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Kansikuva: Rantaa Siikajärvellä missä kiinteistöllä vireillä (9) käyttötarkoituksen muutos ja rantaa Kos-

kijärvellä minne rakennuspaikan siirto (19).  

Perustiedot 

Alue: Kouvolan pohjoisosa (entinen Jaala ja Valkeala), ne rantakiinteistöt liepeineen joille 

on vireillä käyttötarkoituksen muutos ja kiinteistöt joille on vireillä rakennuspaikan 

siirto toisaalta rantayleiskaavan alueelta. Kaikkiaan 27 kiinteistöä.  

Tarkoitus: Selvittää onko käyttötarkoituksen muutos kiinteistöillä ja niiden takamaastossa se-

kä uusien rakennuspaikkojen ranta-alueilla muinaisjäännöksiä tai muita arkeologi-

sia, suojeltavaksi katsottavia jäännöksiä. 

Työaika: Maastotyö elo-syyskuussa 2021. 

Tilaaja: Kouvolan kaupunki 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Katja Hippeläinen. 
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Tulokset Tarkastetuilla 27 kiinteistöllä ja niiden lähistöllä ei tunnettu ennestään arkeologisia 

kohteita. Inventoinnissa ei havaittu muinaisjäännöksiä minkään kiinteistön alueella 

Pihamaita katsottiin viitteellisesti, tonttien rakentamattomia liepeitä ja takamaita 

katsottiin tarkemmin, paikoin koekuoppia tehden. Tonttien takamaat kauempana 

rannasta olivat useimmissa tapauksissa lähtökohtaisesti vähemmän mielenkiintoi-

sia mikä käytännössä se osoittautui todeksi. 

 

Selityksiä: Raportin koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslaitok-
sen maastotietokannasta elokuussa 2021 paitsi kaavakarttaotteet Kouvolan kaupungilta. Muinais-
jäännösrekisteri on tarkastettu 9/2021. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä 
niillä ole mitään kokoelmatunnusta.  Valokuvat ovat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n pal-
velimella ja sen varmuuskopioilla. 

Inventointi 

Kouvalan kaupungilla on vireillä useita kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksia Kouvolan poh-

joisosan rantaosayleiskaavan alueella. Muutokset ovat pääosin vapaa-ajan asunnon muuttami-

sia vakituisiksi. Lisäksi alueella on tekeillä joitain rakennuspaikkojen siirtoja uusille, rakentamat-

tomille ranta-alueille. Kouvolan kaupunki tilasi kyseisten alueiden arkeologisen inventoinnin Mik-

roliitti Oy:ltä. Maastotyön tekivät Timo Jussila ja Katja Hippeläinen elo-syyskuussa 2021. 

 

Tehtävä käsitti 18 kiinteistön ja niiden takamaan tarkastamisen, joille on vierillä käyttötarkoituk-

sen muutos. ”Takamaalla” tarkoitetaan kiinteistön aluetta hieman kauemmaksi kiinteistön takara-

joista, ajatuksella että mahdollinen infrastruktuurin parantaminen voi aiheuttaa maahan kajoavaa 

työtä kiinteistön ulkopuolellakin. Lisäksi tehtävään sisältyi kahdeksan uuden rakennuspaikan 

kiinteistöjen ranta-alueen tutkiminen. 

 

Alueella viimeksi tehdyt merkittävimmät, nykyaikaiset inventoinnit ovat Katja Vuoriston vuonna 

2008 tekemät Jaalan ja Valkealan historiallisen ajan inventoinnit sekä Helsingin Yliopiston Jaa-

lan ja Valkealan yleisinventointi 2010.  Näitä käytettiin tarvittaessa Primäärilähteinä. Ennestään 

tunnetut kohteet tarkastettiin Museoviraston netissä olevasta muinaisjäännösrekisteristä. Mu-

seoverkon kartalta katsottiin kiinteistöjen lähialueen arkeologiset kohteet.  Siitä voitiin todeta, 

että yhtäkään ennestään tunnettua kohdetta ei sijoitu tutkittaville kiinteistöille tai niiden läheisyy-

teen. 

 

Alueen vesistöjen rantahistoria selvitettiin karkeasti – kuinka etäällä ja millä tasoilla kannattaa 

esihistoriaa etsiä.  Se tehtiin aiemmin tunnettujen kohteiden korkeustasoja tarkastelemalla sekä 

laserkeilausaineistosta (Mml paikkatietoikkuna, rinnevarjostus) etsimällä mahdollisia muinaisran-

tamuodostumia. Järvien lasku-uomien ja altaan sijainnin suhteesta maankohoamisisobaaseihin 

voitiin tehdä päätelmiä onko allas ollut regressiivinen vaiko transgressiivinen.  

