Parikkala
Simpelejärven rantaosayleiskaava-alueen
arkeologinen inventointi 2021
Ville Laakso
Maanala Oy

2

Sisällys
Tutkimuksen perustiedot ............................................................................................................................ 4
1. Tausta ja tutkimustehtävä ....................................................................................................................... 5
2. Työn lähtötilanne ja menetelmät ............................................................................................................ 5
3. Yleiset havainnot ..................................................................................................................................... 8
3.1. Topografia......................................................................................................................................... 8
3.2. Kirjalliset lähteet ja historiallinen maankäyttö................................................................................. 8
3.3. Yleiset maastohavainnot ................................................................................................................ 10
4. Inventointikohteet................................................................................................................................. 12
4.1. Aiemmin rekisteröidyt kohteet ...................................................................................................... 12
1. Parikkala Kangasranta ............................................................................................................... 12
2. Parikkala Luukkaanniemi ........................................................................................................... 13
3. Parikkala Kangasrannanlahti ..................................................................................................... 15
4. Parikkala Reuranta..................................................................................................................... 16
5. Parikkala Paala ........................................................................................................................... 18
6. Parikkala Käinniemi ................................................................................................................... 19
7. Parikkala Jouhtsalmi .................................................................................................................. 21
8. Parikkala Savikko ....................................................................................................................... 22
9. Parikkala Viitasaari .................................................................................................................... 24
10. Parikkala Iso Kontiosaari.......................................................................................................... 25
11. Parikkala Mustienpohja ........................................................................................................... 27
12. Parikkala Kosinonniemi ........................................................................................................... 28
13. Parikkala Haljakka .................................................................................................................... 30
14. Parikkala Koukunniemi ............................................................................................................ 32
15. Parikkala Kaunissaari ............................................................................................................... 33
16. Parikkala Somostensaari.......................................................................................................... 36
17. Parikkala Kontioniemi .............................................................................................................. 37
18. Parikkala Niittylä A................................................................................................................... 39
19. Parikkala Ehronniemi ............................................................................................................... 40
20. Parikkala Kärikkä...................................................................................................................... 42
21. Parikkala Kitkalahti .................................................................................................................. 43
22. Parikkala Hassonlahti............................................................................................................... 45
23. Parikkala Niemenmäki ............................................................................................................. 46
24. Parikkala Kontiosaari ............................................................................................................... 48
25. Parikkala Pieni Vääräjoki A ...................................................................................................... 49
26. Parikkala Kopsanranta ............................................................................................................. 51
27. Parikkala Muikunmäki ............................................................................................................. 52
28. Parikkala Saukkosensalmi ........................................................................................................ 54

3
29. Parikkala Kankaanranta ........................................................................................................... 55
30. Parikkala Mustienpohjanlahti .................................................................................................. 56
31. Parikkala Niemelänsaari .......................................................................................................... 58
32. Parikkala Rajaniemi A .............................................................................................................. 59
33. Parikkala Rajaniemi B .............................................................................................................. 61
34. Parikkala Rajaniemi C .............................................................................................................. 62
35. Parikkala Niemenranta ............................................................................................................ 63
36. Parikkala Koitsanlahti Koitsanlahden koulu ............................................................................ 64
37. Parikkala Koitsanlahti Kuusikkomäki ....................................................................................... 66
38. Parikkala Joukio Kalmanpelto .................................................................................................. 67
39. Parikkala Kinnarniemi Saviniemi ............................................................................................. 68
4.2. Aiemmin rekisteröimättömät kohteet ........................................................................................... 71
40. Parikkala Kosinonniemi 2......................................................................................................... 71
41. Parikkala Opotta ...................................................................................................................... 72
42. Parikkala Lapinsaari ................................................................................................................. 74
43. Parikkala Kalasaari ................................................................................................................... 75
44. Parikkala Tinkko ....................................................................................................................... 77
45. Parikkala Hyypiä ...................................................................................................................... 78
46. Parikkala Mustaniemi 2 ........................................................................................................... 79
47. Parikkala Lapinsaari Torkkelinkasa .......................................................................................... 81
48. Parikkala Melkoniemi Kirkkosaari............................................................................................ 82
49. Parikkala Lapinsaari Someronlahti .......................................................................................... 84
50. Parikkala Koitsanlahden koulu 2.............................................................................................. 85
51. Parikkala Äijönsalmi................................................................................................................. 86
5. Lähteet................................................................................................................................................... 88
6. Yhteenveto ............................................................................................................................................ 88

4

Tutkimuksen perustiedot
Kohde: Parikkala, Simpelejärven rantaosayleiskaava-alue
Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen inventointi
Tavoite: hankkia ajantasaiset tiedot tutkimusalueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä
Kenttätyöaika: useassa jaksossa välillä 1.5.–26.7.2021
Tutkija: FT Ville Laakso, Maanala Oy
Tilaaja: Ramboll Finland Oy
Aiemmat arkeologiset inventoinnit (koko kunta): Timo Miettinen 1979, Antti Bilund 1994–1995
Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt: –
Tulos: Alueelta tarkastettiin 39 vanhastaan tunnettua arkeologista kohdetta. Aiemmin tuntemattomia kohteita todettiin 12.

Inventointialueen sijainti keltaisella rajattuna.

Raportin karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. Kaikki valokuvat: Ville
Laakso/Maanala Oy
Kansikuva: inventointialueen keskiosaa 1780-luvun verollepanokartassa (Geographisk charta
1784–86).
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1. Tausta ja tutkimustehtävä

Vuoden 2021 inventointi aloitettiin tausta- ja
arkistotutkimuksella, jossa käytiin läpi relevantit historialliset kartat, kirjallisuus ja erilaisia arkistoaineistoja. Historiallisista kartoista tutkittiin 1700-luvun verollepanokartat, ns. Steinheilin kartta sekä 1800-luvun isojakokartat.

Parikkalan kunnassa oli vuonna 2021 vireillä
Simpelejärven rantaosayleiskaavan ajantasaistaminen. Osa sen valmistelua oli arkeologinen
inventointi, jonka Ramboll Finland Oy tilasi
Maanala Oy:ltä 4.3.2021. Selvityksen vastuuhenkilö oli FT Ville Laakso, joka teki myös maas- Uusien rakennuspaikkojen/tonttien kohdat ja
totyön useassa lyhyessä jaksossa kevään ja ke- lähiympäristö tutkittiin Maanmittauslaitoksen
sän 2021 aikana.
avoimen laserkeilausaineiston (0,5 pistettä neliömetrillä) perusteella laaditusta vinovalovarEtelä-Karjalan alueellinen vastuumuseo oli anjosteesta. Kaava-alueesta tutkittiin myös Geotanut
inventointitarpeesta
lausunnon
logian tutkimuskeskuksen maaperäkartta-ai21.8.2020 (Dnro LPR/804/12.03.03.07/2020).
neisto.
Tehtävänannon mukaisesti maastotyössä tarEsitöiden perusteella potentiaalisiksi katsotut
kastettiin alueelta aiemmin tunnetut kiinteät
rakennuspaikat ja niiden liepeet tarkastettiin
muinaisjäännökset ja laadittiin niille rajausehmaastossa. Työssä etsittiin kaikentyyppisiä ardotus. Aiemmin tuntemattomien arkeologiskeologisia kohteita. Tutkimushistoria huomiten kohteiden etsintätyö kohdennettiin sellaioon ottaen pyrittiin samalla selvittämään,
sille rakentamattomille rakennuspaikoille,
onko ranta-alueilla sellaisia kohteita, joita ei
joilla katsottiin olevan potentiaalia ao. kohteivälttämättä ole aiemmissa inventoinneissa raden löytymiselle.
portoitu (esimerkiksi tervahaudat ja viljelyTavoitteena oli saada samalla Simpelejärven röykkiöt). Samasta syystä saaria tutkittiin hieranta-alueiden ja saarien muinaisjäännöskan- man laajemmin kuin mantereen rantoja (ks.
karttoja tarkastetuista alueista jäljempänä).
nasta hyvä ja edustava yleiskuva.
2. Työn lähtötilanne ja menetelmät
Lähtötiedot alueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä perustuivat aiemmille inventoinneille
(erityisesti Miettinen 1979 ja Bilund 1994–95).
Timo Miettisen ja Antti Bilundin inventointeja
on luonnehdittava erittäin korkeatasoisiksi.
Miettinen on nähtävästi keskittynyt kivikautisten kohteiden etsimiseen. Bilund on huomioinut myös historiallisen ajan kohteita, muttei
järjestelmällisesti. Miettinen kirjoittaa liikkuneensa Simpelejärvellä kymmenen päivää veneellä, mutta Bilundilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä saarissa

Lisäksi tarkastettiin kaikki 39 kaava-alueelta
vanhastaan tunnettua arkeologista kohdetta
(tämän raportin kohteet 1–39). Suurin osa
niistä oli kirjattu muinaisjäännösrekisteriin pistemäisinä kohteina, joten niille määritettiin
vastuumuseon lausunnon mukaisesti aluerajaus. Se tehtiin kajoamattomin menetelmin:
aiempien inventointitietojen, maastohavaintojen ja topografian perusteella.