 

Historiallinen aika selvitettiin pääpiirteittäin Vuoriston 2008 tekemien Jaalan ja Valkealan kuntien 

alueen historiallisen ajan inventoinnista mutta lisäksi tarkastettiin myös 1840 luvun pitäjänkartoil-

ta osuuko tutkittavien kiinteistöjen kohdille tai liepeille vanhaa asutusta joka olisi selvitettävä tar-

kemmin ja mahdollisia niihin liittyviä muinaisjäännöksiä. Voitiin todeta että ei sijoittunut ja että 

tarkempia karttoja, kuten isojakokarttoja, ei ollut tarpeen (ennakolta) tarkastella.  Yhden paikan 

kohdalla (kohde nro 13) katsottiin tarkemmat vanhat kartat sillä sijaitsevien raivausröykkiöiden 

iän selvittämiseksi.  

 

Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunan laserkeilausaineistoon perustuvasta rinnevarjostukses-

ta tarkasteltiin ennakkoon kohteiden ja niiden liepeiden maastoja, josko siitä paikantuisi arkeolo-
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gisesti mahdollisesti mielenkiintoisia maarakenteita tarkastettaville alueille. Kaikki siinä näkyvät, 

kiinteistöille rantojen tuntumaan sijoittuvat kuopat ja kasat osoittautuivat luontaisiksi tai nykyai-

kaisen toiminnan tuloksiksi. 

 

Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan alueen viisi kohdetta tarkastettiin samanaikaisesti tehdyssä näiden 

järvien rantojen erillisessä inventoinnissa. Jokainen kohde käytiin paikan päällä katsomassa. Jos 

vaikutti siltä, että alueelta voisi löytää maanalaisia muinaisjäännöksiä (esihistoriallisia asuinpaik-

koja), tehtiin joitain koekuoppia ja käsikairauksia asian selvittämiseksi. Mitään tarkkuusinventoin-

tia ei kuitenkaan tehty. Muutoin kohteet tarkastettiin ja arvioitiin silmänvaraisesti, onko niillä 

maan päälle näkyviä mahdollisesti vanhoja rakenteita.  Hoidettuja pihoja ei kuopitettu ja niitä 

saatettiin vilkaista vain viitteellisesti.  

 

Joillain kiinteistöillä oli esihistoriallisille asuinpaikoille soveliasta maastoa ja maaperää jossain 

määrin rakentamattomana jäljellä rantojen tuntumassa. Sen sijaan kauempana rannoista,  tontti-

en takana maastot olivat useimmiten etäällä muinaisrannoista niin että niillä voisi periaatteessa 

sijaita vain maan päälle näkyviä historiallisen ajan jäännöksiä (raivausröykkiöitä, tervahautoja 

jne.) mutta sellaisia ei kohdalle sattunut kuin yhdessä kohteessa (13). Moni kiinteistö liepeineen 

oli maastoltaan arkeologisesti vähemmän mielenkiintoista – kivikkoa ja epätasaista maastoa tai 

kalliota josta heti näki onko sen päällä jotain. Kohdalle ei siis sattunut mitään arkeologisesti mie-

lenkiintoista. Usein tarkastettavalle paikalle mentäessä jossain lähialueella vaikutti olevan sil-

mämääräisesti kauempaa katsoen erittäin mehevä rantamaastoa (”aidan takana usein ruoho 

vihreämpää”). Vaikka nyt tähän kapeiden rantakaistojen otokseen ei mitään muinaisjäännöstä 

osunut, niin kaiken kaikkiaan saatiin sellainen kuva, että useilla Kouvolan pohjoisosan järvillä on 

edelleenkin arkeologista potentiaalia ja oletettavasti runsaasti vielä havaitsemattomia, esihistori-

allisia jäännöksiä. 

 

30.10.2021 

 

Timo Jussila 

 

 

 

Lähteet 

 

Mökkönen, Teemu 2010: Kouvolan luoteisosan (ent. Jaala) arkeologinen inventointi 2010. Helsingin yli-

opisto, Arkeologian oppiaine 

Seppä, Johanna  2000: Jaalan arkeologinen inventointi. Museovirasto. 

Vuoristo, Katja 2008: Jaalan historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi. Museovirasto. 

Vuoristo, Katja 2008: Valkealan historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi. Museovirasto. 

 

Jaalan pitäjänkartta 1842. Maanmittauslaitos. 

Valkealan pitäjänkartta 1847. Maanmittauslaitos. 

 

Kohteen 13 kartat: 

Peruskartta 3114 08, 1965. Maanmittauslaitos. 

Kartta öfver hevosoja Byss Samfällighets Ägor i Walkeala Socken Lappvesi Härad och Wiborgs län. Aff-

mätt Åren 1828 – 29 (tekijän nimi hävinnyt). Maanmittauslaitos. 

Kartta RN 1 … yhdistetyistä tiloista Hevosojan kylässä, Valkealan kunnassa, Lappeen kihlakuntaa ja Vii-

purin lääniä. Maanmittauslaitos, toimitus 38629, v. 1926-1927. 
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Yleiskartta 

    

 
    Tutkitut paikat vihrein ympyröin: Tumma vihreä on siirtokohteet ja vaalea käyttötarkoituksen muutos. 
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Käyttötarkoituksen muutos -kohteet 

01 Kiinteistöt_286-470-2-240-M609_286-470-2-319 

Iso-Ruhmaksen itärannalla, Haravaniemessä. 500 m alueen itäpuolella on 1. ms varustuksia. 

Kivikoista moreenia ja kalliota, rinnettä. Ei maanpäällisiä havaintoja. Koekuoppia ei tehty.  

 

 
 

 
 

 

02 Kiinteistot_286-444-5-307, 286-444-5-308 

Vuohijärven eteläpäässä, Okanniemen länsirannalla. Rakennettuja tontteja rantaan laskevassa 

rinteessä. Lähistöllä ei havaittu mainittavaa. Lähimmät muinaisjäännökset kivikautisia asuinpaik-

koja hieman alle 80 m tasolla 800 m pohjoiseen ja 1,3 km koilliseen. Vuohijärven rannoilla näkyy 

olevan parikin muinaisrantatörmää nykyrannan (76,6 m tasolla) ja hieman alle 80 m tason välillä. 

Ylemmillä tasoilla ei näyttäisi muinaisrantatörmiä olevan. Järven kivikautiset asuinpaikat näyttä-

vät sijaitsevan nykyrannan ja 80 m välillä, joten sitä ylempää tuskin esihistoriaa on löydettäväs-

sä. 
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Pusikkoista rinnettä tonttien eteläpuolella 
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03 Kiinteistö 286-470-7-168 

Pyhäjärven pohjoispään, itärannalla. Kallioita ja ohutta moreenimaata paikoin, eteläosassa ala-

vaa vanhaa peltoa, jossa hiekkaisempaa maata. Sinne koekuoppia, tuloksetta. Alueella ei ha-

vaittu mitään mainittavaa. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



9 

 

04 Kiinteistö 286-425-4-145 

Vuohijärven eteläpään itärannalla. Lähialueella ei ole muinaisjäännöksiä. Tontin rakennetulla 

alueella ei huomioitavaa. Tontin pohjoisreunalla metsittynyttä kalliota, jossa ei huomioitavaa. 
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05 Kiinteistö 286-444-10-94 

Vuohijärven ja Pyhäjärven välillä olevan Iso-Kamponen järven (jonka läpi lasku-uoma) eteläran-

nalla. Lähellä ei muinaisjäännöksiä. Tontti rakennettua ja hoidettua metsäistä maastoa. Alavaa 

mutta niemen kärjessä jyrkkärinteinen kivikkoinen mäki, piha hieman korkeammalla. Pitkälahden 

etelärannan osalta suureksi osaksi vesijättöä. Joitain koekuoppia, tuloksetta. Ei huomioitavaa. 
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06 Kiinteistö 286-470-12-195 

Paikka sijaitsee Verlan voimalasta ja kalliomaalauksesta runsaat 600 m pohjoiseen, Tontilla 

useita rakennuksia. Päärakennuksen lisäksi sauna, autotalli ja pikkumökki. Pihaa rakennettu 

paljon rantaa myöden. Topografia yläpuolella on jyrkähkö ja maaperä kivikkoinen. Ei huomioita-

vaa. 

 

 
 

 
 

 
Kuvattu lounaaseen. Hiekkakasa rantaa varten – ranta kannettua hiekkaa  
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07 Kiinteistö 286-470-2-353 

Iso-Ruhmaksen itärannalla. Rakennettu alava tonttimaa, takana kivikkoista rinnemaastoa. Ei 

mainittavaa. Pohjoispuolella 1. ms varustus joka ei ulotu lähelle. 