Inventoinnin maastotöissä noudatettiin vakiintuneita arkeologisen inventoinnin menetelmiä.
Potentiaalisiksi arvioiduille paikoille kaivettiin
lapiolla ja lastalla koekuoppia. Lisäksi käytettiin
maaperäkairaa ja metallinilmaisinta. Inventointikohteet dokumentoitiin sanallisesti, valoSimpelejärveltä tunnetun arkeologisen aineis- kuvaamalla ja GPS-paikantimella kartoittaen.
ton erityispiirre on lapinraunioiden ja kallio- Havainto-olot olivat maastotöiden aikana päämaalausten puuttuminen.
sääntöisesti hyvät; poikkeukset on mainittu jäljempänä kohdekuvauksissa.
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Kaava-alue ja maastossa tutkitut alueet Simpelejärven pohjoisosassa.
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Kaava-alue ja maastossa tutkitut alueet Simpelejärven eteläosassa.
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3. Yleiset havainnot
3.1. Topografia
Simpelejärven ranta-alue on topografialtaan
vaihtelevaa. Suuri osa alueesta on kumpuilevaa moreenimaastoa, jota rikkovat laajat ja
paikoin jyrkkäreunaiset kalliot. Hiekkaisia
maita on melko laajalti luoteisosan rannoilla ja
pienialaisempina etelässä ja idässä. Järvenlaskut ovat tuoneet esiin kasvillisuudeltaan reheviä savikoita, jotka muodostavat kaava-alueen
rantojen valtaosan.
Järvenlaskut ovat vaikuttaneet Simpelejärven
rantavyöhykkeen topografiaan rajusti. Niistä
ensimmäinen on toteutettu jo 1700-luvun jälkipuoliskolla. Järveä on laskettu uudestaan
vuosina 1820–1833 ja kolmannen kerran vielä
1939–1940 (ks. esim. Juvonen 1996: 188, 285–
289, 581). Kirjallisten lähteiden perusteella laskujen yhteismääräksi voisi päätellä noin 2,5
metriä, mutta todellisuudessa pinta on alentunut enemmän.
Arkeologi Antti Bilundin (1994–95: 5) maastohavaintojen mukaan järvenlaskuja edeltävän
rantatörmän juuri on noin tasolla 72 m mpy.
Koska Simpelejärven taso on nykyisin n. 69 m
mpy, on sen pintaa alennettu yhteensä 3–3,5
metriä.
On merkille pantavaa, että maastossa erottuu
yleensä vain kaksi nykyistä edeltävää rantatörmää; niistä alempi on selvästi vuosien 1939–
1940 laskuun liittyvä. On epäselvää, miksi ensimmäisistä laskuista näyttää olevan erotettavissa vain yksi vanha rantamuodostuma.

3.2. Kirjalliset lähteet ja historiallinen maankäyttö
Vanhimmat tarkat asutusta talotasolla kuvaavat kartat Parikkalan alueelta ovat 1700-luvun
jälkipuolen verollepanokarttoja. Niiden asutuskuva vastaa pitkälti sitä, joka ilmenee muutamaa vuosikymmentä nuoremmista isojakokartoista. Isojakokarttojen alkuperäisversiot eivät
ole säilyneet Maanmittauslaitoksen arkistossa;
mahdollisesti ne ovat Viipuriin 1944 jääneen
laajan maanmittausaineiston joukossa.
Yleiskuva vanhimpien karttojen asutustilanteesta ilmenee esimerkiksi ns. Steinheilin kartasta (1805, kuva alla).
Mainittujen lisäksi inventointia varten oli Simpelejärven eteläosasta käytettävissä Steinheilin kartan tarkempi versio (Voenno-topografitseskij atlas Rossiiskoi Finljandii), jota säilytetään Moskovan sotahistoriallisessa arkistossa
(RGVIA). Alueen pohjoisosasta on tehty myös
ns. Senaatin kartta (1916).
1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen kartoista
näkyy peltojen laajentaminen vesijätöille sekä
asutuksen vähittäinen leviäminen.
Historiallisen ajan asutus on em. karttojen perusteella ollut Simpelejärven rannan välittömässä läheisyydessä huomattavan vähäistä.
Rantaosayleiskaavan uusien rakennuspaikkojen kohdalle historiallisten talotonttien tai
karttoihin merkittyjen elinkeinohistoriallisten
tms. kohteiden ei havaittu ulottuvan.

9

Simpelejärven lähialueiden asutus 1700–1800-lukujen vaihteen kartassa (Steinheil 1805). Punaiset pisteet
kuvaavat taloja.
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3.3. Yleiset maastohavainnot
Valtaosa rantaosayleiskaavan uusista rakennuspaikoista ja tonteista sijoittuu Simpelejärven laskuissa muodostuneelle vesijätölle, joka
on arkeologiselta kannalta pääsääntöisesti
epärelevanttia. Jyrkemmät maastonkohdat,
joissa laskuja edeltävä ranta ulottuu lähelle nykyistä rantaa, ovat yleensä kallioisia tai moreenikumpareita. Ne ovat potentiaalisia esimerkiksi varhaismetallikautisten hautaraunioiden
ja elinkeinohistoriallisten kohteiden kannalta.

olot olivat paikalla runsaan kasvillisuuden
vuoksi huonot.
Paikannimien vuoksi tarkastettiin muutamia
kohteita myös mantereella. Rautalahden kylän
Kuoliinniemeä tarkastettiin ja myös koekuopitettiin vanhimman rantapenkan päältä mahdollisten hautausten varalta. Paikka osoittautui
kiviseksi ja hautauksiin ilmeisen epäsopivaksi.
Nimiarkiston aineiston mukaan paikannimi on
leikillinen (NA, Kuolionniemi, Heikki Leskinen
1952).

Pyyntikulttuurien asuinpaikoille tyypillisiä Joensuun kylän Vartianiemeä tarkastettiin kaahiekkaisia maastonkohtia osui inventoitaville vailtuja rakennuspaikkoja selvästi laajemmalta
alueille harvakseltaan.
alalta.
Maankäyttö saarilla on mannerta paljon vähäisempää, mutta kesämökkejä on parhailla paikoilla melko tiheästikin. Saaria pyrittiin tarkastamaan rakennuspaikkojen lisäksi jonkin verran laajemmaltikin:

Melkoniemen Kiukkuunvuoren nimi viittaa kiukaaseen – käytännössä kiviröykkiöön, esimerkiksi lapinraunioon. Vuonna 2021 en aluetta
tarkastanut, mutta olen sitä tarkastanut ainakin kahdesti aiemmin – mitään erityistä löytäOraitsaaresta tarkastettiin rakennuspaikkojen mättä.
lisäksi joitain kallioalueita mm. lapinraunioiden Museon edellä mainitussa lausunnossa mainitvaralta.
tiin erikseen pari kohdetta, jotka myös tarkasLapinsaaresta tarkastettiin kohtia, jotka arvioitiin potentiaalisiksi pyyntikulttuurien asuinpaikkojen kannalta. Verollepanokarttaan (Geographisk charta 1784–86) saaren eteläkärkeen
merkitty paikannimi Torkelin kirko (nykykartan
Torkkelinkasa) viitannee paikan erikoiseen
kivi/kalliomuodostumaan.

tettiin: Melkoniemen kylän Kirkkosaari-niminen tarinapaikka (ks. raportin kohdetta 48)
sekä mahdollisena muinaisjäännöksenä aiemmin rekisteröity Kinnarniemen Saviniemi
(kohde 39).

Historiallisten lähteiden, lähinnä vanhojen
karttojen, avulla pyrittiin paikallistamaan
Isosta Kontiosaaresta tarkastettiin rakennus- asuinpaikkojen lisäksi myös muut relevantit
kohteet, mm. merkittävimmät – käytännössä
paikkoja sekä saaren länsipään Hytinniemeä,
ennen muuta paikannimen vuoksi. Havainto- kylien väliset – rajamerkit (ks. tämän raportin
kohteita 45–47).
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Yleiskartta inventoitujen arkeologisten kohteiden sijainnista. Vanhastaan tunnetut kohteet on merkitty
punaisella ja vuonna 2021 löytyneet kohteet vihreällä pallolla.
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4. Inventointikohteet
4.1. Aiemmin rekisteröidyt kohteet
Vanhastaan tunnetuista kohteista on alla kuvattu ensin ne, jotka kuvataan vuoden 1995 inventointiraportissa. Järjestys on sama kuin
tuolloisessa raportissa. Sen jälkeen on kuvattu
vuoden 1995 jälkeen mutta ennen vuotta 2021
löytyneet kohteet.

Asuinpaikka sijaitsee Peruspohjanlahden suun
etelärannalla, vastapäätä Lapinsaarta, koilliseen viettävällä hiekkaisella mäntykankaalla.
Tarkastin paikkaa 30.5.2021. Hiekkakuopasta
on hiljattain otettu pieniä määriä hiekkaa. Kuopan itäpuolella on kallio, joka ulottuu lähimmillään viiden metrin päähän kuopan reunasta.
Kohteen halki kulkevalle tielle oli tuotu mursketta, joten sen kohdalla ei ollut mitään näkyvissä.

1. Parikkala Kangasranta

Kuopan itäpuolella on tasaista sekametsää,
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010001 jossa topografia on asuinpaikan kannalta otollinen. Sieltä, kohdassa N 6821475 E 625698 ol(kiinteä muinaisjäännös)
leesta tuulenkaadosta, totesin pienen mutta
Tyyppi: asuinpaikat
selvän palan ilmeisesti kivikaudelle ajoittuvaa
keramiikkaa, joten asuinpaikka jatkuu selvästi
Ajoitus: kivikautinen
hiekkakuopan itäpuolelle. Löytöä ei talletettu.
N 6821519 E 625626 (muinaisjäännösrekiste- Löytöpaikalta edelleen itään maasto alkaa
rin koordinaatit)
nousta ja muuttuu kivisemmäksi.
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen Vanha rantapenkka asuinpaikan keskivaiheilla
1979, inv. Antti Bilund 1995
on silmiinpistävän jyrkkä; siitä on todennäköisesti (vähintään useita vuosikymmeniä sitten)
Aiemmat löydöt: KM 20664
otettu hiekkaa.
Vuoden 2021 löydöt: –

Asuinpaikkaa hiekkakuopan kaakkoispuolella. Vanha rantapenkka oikealla. Kaakosta.
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Kangasranta-kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu eri inventointien havaintoihin sekä alueen
topografiaan.

2. Parikkala Luukkaanniemi

Asuinpaikka sijaitsee Kurhonselkään luoteesta
työntyvän Sorkanniemen kaakkoiskärjen,
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010002 Luukkaanniemen, tyvellä.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin paikkaa 10.7.2021. Vuoden 1979 raTyyppi: asuinpaikat
portissa mainittu pysäköintipaikka on kohdassa N 6823690 E 627280. Toinen tuolloinen
Ajoitus: kivikautinen
löytöpaikka, edellisestä länteen, on kohdassa
N 6823676 E 627249 (muinaisjäännösrekiste- N 6823684 E 627243. Kummallakaan paikalla
tai muuallakaan ympäristössä ei nyt ollut mirin koordinaatit)
tään erityistä näkyvissä.
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen
Idässä kohdetta rajaa kallio, lännessä ja luo1979, inv. Antti Bilund 1995
teessa kivinen metsämaasto, etelässä vesiAiemmat löydöt: KM 20665
jättö. Alueen maankäyttö on samassa tilassa
kuin aiemmissa tiedoissa, paitsi että asuinpaiVuoden 2021 löydöt: –
kan eteläpuoleinen pelto on istutettu koivulle.
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Luukkaanniemen asuinpaikkaa. Etualan tasanne on Miettisen mainitsema pysäköintipaikka. Läntisempi
löytöpaikka on kuvan taka-alalla. Idästä.

Luukkaanniemen kivikautisen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1979 inventointilöytöihin, vuoden 2021 maastohavaintoihin ja alueen topografiaan.
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3. Parikkala Kangasrannanlahti

Asuinpaikka sijaitsee Sorkanniemessä, Kangasrannanlahden lounaisrannalla.

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010003
Tarkastin kohteen 10.7.2021.Paikka on tasaista
(kiinteä muinaisjäännös)
mäntykangasta, jonka puustoa on hiljan harTyyppi: asuinpaikat
vennettu.
Ajoitus: kivikautinen

Uusia löytöhavaintoja ei kertynyt. Muinaisjäännösrekisteriin määritetty rajaus on topoN 6823971 E 626925 (muinaisjäännösrekistegrafian puolesta looginen.
rin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen
1979, inv. Antti Bilund 1995
Aiemmat löydöt: KM 20666
Vuoden 2021 löydöt: –

Kangasrannanlahden asuinpaikkaa. Luoteesta.
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Kangasrannanlahti-nimisen kivikauden asuinpaikan sijainti ja muinaisjäännösrekisterin mukainen rajaus.
Rajaukseen ei esitetä muutoksia.

4. Parikkala Reuranta

Asuinpaikka sijaitsee Simpelejärven Muskanlahden pohjoisimman perukan, Reurannan lahMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010004 dekkeen, pohjoisrannalla Äijönvuorentien var(kiinteä muinaisjäännös)
ressa. Löytöpaikka on etelään laskevaa hiekkapohjaista peltoa.
Tyyppi: asuinpaikat
Tarkastin kohteen 2.5.2021. Kaikki alueen pelAjoitus: kivikautinen
lot olivat kasvipeitteisiä, joten uusia konkreetN 6824124 E 626327 (muinaisjäännösrekiste- tisia havaintoja muinaisjäännöksestä en saanut. Ympäristö on samassa kunnossa kuin vuorin koordinaatit)
den 1995 aikaan.
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen
1979, inv. Antti Bilund 1994
Aiemmat löydöt: KM 20667
Vuoden 2021 löydöt: –
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Reurannan asuinpaikkaa tien vasemmalla puolella. Simpelejärvi jää oikealle. Lännestä.

Reurannan asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu aiempiin inventointihavaintoihin sekä topografiaan. Etelässä kohdetta rajaa Äijönvuorentie ja sen kohdalla oleva vanha rantapenkka, idän suunnalla jyrkkä mäenrinne.
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5. Parikkala Paala

Asuinpaikka sijaitsee Kokkosaarenlahden pohjukassa, heti Melkoniementien pohjoispuoMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010005 lella. Löytöpaikka on hiekkapohjaisella pellolla,
(kiinteä muinaisjäännös)
puronotkon itärinteellä.
Tyyppi: asuinpaikat

Tarkastin kohteen 2.5.2021. Alueen pellot olivat kasvipeitteisiä, joten uusia pintahavaintoja
Ajoitus: kivikautinen
en saanut. Alue oli kaikkiaan samassa kunnossa
N 6824113 E 625436 (muinaisjäännösrekiste- kuin vuonna 1995.
rin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen
1979, inv. Antti Bilund 1994
Aiemmat löydöt: KM 20668
Vuoden 2021 löydöt: –

Paalan asuinpaikkaa tien vasemmalla puolella, notkelman takaisella peltorinteellä, kuvan keskellä. Lounaasta.
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Paala-nimisen kivikautisen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu erityisesti vuoden 1979
inventoinnin kohdekuvaukseen sekä topografiaan.