 

 
 

 
 

 

08 Kiinteistö 286-470-13-34 

Iso-Ruhmakseen laskevan erillisen pien-

järven, Isokortejärven itäpäässä. Tontille 

rakennettu jo 1930-luvulla ja tasaisesti 

siitä alkaen. Tällä hetkellä kaksi asuinra-

kennusta ja lisäksi pienempiä vajoja. 

Piha ja ympäristö rakennettua tai hoidet-

tua. takamaasto kivikkoista loivaa rinnet-

tä ja pohjoispuolisko alavaa. Ei huomioi-

tavaa. 
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09 Kiinteistö 286-475-1-66 

Vuohijärven ja Niskajärven välissä olevan Siikajärven itärannalla. Länsirannalla n. kilometri län-

teen on harjumuodostumalla useita kivikautisia asuinpaikkoja n. 75 m tasolla eli nykyrannan tun-

tumassa. Tontin rakennetulla alueella ei 

huomioitavaa. Tontilla oleva mökki vai-

kuttaa uudehkolta. Tontin rakentamaton 

osuus hoidettua metsää, jossa ei huo-

mioitavaa. Metsämaasto loivasti rantaan 

laskevaa mutta tasaista varpua kasva-

vaa kangasta, ranta alava ja suopursua 

kasvava. Koekuopissa melko kivinen 

hiekkamoreeni. Ei havaintoja. 
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Tontin maastoa luoteeseen. 

10 Kiinteistö 286-436-3-31 

Paikka sijaitsee Valkealan keskustan itäpuolella sijaitsevan Rapojärven itärannalla. Järvi on osa 

väliväylää, jonka uoma jää runsaan kilometrin lounaaseen, missä kalliomaalauksia ja kivikautisia 

asuinpaikkoja. Tontti lähes luonnontilassa eikä rakennettua pihaa juurikaan ole yksiä portaita ja 

laituria lukuun ottamatta. Mökin lisäksi kaksi muuta rakennusta ja sähkön päätepiste mökin pi-

hassa.  Hiekkainen maaperä ja 

tasainen maasto, avoimia kohtia 

törmällä. Ei kuitenkaan havaintoja 

esihistoriasta.  
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Kiinteistöä rannasta sen kaakkoiskulmasta 

11 Kiinteistö 286-446-1-83 

Kouvolan itäreunamilla, väliväylän varressa, Ruokojärven länsipuolella. Lähistöllä ei muinais-

jäännöksiä. Arkeologin kannalta ehkä liian alavaa maastoa, joskin kuivaa ja tasaista, mättäik-

köistä. Tontilla kaksi rakennusta ja hoidettu piha. Paljon hoidettua metsää. Ei huomioitavaa. 
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Tontin rantaa. 

12 Kiinteistö 286-431-1-150 

Vuohijärven itärannalla, Hillosensalmella, Hillosensaaren pohjoisrannalla.  Maasto kivikkoista ja 

pusikkoista. Osa tontista metsää. Rannalla hylätty pieni rakennus. Tontilla myös isomman ra-

kennuksen jäänteet ja paikalla lienee oleiltu lähiaikoina roskista ja nuotiopaikasta päätellen. Ei 

huomioitavaa. 
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13 Kiinteistö 286-428-1-125 

Vuohijärven itärannalla, Lapinniemessä. 600 m koilliseen muinaisjäännöksenä kaskiröykkiöalue. 

Suurin osa tontista rakennettua. Mökki ollut saman suvun asuttama vuosikymmeniä. Tontilla on 

muutama raivausröykkiö, omistajan kertomana ”muutaman vuosikymmenen takaa” ja niitä on 

myös naapuritonteilla. Vuoden 1965 kartalla paikalla on Kivelän talo (kuten nytkin) ja sen etelä- 

ja länsipuolella niittyä tai vanhaa peltoa. 1926 kartalla tontilla on peltolohko mutta ei taloa. 1826 

isojakokartalla alue on tyhjä. Kyseessä on mitä ilmeisimmin 1900 luvun alkupuoliskon viljelyyn 

liittyvät raivausröykkiöt. Ei muita havaintoja. 

Raivausröykkiötä  kohdissa: N6780473 E 488477 ja 6780498 E 488515 

 

Tutkittava tontti keskellä, kuvatut röykkiöt punaisin palloin. 
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Ote 1965 peruskartasta ja v. 1827 tiluskartasta 
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Tontilla olevat raivausröykkiöt 

 

14 Kiinteistot_286-447-5-33, 286-447-5-34, 286-447-5-20, 286-447-5-50, 286-447-5-18 

Valkealan keskustan itäpuolella olevan Rapojärven pohjoisrannalla oleva alava niemi.  Järven 

eteläpäässä väliväylän uomat. Niemen keskiosa kohoaa hieman muinaisrantatörmän yläpuolel-

le, muutoin alavaa ja vaikuttaa vesijätöltä.  Alue rakennettua, osa rakennuksista uuden näköisiä. 

Pieni osa alueesta edelleen luonnontilassa, tasaista maastoa. keskiosan metsään pihojen taak-

se joitain koekuoppia muualla alavaa ja soista.  Ei huomioitavaa 
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Itäosaa itään. Alavaa pusikkoa ja keskiosaa etelään, kuivaa maata hieman törmän yläpuolella. 

 

15 Kiinteistö 286-473-2-155 

Vuohijärven pohjoisosan länsirannalla, paljakanlahden koillisrannalla. Vanha ja autioitunut Palja-

kan kylänpaikka sijaitsee 500 m pohjoiseen, läheisessä Hevossaaressa on kalliomaalaus. Tontti 

isoksi osaksi rakennettua. Tontilla myös ilmeisesti vanha soranottokuoppa, joka nyt täynnä ro-

jua. Kivistä maaperää.  Ei huomioitavaa. 
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Rannan maastoa jossa mm. sähkölinjan tolppa. 

 

16 Kiinteistö 286-474-1-70 

Vanha talonpaikka, mm. senaatinkartalla 1876 paikalla talo mutta ei vielä 1842 pitäjänkartalla. 

Maastoltaan jyrkkää rinnettä ja sen juurella tie sekä alavaa vesijättöä, sivummalla hyvin kivik-

koista rinnettä. Lähellä ei muinaisjäännöksiä (lähin 500 m itään tervahauta). Ei huomioitavaa. 

’ 
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17 Kiinteistö 286-431-6-66 

Vuohijärven itärannalla Hillosensalmella, Hillosensaaren luoteiskulmassa. Kiinteistöillä tutkitaan 

matkailupalvelujen mahdollistamista ja lisärakentamista. Rakentamatonta metsämaata. Suureksi 

osaksi järveen laskevaa rinnettä, rannan maasto epätasaista, rantatörmää, melko kivikkoista 

moreenia. Sijainniltaan oiva kivikaudelle mutta ei maastoltaan. Ei havaintoja esihistoriasta. 

 

 
 

 
 

 
Alueen maastoa. 
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18 Kiinteistö 286-431-1-45 

 

Vuohijärven itäpuolella, Repoveden länsirannalla, Hillosensalmen eteläosassa. Kiinteistöllä tutki-

taan matkailupalvelujen mahdollistamista ja lisärakentamista. Ranta jyrkähkö ja rinteen laella on 

tasattua maata, paikoin kivikkoista, hiekkamoreenia. Koekuoppia rannan tuntumaan. Ei havain-

toja. 

 

 
 

  
Rantaan laskevaa rinnettä ja sen laen tasannetta 
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Siirtokohteet 

19 Kiinteistot_286-431-2-45, 286-431-2-31 

Repoveden itäpuolella, Koskijärven kaakkoisrannoilla kolme erillistä siirtokohdetta. Rakentama-

tonta maastoa, paikalle uudet tiet (osin vielä ajokelvottomia). Alue a kuusivaltaista sekametsää, 

kivikkoista. Alue b kalliota ja kivikkoista rinnettä. Alue c kivikkoista moreenia. Lähiseudulla (idäs-

sä ja etelässä) muinaisjäännöksinä viljelyröykkiöitä ja kivilatomuksia. Tällä alueella niitä ei ha-

vaittu. Ei sopivaa aluetta esihistoriallisten asuinpaikkojen löytämiselle.  Ei havaintoja. 