6. Parikkala Käinniemi

Tarkastin kohteen 2.5.2021. Pelto oli talven jälkeisellä mulloksella ja havainto-olot erittäin
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010006 hyvät. Pellon pinnassa erottuikin kohtuullisen
(kiinteä muinaisjäännös)
runsaasti kvartsi-iskoksia, varsinkin aiemmin
tunnetun löytökohdan kaakkoispuolella.
Tyyppi: asuinpaikat
Aiemmissa tiedoissa kuvattu hiekkakuoppa,
Ajoitus: kivikautinen
jonka reunoilta löytöjä on kerätty, ei enää ollut
N 6825780 E 625359 (muinaisjäännösrekiste- kunnolla havaittavissa; mahdollisesti sen kohta
on pääosin kynnetty peltoon. Mäen laella olerin koordinaatit)
van metsäsaarekkeen eteläreunassa (alla oleAiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen van rajausehdotuksen luoteispäässä) erottui
1979, inv. Antti Bilund 1994
pellon ja (nyt hakatun) metsän rajalla loivahko
maaleikkaus, joka voinee olla kuopan muistona
Aiemmat löydöt: KM 20669
(seuraavan sivun kuvan keskellä isoimpien puiVuoden 2021 löydöt: –
den edessä). Mitään muinaisjäännökseen liittyvää en sen kohdalla havainnut.
Kohde sijaitsee Simpelejärveen pohjoisesta
pistävän Käinniemen eteläkärjessä, pellolla ja Maaperä alueella on ylärinteessä hiekkaa,
osin myös sen pohjoispuolisessa metsämaas- alempana vesijätöllä savea.
tossa.
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Käinniemen asuinpaikkaa. Kaakosta.

Käinniemen kivikautisen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu aiempien inventointien havaintoihin sekä vuoden 2021 kvartsi-iskoshavaintoihin (valkeat kolmiot).
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7. Parikkala Jouhtsalmi

Asuinpaikka sijaitsee Harmaitsaaren ja Lahdenkylän välissä olevan Jouhtsalmen pohjoisranMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010007 nalla.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 25.6.2021. Pelloilla kasvoi
Tyyppi: asuinpaikat
hernettä; havainto-olot olivat kohtuulliset.
Tarkastin peltojen ylimpiä osia kursorisesti.
Ajoitus: kivikautinen
Asuinpaikkalöytöjä en havainnut.
N 6826557 E 626125 (muinaisjäännösrekisteMaa aivan pellon korkeimmalla osalla on hiekrin koordinaatit)
kaa, joka muuttuu alempana nopeasti saveksi.
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen Kohteella olevat tiet on perustettu kevyesti;
myös niiden alla saattaa olla säilyneitä kulttuu1979
rikerroksia.
Aiemmat löydöt: KM 20670
Vuoden 2021 löydöt: –

Jouhtsalmen asuinpaikkaa kuvan keskellä metsän reunassa olevalla kumpareella. Kaakosta.
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Jouhtsalmen kivikautisen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1979 inventointihavaintoihin sekä alueen topografiaan.

8. Parikkala Savikko

Asuinpaikka sijaitsee Haapalahden itärannalla,
Lahdenpohjasta Lahdenkylään vievän tien varMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010008 rella, hiekkaisella rinteellä.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin paikan 25.6.2021. Tien ojan reunassa
Tyyppi: asuinpaikat
oli vähäisiä avoimia kohtia, joita tarkastin mitään uutta havaitsematta. Tien itäpuoli kasvoi
Ajoitus: kivikautinen
nuorta lehtimetsää.
N 6827432 E 625143 (muinaisjäännösrekisteKohdetta rajaavat lännessä vanha rantapenkka
rin koordinaatit)
ja idässä kallio. Tien alla tuskin voi olla säilyAiemmat tutkimukset: tark. Oiva Keskitalo nyttä muinaisjäännöstä.
1969, tark. Matti Huurre 1973, inv. Timo Miettinen 1979, inv. Petro Pesonen 1993, inv. Antti
Bilund 1995
Aiemmat löydöt: KM 18017, KM 27823, KM
29308
Vuoden 2021 löydöt: –
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Savikon kivikautista asuinpaikkaa metsässä tien vasemmalla puolella. Luoteesta.

Kohteen Savikko sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1995 inventoinnin karttaan.
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9. Parikkala Viitasaari

Kohde sijaitsee Viitasaaren eteläosassa, järvenlaskuja edeltävän rantapenkan päällä.

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010010
Tarkastin asuinpaikkaa 17.7.2021. Paikka on
(kiinteä muinaisjäännös)
entistä peltoa, nykyistä täysikasvuista mäntyTyyppi: asuinpaikat
ja koivumetsää. Inventoinnissa ei tullut esiin
uusia muinaisjäännöstä koskevia havaintoja.
Ajoitus: kivikautinen
N 6827098 E 628742 (muinaisjäännösrekisterin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: tark. Matti Huurre
1977, inv. Timo Miettinen 1979
Aiemmat löydöt: KM 20291, KM 20672
Vuoden 2021 löydöt: –

Viitasaaren asuinpaikkaa. Lännestä.
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Viitasaaren kivikautisen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu ennen muuta Miettisen vuoden 1979 inventoinnin karttaan.

10. Parikkala Iso Kontiosaari

Kohde sijaitsee Ison Kontiosaaren eteläosassa,
järvenlaskuja edeltävän rantapenkan päällä,
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010011 pihapiirissä ja sen liepeillä.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 17.7.2021. Pihapiirissä ei olTyyppi: asuinpaikat
lut avointa maanpintaa, eikä uusia löytöhavaintoja saatu. Alkuperäinen rantapenkka
Ajoitus: kivikautinen
erottuu kohteella hyvin, mm. välittömästi pääN 6827013 E 631248 (muinaisjäännösrekiste- rakennuksen eteläpuolella.
rin koordinaatit)
Miettinen oli kerännyt kivikautisia löytöjä eriAiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen tyisesti navetan sillan luota. Sen sijainniksi mittasin N 6827032 E 631256.
1979
Aiemmat löydöt: KM 12021, KM 20673
Vuoden 2021 löydöt: –
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Ison Kontiosaaren asuinpaikkaa pihapiirissä. Vanha rantapenkka erottuu vasemmanpuoleisen rakennuksen edessä. Oikeanpuoleinen rakennus on vuoden 1979 tiedoissa mainittu navetta. Etelästä.

Iso Kontiosaari -kohteen sijainti ja rajausehdotus. Rajaus perustuu vuoden 1979 inventointihavaintoihin
sekä alueen topografiaan.
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11. Parikkala Mustienpohja

Asuinpaikka sijaitsee lähellä Mustienpohjanlahden pohjukkaa, pienialaisen MustienpohMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010013 janlammen pohjoisrannalla, pihapiirissä. Piha(kiinteä muinaisjäännös)
piiri on kapeahkolla tasanteella, joka sijaitsee
jyrkempien rinteiden välissä.
Tyyppi: asuinpaikat
Tarkastin kohteen 24.6.2021. Pihapiirissä oliAjoitus: kivikautinen
vat mulloksella pieni perunamaa ja kasvimaa;
N 6832268 E 628864 (muinaisjäännösrekiste- niiden pinnassa ei löytöjä näkynyt. Maaperä
niissä oli hiekkamultaa.
rin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: tark. Oiva Keskitalo
1971, tark. Matti Huurre 1973, inv. Timo Miettinen 1979
Aiemmat löydöt: KM 19205, KM 20674
Vuoden 2021 löydöt: –

Mustienpohjan asuinpaikkaa lampeen laskevassa rinteessä. Luoteesta.
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Mustienpohja-nimisen kivikauden asuinpaikan sijainti ja muinaisjäännösrekisterin mukainen rajaus. Rajaukseen ei esitetä muutoksia.

12. Parikkala Kosinonniemi

Sakari Pälsi johti asuinpaikalla kaivauksia kahdessa kohdassa vuonna 1935. Työn erityispiirre
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010014 oli, että osa tutkimuksesta kohdistui lieden(kiinteä muinaisjäännös)
jäännöksiin, jotka rantavoimat olivat syövyttäneet irti alkuperäisestä rantapenkasta ja siirtäTyyppi: asuinpaikat
neet alemmalle korkeustasolle.
Ajoitus: kivikautinen
Petro Pesonen poimi vuoden 1993 inventoinN 6831870 E 629143 (muinaisjäännösrekiste- nissaan asuinpaikalta mökkiteiltä kvartseja ja
palanutta luuta (tarkempi löytöpaikka ei ole
rin koordinaatit)
tiedossa). Antti Bilund totesi vuonna 1995 pohAiemmat tutkimukset: kaiv. Sakari Pälsi 1935, joiseen pistävien mökkiteiden välissä matalan
inv. Timo Miettinen 1979, inv. Petro Pesonen kumpareen ja sillä mahdollisen asumuspainan1993, inv. Antti Bilund 1995
teen. Siitä viitisenkymmentä metriä lounaaAiemmat löydöt: KM 10041, KM 10084, KM seen hän havaitsi polun pinnassa kvartseja.
27825

Pälsin vuoden 1935 kaivausalueiden paikallistaminen on myöhemmissä inventoinneissa
Vuoden 2021 löydöt: –
osoittautunut hankalaksi. Pääsyy lienee SimpeKohde sijaitsee Haljakanselkään pistävällä Ko- lejärven viimeisin lasku muutama vuosi Pälsin
sinonniemellä, sen kaakkoissivulla. Alue on loi- kenttätyön jälkeen: ympäristö ei enää täysin
vasti kumpuilevaa ja osin rakennettua. Se kas- vastaa Pälsin karttoja ja kuvausta. Esimerkiksi
voi vuonna 2021 nuorta sekametsää.
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vuoden 1979 inventointiraportin kohteen si- kaivausalue II. Maaperä paikalla on kivetöntä
jaintikoordinaatti osuu kyseiselle vesijätölle.
hiekkaa. Maasto tästä länteen on tasaista hiekkakangasta, jolla voi olla säilyneitä asuinpaikTarkastin kohdetta 24.6.2021. Alue oli peitkarakenteita laajallakin alueella.
teistä lukuun ottamatta pienialaisia hiekkateiden pintoja ja pysäköintialueen laitoja.
Bilundin mainitsema matala kumpare mahdollisine asumuspainanteineen on – kuten hän itAinoa alueen nykyisessä ympäristössä erottuva
sekin raportissaan totesi – varsin matalalla korkohta, joka sopii Pälsin yleiskarttaan ja sanallikeustasolla. On kuitenkin hyvin mahdollista,
seen kuvaukseen hänen kaivauspaikastaan, on
että asuinpaikka on alun perin ulottunut kyseikohdassa N 6831848 E 629106. Tällä paikalla
selle kohdalle, ja aallot kuluttaneet alkuperäiyhtyvät vanhin järvenlaskua edeltävä rantasen maanpinnan nykyiselle alemmalle tasolle
penkka ja 1930-luvun rantapenkka yhdeksi
kivikauden jälkeen mutta ennen ensimmäistä
korkeaksi ja jyrkäksi rinteeksi. Ylin rantapenkka
järvenlaskua. Tällöin painanteen olisi kuitenkin
muodostaa samassa paikassa myös suoran kuloltava jokin moderni ilmiö. Kesällä 2021 maiman kääntyen luoteeseen – kuten Pälsin yleisnittu kumpare kasvoi korkeaa heinikkoa, enkä
kartassakin. Kohdan koillispuoleiset alueet
pystynyt em. painannetta paikallistamaan.
ovat järven ensimmäistä laskua edeltävän rannan alapuolella, siis vesijätöllä. On tosin huo- Vanhimman rantapenkan kohdalta tien laimattava, että rantavoimien eroosio on muut- dasta (N 6831845 E 629087) totesin yhden
tanut alueen topografiaa syövyttämällä ranta- kvartsin, jonka jätin paikoilleen. Paikka on liki
penkan hiekkamaata ja huuhtomalla sitä jär- sama kuin Bilundin kvartsihavainnon. Tästä
ven pohjaan – kuten Pälsin kaivauskin osoitti. etelään tarkastin vanhan rantapenkan korMainitussa koordinaattipisteessä erottuu van- keustasoa kiinteistörajalle asti. Havaintomahhan rantapenkan päällä hyllymäinen syvennys, dollisuudet olivat niukat; muutamissa tuulenjonka laajuus on noin 5 x 6 m. Se voi olla Pälsin kaadoissa en huomannut mitään erityistä.

Oletettu Pälsin kaivausalueen II sijainti nykyisen pysäköintipaikan vieressä. Lännestä.
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Kartan keskellä Kosinonniemen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu aiempiin maastotutkimuksiin sekä vuoden 2021 havaintoihin. Sen vasemmalla puolella kohteen Kosinonniemi 2 sijainti ja
rajausehdotus. Vasemmassa alareunassa Kankaanranta-kohteen aluerajaus sellaisena kuin se on merkitty muinaisjäännösrekisteriin; rajaukseen ei ehdoteta muutoksia.

13. Parikkala Haljakka

Tarkastin kohteen 29.5.2021. Maasto vanhimman järvenlaskua edeltävän penkan päällä on
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010015 laajalla alueella varsin tasaista. Valtaosa koh(kiinteä muinaisjäännös)
teen löydöistä on peräisin kohdasta, jossa uimarannalle vievä tie puhkaisee vanhinta järTyyppi: asuinpaikat
venlaskua edeltävän rantapenkan. Maa tällä
kohdalla on vähäkivistä ja hiekkaista. Tarkastin
Ajoitus: kivikautinen
tässä ja lännempänä teiden pintoja ja penkN 6832001 E 630017 (muinaisjäännösrekiste- koja, mutten havainnut uusia löytöjä.
rin keskikoordinaatit)
Kohteen itäpuolella olevan laajan hiekkaAiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen kuopan länsipään tienoo kasvoi keski-ikäistä
1979, inv. Petro Pesonen 1993, inv. Antti Bi- männikköä. Hiekanotto kuopan länsipäässä on
lund 1995
kaikesta päätellen loppunut; kuopan reunat
Aiemmat löydöt: KM 13208, KM 20675, KM olivat umpeen kasvaneet.
27826

Hiekkakuoppa rajaa kohdetta idässä ja vanha
rantapenkka etelässä. Lännen suuntaan laaVuoden 2021 löydöt: –
juutta on mahdotonta luotettavasti määrittää
Asuinpaikka sijaitsee Haljakanselän koillisran- pelkkien pintapuolisten havaintojen varassa.
nalla, kangasmaastossa.
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Asuinpaikalla on parinkymmenen vuoden ikäinen opastaulu, jonka asiasisältö vaikuttaa edelleen ajankohtaiselta.

Haljakan asuinpaikkaa. Etelästä.

Haljakan asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu eri inventointien löytöhavaintoihin sekä
alueen topografiaan.
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14. Parikkala Koukunniemi

Asuinpaikka sijaitsee Simpelejärveen pohjoisesta työntyvän Koukunniemen tyvessä, hiekMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010016 kaisella mäntykankaalla kahden notkon väli(kiinteä muinaisjäännös)
sellä kannaksella.
Tyyppi: asuinpaikat

Tarkastin kohteen 29.5.2021. Paikka on mäntymetsää kasvava hiekkainen tasanne, jota ymAjoitus: kivikautinen
päröi pohjoisessa kumpare ja muualla alavamN 6831362 E 630507 (muinaisjäännösrekiste- mat kuusimetsäiset alueet. Idässä kohdetta rajaa tie.
rin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen Alue oli peitteinen lukuun ottamatta yhtä tuulenkaadon juurakkoa, jossa ei ollut todetta1979, inv. Antti Bilund 1995
vissa mitään erityistä. Maaperä on hiekkaa.
Aiemmat löydöt: KM 20676, KM 29309
Vuoden 2021 löydöt: –

Koukunniemen asuinpaikkaa männikössä tien vasemmalla puolella. Etelästä.

33

Koukunniemen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1979 inventointihavaintoihin
ja topografiaan.