 

 

 
 

  
Aluetta a. 
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Alue b 

 

  
Alue c 

20 Kiinteistö 286-477-5-3 

Jaalan luoteiskolkassa, Rautjärven eteläosan länsirannalla Hopianiemessä. Järvi laskee poh-

joispäästään Karijärveen josta edelleen itään monen mutkan kautta Niskajärveen. Järvi on ollut 

ikänsä melko voimakkaasti transgressiivinen eteläosaltaan, mikä näkyy kivikkoisena rantavalli-

na. Alue kivikkoa ja tämän järven rannoilta ei esihistoriaa löydy kuin rantavedestä. Muinaisjään-

nöksiä eikä muitakaan arkeologisia kohteita koko järven rannalla – lieneekö seutua  tutkittu lain-

kaan aiemmin. Ei mitään mainittavaa havaittu.  
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21 Kiinteistö 286-437-6-366 

Pyhäjärven itäpuolella, Lintukymin etelärannalla. Kallioinen, loivasti kumpuileva maasto. Missä 

maata koekuopan kaivettavaksi, se märkää ja kivikkoista moroa.  Ei maan päällisiä rakenteita 

tms kallioiden ”takana” eli eteläpuolella märkää kuusimetsää – edelleen kivikkoista maastoa. 
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22 Kiinteistö 286-478-1-23 

Vuohijärven keskiosan itärannalla sijaitsevan Santalahden pohjoisrannalla.  Lähialueella ei mui-

naisjäännöksiä, mutta kauempana sijaitsevat kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat runsaan 80 m 

korkeustasolla. Tutkittiin vain ranta-aluetta Lautaniementien eteläpuolella.  Pusikoitunutta hak-

kualuetta kauempana rannasta. Alueelle tehty metsätie tulee rannan tuntumaan jossa lenkki.  

Kivikkoista moreenimaastoa, kuusivaltaista sekametsää. Ei ole arkeologisesti kiinnostavaa aluet-

ta. 
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23 Kiinteistö 286-444-24-194 

Verlasta 2,5 km koilliseen Solajärven eteläpäässä, Säynätnuoran salmen itärannalla. Lähialueel-

la ei ole muinaisjäännöksiä kuin järven pohjoisrannan hiekoilla. Sijainniltaan lasku-uoman varrel-

la oiva. Eteläranta kuitenkin rinnettä ja kivikkoista moreenia jossa ei löydy tasaisempaa ”asuin-

paikkakohtaa”. Pusikkoista. Katsottiin myös itäpuoleisen Arkkulamen maastoa, jonne järvi on 

hyvinkin saattanut muinoin ulottua – maasto siellä kivikkoa. Ei havaintoja muinaisjäännöksistä. 

 

 

 

24 Kiinteistö 286-431-5-30 
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Aivan kaupungin ja entisen Valkealan koilliskolkassa, yli 110 m korkeudella sijaitsevalla pienjär-

vialueella, Siikaen järven  länsirannan lahden etelärannalla olevassa niemekkeessä. Kivikkoista 

rinne maastoa. Alueella ei mitään mainittavaa. 

 

 
 

 
 

25 Kiinteistö 286-476-1-414 

Jaalan pohjoisosassa, Karijärven keski-

osan länsirannalla, Silonsaaren länsipuo-

lella, Silonlahden pohjukassa oleva niemi.  

Järven rannalta tunnetaan pari kalliomaa-

lausta 1,8 – 3 m järven vedentason ylä-

puolella. Periaatteessa järvi on ollut reg-

ressiivinen mutta maalausten alin korkeus 

on kovin matala kivikauden rantatasoksi. 

Järven rannansiirtymiskronologia on epä-

selvä. Asuinpaikkoja sen rannoilta ei tun-

neta. Liekö etsittykään – niitä pitäisi kui-

tenkin järvellä olla. Mutta ei nyt tutkitulla 

alueella - arkeologisesti mielenkiinnoton 

maastoltaan ja maaperältään. 
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Alueen maastoa – pusikkoista. 

26 Kiinteistö 286-468-3-35 

Tutkittiin vain Matkuksentien ja rannan välistä aluetta. Epätasaista ja kivikkoista maastoa. Ei 

sovelias muinaisjäännöksille. Arkeologisesti mielenkiinnotonta maastoa. 
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Alueen maastoa. 

27 Kiinteistö 286-/469-5-138 

Aivab entisen Jaalan pohjoisreunamilla lähellä Heinolan sekä Mäntyharjun rajaa. Alueesta kat-

sottiin vain pienen Iso-Näätäjärven itäosan ranta-aluetta. Järvi on lammen kokoluokkaa eikä se 

ole vesireitin osana. Alueella tuskin on esihistoriaa. Alavaa maastoa lammen rannalla, pusikkoa 

ja kivikkoa. kauempana rannasta kangasmetsää. Arkeologisesti mielenkiinnoton alue. 
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