15. Parikkala Kaunissaari

Asuinpaikka tuli muinaistutkimuksen tietoisuuteen, kun paikalta saatiin museoon kivi- ja varMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010017 haismetallikautisia löytöjä hiekanoton yhtey(kiinteä muinaisjäännös)
dessä 1900-luvun alussa.
Tyyppi: asuinpaikat
Ajoitus: kivikautinen, varhaismetallikautinen
N 6830800 E 630913 (muinaisjäännösrekisterin
keskikoordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: tark. Julius Ailio 1908,
kaiv. Julius Ailio 1909, tark. Matti Huurre 1977,
inv. Timo Miettinen 1979, tark. Pirjo Uino &
Christian Carpelan 1999.

Paikalle saapunut arkeologi Julius Ailio arvioi
hiekanotolta säästyneeksi osuudeksi 300 neliömetriä koostuen kuudesta erillisestä alueesta – ”saarekkeesta” – jotka hän eritteli raportissaan kirjaimilla a–f (Ailio 1908). Vuonna
1909 hän tutki niistä laajinta (saareke a) kaivauksin 65 neliömetrin alalta (Ailio 1909). Myöhemmin kohdetta ei ole tutkittu kaivauksin, joten suurin osa säilyneestä asuinpaikka-alasta
on edelleen tutkimatta.

Aiemmat löydöt: KM 4916, KM 5078, KM 5176, On myös huomionarvoista, että Ailion raportin
KM 5477, KM 18245, KM 2029
mukaan radanrakennukseen ei aikanaan ole
kelpuutettu humuksensekaista pintamaata,
Vuoden 2021 löydöt: –
vaan se on hiekanoton yhteydessä kuorittu
Kohde sijaitsee Kirkkoselän pohjoisosassa, Sär- puolen metrin paksuudelta ja kasattu aiemmin
kaivettuihin kuoppiin. Näitä turpeensekaisia
kisalmen lounaispuolella.
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kasoja on Ailion tutkimusten yhteydessä tut- Kohdassa N 6830842 E 630883 on saaren luokittu, mutta tuskin kokonaisvaltaisesti.
teisosan korkein kumpare; se saattaa olla Ailion saareke b, mutta tätä en pystynyt varmasti
Tarkastin kohteen 9.7.2021. Koko saari kasvaa
määrittämään. Toinen mahdollisuus on, että
tiheää vanhaa sekametsää. Rakennuskanta on
saareke b on tuhoutunut.
sama kuin vuonna 1999 (Uino & Carpelan).
Saareke c on kohdassa N 6830822 E 630942.
Vertasin jäljellä olevia hiekanotolta säästyneitä
Sen tuntumassa, kohdassa N 6830825 E
maastonkohtia Ailion vuoden 1908 karttaan ja
630960, totesin maan pinnalla 50 x 27 x 10 cm
mittasin GPS-paikantimella niiden sijainnin.
kokoisen litteän kiven, johon on hakattu nuAilion saareke a ei enää vastaa muodoltaan mero 27. Kivi voinee liittyä hiekanottoon tai
vuoden 1908 karttaa. On mahdollista, että järvenlaskuun – nykyisellä rajalla se ei ole.
kohdasta (saarekkeen pohjoisreunasta?) on
otettu hiekkaa vielä Ailion käynnin jälkeen. Pai- Saareke d (N 6830806 E 630959) on säilynyt sakalla on kuitenkin todennäköisesti säilynyttä manlaisena kuin Ailion kartassa.
alkuperäistä asuinpaikkaa. Jäljellä olevan saa- Saareke e (N 6830804 E 630946) on pyöreälarekkeen itäpää on kohdassa N 6830796 E kinen pieni kumpare.
630897.
Saarekkeesta f (N 6830759 E 630899) näyttäisi
olevan jäljellä muutamia neliömetrejä.

Kaunissaari.
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Ailion saareke d erottuu ympäristöään korkeampana. Pohjoisesta.

Kaunissaaren kivikautisen asuinpaikan hiekanotolta säilyneet kohdat Ailion (1908) mukaan (sinisellä). Kirjaimet a–f viittaavat Ailion karttaan ja tekstiin. Osa näistä ”saarekkeista” on saattanut myöhemmin joutua hiekanoton kohteeksi, mutta yksikään ei näytä kokonaan tuhoutuneelta.
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16. Parikkala Somostensaari

Asuinpaikka sijaitsee Simpelejärven Rautalahden suulla olevan Somostensaaren lounaisranMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010019 nalla.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 1.5.2021. Koko pelto oli kasTyyppi: asuinpaikat
vipeitteinen ja koivulle istutettu, ja havaintoolot olivat hyvin huonot. Muinaisjäännökseen
Ajoitus: kivikautinen
liittyviä uusia havaintoja ei ollut saatavissa.
N 6836217 E 637029 (muinaisjäännösrekisterin
Maaperä ylemmällä löytöalueella on moreekoordinaatit)
nia. Alempi löytöalue on tasanne, jonka alareuAiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen nassa on loiva penkka. Maaperä on savea.
1979, inv. Antti Bilund 1994
Aiemmat löydöt: KM 20678, KM 29310
Vuoden 2021 löydöt: –

Somostensaaren ylempi löytöalue kuvan keskellä, alempi vasemmassa reunassa pellon takaosassa.
Idästä.

37

Somostensaaren asuinpaikan sijainti ja muinaisjäännösrekisterin mukainen rajaus. Rajaukseen ei esitetä
muutoksia.

17. Parikkala Kontioniemi

Kohde sijaitsee Koiralanniemen eteläosassa
vanhan rantapenkan päällä, pellolla. Pohjoisen
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010020 suunnassa pelto on tasaista, etelässä kohdetta
(kiinteä muinaisjäännös)
rajaa juuri jyrkkä vanha rantapenkka, jossa kasvaa muutamia lehtipuita.
Tyyppi: asuinpaikat
Tarkastin paikan 1.5.2021. Maa pellon pinAjoitus: kivikautinen
nassa on hiekkamultaa. Havainto-olot pellolla
N 6836786 E 636563 (muinaisjäännösrekiste- olivat keskinkertaiset. Alue oli mulloksella,
mutta pinnalla oli paljon olkia ja puista pudonrin koordinaatit)
neita lehtiä.
Aiemmat tutkimukset: tark. Oiva Keskitalo
1971, tark. Matti Huurre 1973, inv. Timo Miet- Pellon itäpuoleinen metsäsaareke on kivinen,
mutta asuinpaikan ulottuminen sinne ei ole
tinen 1979, inv. Antti Bilund 1995
poissuljettua. Miettisen määrittämän asuinAiemmat löydöt: KM 19203, KM 20679
paikka-alueen länsipuolella todettiin muutamia kvartseja, joten kohde on hieman aiemmin
Vuoden 2021 löydöt: –
tunnettua laajempi.
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Kontioniemen asuinpaikkaa. Lännestä.

Inventointihavainnot Kontioniemen kivikautiselta asuinpaikalta ja sen rajausehdotus.
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18. Parikkala Niittylä A

Tarkastin paikan 1.5.2021. Kävelin harvahkoissa linjoissa koko Kuutostien kaakkoispuoliMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010021 sen pellon alan. Paikalla erottuu loivina kaksi
(kiinteä muinaisjäännös)
entistä rantapenkkaa. Havainto-olot olivat
erinomaiset, sillä pelto oli talven jäljiltä kynTyyppi: asuinpaikat
nöksellä. Kvartsi-iskoksia oli todettavissa siellä
täällä (ks. karttaa alla; löytöjä ei talletettu).
Ajoitus: kivikautinen
N 6837355 E 636737 (muinaisjäännösrekiste- Pellon viereisen Kontiontien eteläpuolella on
sekametsää kasvavaa tasamaata, todennäköirin koordinaatit)
sesti entistä peltoa. Topografiansa puolesta
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen alue on asuinpaikalle otollista, mutta koska Bi1979, inv. Antti Bilund 1994
lundin inventoinnissa maastoa on siellä tarkastettu tuloksetta ja vähintään kohtuullisissa haAiemmat löydöt: KM 20680
vainto-oloissa, ei asuinpaikka sinne jatkune.
Vuoden 2021 löydöt: –
Asuinpaikan kohdalla tarkastin myös KuutosKohde sijaitsee loivassa kaakkoisrinteessä pel- tien luoteispuolta noin 10 metrin levyiseltä
lolla, jolla pintamaa on mullansekaista hiekkaa. tien suuntaiselta kaistalta. Havainto-olot siellä
vastasivat kaakkoispuolen oloja, mutta mitään
asuinpaikkaan viittaavaa en havainnut.

Niittylä A:n asuinpaikkaa pellolla. Lounaasta.

40

Niittylä A -kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1979 inventoinnin karttaan sekä vuoden 2021 löytöhavaintoihin (valkeat kolmiot).

19. Parikkala Ehronniemi

Kohde sijaitsee Oravaniemen länsiosassa olevalla Ehronniemellä, metsämaastossa vanhan
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010025 rantapenkan kohdalla.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 15.5.2021. Kohteen löydöt
Tyyppi: asuinpaikat
on kerätty tien leikkauksesta ja levikkeeltä,
jotka olivat nyt turvettuneet. Muukin lähiymAjoitus: kivikautinen
päristö oli peitteistä, eikä uusia löytöhavainN 6825393 E 628690 (muinaisjäännösrekiste- toja tullut.
rin koordinaatit)
Kohde rajautuu lounaassa vanhaan rantapenkAiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1994– kaan, luoteessa ja kaakossa kallioihin. Niiden
välissä on tasaista kuusimetsää. Sama metsä
95
jatkuu tasaisena koillisen suuntaan, jossa
Aiemmat löydöt: KM 28743
asuinpaikan laajuutta on vaikeampi arvioida.
Vuoden 2021 löydöt: –
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Ehronniemen asuinpaikkaa. Vanha rantapenkka erottuu oikealla. Luoteesta.

Ehronniemen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu maastohavaintoihin ja topografiaan.
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20. Parikkala Kärikkä

Asuinpaikka sijaitsee Simpelejärven Lemmikonselän pohjoisrannalla, vanhalla rantatörMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010029 mällä, kangasmaalla Koirajoen puron suun län(kiinteä muinaisjäännös)
sipuolella.
Tyyppi: asuinpaikat

Tarkastin kohteen 1.5.2021. Tien pohjoispuoleinen pelto oli kasvipeitteinen, eikä avoimia
Ajoitus: kivikautinen
maastonkohtia ollut tien toisellakaan puolella,
N 6833060 E 633251 (muinaisjäännösrekisterin joten havainto-olot olivat heikot. Pellon reunassa oli kapea kaistale mulloksella, ja tarkaskoordinaatit)
tin sitä vähän yli sadan metrin matkalta havaitAiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1994
sematta mitään erityistä.
Aiemmat löydöt: KM 28747
Vuoden 2021 löydöt: –

Kärikän asuinpaikkaa. Luoteesta.

Alue on tasaista ja liki piirteetöntä. Ympäristö
on samassa kunnossa kuin vuoden 1995 inventoinnin aikana.

43

Kärikän kivikautisen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1995 inventoinnin karttaan.

21. Parikkala Kitkalahti

Kohde sijaitsee Rautalahden suulla sen etelärannalla.

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010030
Tarkastin kohteen 1.5.2021. Pelto oli talven jäl(kiinteä muinaisjäännös)
jiltä mulloksella, ja havainto-olot erinomaiset.
Tyyppi: asuinpaikat
Ylärinteessä maa on hiekkaista, alempana vesijätöllä savea. Kumpareen laella totesin yhden
Ajoitus: kivikautinen
kvartsin.
N 6835630 E 636886 (muinaisjäännösrekisteMyös asuinpaikan kohdalla olevien teiden alla
rin koordinaatit)
voi olla säilynyttä muinaisjäännöstä.
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1994
Aiemmat löydöt: KM 28748
Vuoden 2021 löydöt: –
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Kitkalahden asuinpaikkaa. Etelästä.

Kitkalahden kivikautisen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus. Rajausehdotus perustuu vuosien 1994 ja
2021 kvartsihavaintoihin sekä topografiaan.
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22. Parikkala Hassonlahti

Asuinpaikka sijaitsee Hassonlahden pohjoisrannalla vanhalla rantatörmällä. Aiemmat löyMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010031 döt ovat peräisin tien penkoista.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 25.6.2021. Paikka on saTyyppi: asuinpaikat
massa kunnossa kuin löytyessään 1995. Tien
leikkauksessa oli pieni ala avointa maanpintaa,
Ajoitus: kivikautinen
mutta en havainnut siinä mitään erityistä.
N 6837553 E 637117 (muinaisjäännösrekiste- Maaperä on hiekkaa.
rin koordinaatit)
Vanhan rantatöyrään päällys kasvoi täysikasvuista männikköä. Asuinpaikka-alue saattaa
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1994
jatkua vanhaa rantaa pitkin itään; lännessä
Aiemmat löydöt: KM 28749
kohteen voi arvioida rajautuvan omakotitalon
pihapiirin itäreunaan.
Vuoden 2021 löydöt: –

Hassonlahden asuinpaikan löydöt ovat kuvan tieleikkauksesta. Lounaasta.
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Hassonlahden kivikautisen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu aiempiin inventointihavaintoihin ja topografiaan.

23. Parikkala Niemenmäki

kokonaan kasvipeitteinen. Topografialtaan
paikalla on laajalti asuinpaikaksi sopivaa maasMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010032 toa.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin lähemmin asuinpaikan eteläpuoleisia
Tyyppi: asuinpaikat
peltoja, jotka olivat mulloksella, ja joilla havainto-olot olivat hyvät. Siikalahden rantapelAjoitus: kivikautinen
lolla, tiestä 50–100 m etelään olevalla hyvin loiN 6828574 E 636671 (muinaisjäännösrekiste- valla kumpareella, totesin pellolla suppeahkolla alalla epämääräisiä kvartseja. Paikka on
rin koordinaatit)
vanhimman järvenlaskun vesijätöllä, ja on epäAiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1994
selvää, voivatko kvartsit olla aaltojen rannasta
järvenpohjaan huuhtomaa asuinpaikka-aineisAiemmat löydöt: KM 28750
toa.
Vuoden 2021 löydöt: –
Asuinpaikalta noin 200 m etelään kaavaillun
Asuinpaikka sijaitsee Siikalahden itärannalla, uuden rakennuspaikan kohdalla ei ollut havaittavissa mitään muinaisjäännökseen viittaavaa.
lahteen loivasti laskevalla hiekkarinteellä.
Tarkastin seutua 14.5.2021. Aiemmat löydöt
on tehty tien leikkauksesta, jossa en nyt havainnut mitään erityistä. Lähin ympäristö oli
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Niemenmäen asuinpaikan lounaispuoleista peltoa, jolla havaittiin epämääräisiä kvartseja.

Niemenmäki-kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu aiempiin inventointihavaintoihin ja topografiaan.
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24. Parikkala Kontiosaari

Kohde sijaitsee Hassonlahden suulla olevan
Kontiosaaren kaakkoisrannalla.

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010037
Tarkastin paikkaa 25.6.2021. Siellä kasvoi
(kiinteä muinaisjäännös)
nuorta koivumetsää ja sen juurella paksua heiTyyppi: asuinpaikat
nikkoa, joten havaintomahdollisuudet olivat
huonot. Alue on samassa kunnossa kuin 1995.
Ajoitus: kivikautinen
N 6836894 E 637157 (muinaisjäännösrekisterin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
Aiemmat löydöt: KM 29315
Vuoden 2021 löydöt: –

Kontiosaaren asuinpaikkaa. Etelästä.
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Kontiosaari-kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1995 inventointihavaintoihin ja alueen topografiaan.

25. Parikkala Pieni Vääräjoki A

Kohde sijaitsee Lahdenpohjaan laskevan Pienen Vääräjoen suun koillispuolella, pellon ja
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010038 tien välisellä metsäkaistaleella.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin paikan 25.6.2021. Pelto oli heinällä,
Tyyppi: asuinpaikat
metsä nuorella männyntaimikolla. Maaperä on
hiekkaa ja vanha rantapenkka erottuu koAjoitus: kivikautinen
meana.
N 6841875 E 637960 (muinaisjäännösrekisteTarkastin vähäiset avoimena olleet maastonrin koordinaatit)
kohdat, mutta en havainnut mitään asuinpaikkaan liittyvää. Muinaisjäännösrekisterin kohAiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
derajaus perustunee vuoden 1995 havainnoille
Aiemmat löydöt: KM 29316
ja vaikuttaa loogiselta. Pintapuolisen tarkastelun nojalla jää epävarmaksi, voiko tien alla olla
Vuoden 2021 löydöt: –
säilynyttä kulttuurikerrosta.
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Pieni Vääräjoki A -asuinpaikkaa tien ja pellon välisellä alueella. Lounaasta.

Pieni Vääräjoki A -kohteen sijainti ja muinaisjäännösrekisterin mukainen rajaus. Rajaukseen ei esitetä
muutoksia.

51

26. Parikkala Kopsanranta

Kohde sijaitsee Tarvassaaren kaakkoisrannalla,
kaakkoon laskevalla rinteellä.

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010039
Tarkastin kohteen 16.7.2021. Entinen pelto,
(kiinteä muinaisjäännös)
jolla asuinpaikka sijaitsee, oli heinää kasvavana
Tyyppi: asuinpaikat: asuinpaikat
joutomaana. Lähelle rantaa, alkuperäisen rantapenkan alapuolelle, on rakennettu talo vuoAjoitus: kivikautinen
den 1995 inventoinnin jälkeen. Pellon koillislaiN 6829320 E 628750 (muinaisjäännösrekiste- taan on tehty pihapiiriin vievä tie.
rin koordinaatit)
Alueella ei ollut mahdollisuuksia tarkempaan
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen kajoamattomaan havainnointiin.
1979, inv. Antti Bilund 1995
Aiemmat löydöt: mahdollinen siimanpaino
sekä KM 29317
Vuoden 2021 löydöt: –

Kopsanrannan asuinpaikkaa entisellä pellolla. Pohjoisesta.
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Kopsanranta-kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1995 inventoinnin karttaan ja alueen topografiaan.

27. Parikkala Muikunmäki

Kohde sijaitsee Muikkulahden pohjukassa, pellolla.

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010040
Tarkastin asuinpaikkaa 2.5.2021. Tilustien län(kiinteä muinaisjäännös)
sipuolinen pelto ja pihapiirin itäpuolinen pelto
Tyyppi: asuinpaikat
olivat talven jäljiltä mulloksella, joten niillä havainto-olot olivat erinomaiset. Tarkastin näitä
Ajoitus: kivikautinen
peltoja relevanteilta osiltaan. NaapurikiinteisN 6828320 E 625513 (muinaisjäännösrekiste- töön kuuluva tilustien koillispuoleinen pelto oli
kasvipeitteinen, enkä sitä tarkastanut.
rin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1994
Aiemmat löydöt: KM 29318
Vuoden 2021 löydöt: –

Kohdassa N 6828296 E 625520 totesin pellon
pinnassa yksittäisen kvartsi-iskoksen. Kohdalla
on selkeästi erottuva hiekkainen kumpare,
jolle asuinpaikka siis ulottuu. Ympäristössä
maalaji on hienojakoisempaa.
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Muikunmäen asuinpaikkaa peltorinteessä tien oikealla puolella. Etelästä.

Muikunmäen asuinpaikan sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu pintapoimintahavaintoihin ja topografiaan.
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28. Parikkala Saukkosensalmi

Kohde sijaitsee Loikonsaaressa, Muikkulahteen etelästä johtavan Saukkosensalmen itäMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010041 rannalla. Paikalla on hiekkainen moreenitörmä
(kiinteä muinaisjäännös)
kallion alla.
Tyyppi: asuinpaikat

Tarkastin asuinpaikkaa 2.5.2021. Idässä ja koillisessa kohdetta rajaa kallio, etelässä ja länAjoitus: kivikautinen
nessä tie ja Simpelejärven laskua edeltävä ranN 6827493 E 626031 (muinaisjäännösrekiste- tapenkka. Niiden välissä on metsäinen tasanne, jolla asuinpaikka sijaitsee.
rin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
Aiemmat löydöt: KM 29319
Vuoden 2021 löydöt: –

Tie on leikattu syvälle rinteeseen, eikä sen alla
voine olla mitään säilynyttä. Tien länsipuoleinen pelto oli mulloksella, ja tarkastin sen pintaa – mitään erityistä havaitsematta. Tien leikkaukset olivat umpeen turvettuneet.
Tasanne jatkuu topografialtaan otollisena pohjoiseen kohtaan N 6827540 E 626025, jossa on
pieni kiviröykkiö (halkaisija 1,2 m ja korkeus 0,4
m), arvattavasti kaskiviljelyn muisto. On mahdollista, että asuinpaikka jatkuu tästä vieläkin
kauemmas pohjoiseen.

Saukkosensalmen asuinpaikkaa tien leikkauksessa ja metsässä sen oikealla puolella. Kaakosta.
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Saukkosensalmi-kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu maastohavaintoihin ja topografiaan.

29. Parikkala Kankaanranta

Asuinpaikka sijaitsee Haljakanselän länsirannalla, Kosinonniemen tyvellä, tasaisesta hiekMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010043 kakankaasta kohoavalla särkkämäisellä ranta(kiinteä muinaisjäännös)
muodostumalla.
Tyyppi: asuinpaikat

Tarkastin kohteen 24.6.2021. Alue kasvoi erittäin tiheää noin 17-vuotiasta männikköä, joten
Ajoitus: kivikautinen
havainto-olot olivat huonot. Bilundin toteama
N 6831731 E 628877 (muinaisjäännösrekiste- asumuspainanne erottui erittäin selvänä ja
noin 0,5 m syvänä. Sen sijainti on vuoden 2021
rin koordinaatit)
GPS-mittauksen perusteella N 6831732 E
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
628878.
Aiemmat löydöt: KM 29321
Vuoden 2021 löydöt: –

Kohde oli kaikkiaan samassa kunnossa kuin
vuonna 1995. Kohteen kartta on edellä kohteen 12 Kosinonniemi yhteydessä.
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Kankaanrannan asuinpaikkaa metsässä tien molemmin puolin. Lännestä.

30. Parikkala Mustienpohjanlahti

Asuinpaikka sijaitsee Haljakanselän rannalla
Mustienpohjan lahden suulla, sen pohjoisranMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010044
nalla vastapäätä Kosinonniemen kärkeä, met(kiinteä muinaisjäännös)
sämaastossa.
Tyyppi: asuinpaikat
Tarkastin kohteen 24.6.2021. Vanha rantapenkka on paikalla erittäin selvä; sen päällys on
tasainen ja piirteetön. Alue kasvoi nuorta mänN 6832154 E 629210 (muinaisjäännösrekiste- nikköä. Avoimia maastonkohtia ei ollut, eikä
rin koordinaatit)
uusia asuinpaikkaan liittyviä havaintoja saatu.
Ajoitus: kivikautinen

Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
Aiemmat löydöt: KM 29322
Vuoden 2021 löydöt: –
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Mustienpohjanlahden asuinpaikkaa. Vanha rantapenkka oikealla. Lännestä.

Mustienpohjanlahti-kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu aiempiin inventointihavaintoihin ja
topografiaan.
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31. Parikkala Niemelänsaari

Kohde sijaitsee Niemelänsaari-nimisellä saarekkeella, jonne on nykyisin maayhteys, mutta
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010045 joka on ollut ennen järvenlaskua saari.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 1.5.2021. Harjanne, jolta
Tyyppi: asuinpaikat
löydöt ovat, on hiekkamoreenia, ympäröivä vesijättöpellot savea.
Ajoitus: kivikautinen
Tarkastin peltojen yläreunoja, mutta mitään
N 6836557 E 636804 (muinaisjäännösrekisteasuinpaikkaan viittaavaa ei ollut havaittavissa.
rin koordinaatit)
Havainto-olot olivat erinomaiset, sillä pelto oli
talven jälkeen mulloksella.
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
Aiemmat löydöt: KM 29323
Vuoden 2021 löydöt: –

Harjanteen hiekkakuoppien reunat, joista
aiemmat löydöt on kerätty, olivat liki kokonaan
turvettuneet, eikä niissä näkynyt mitään erityistä. Hiekanotto paikalla näyttää päättyneen.
Rajausehdotus on tehty topografian sekä Bilundin inventoinnin sanallisen kuvauksen ja
kohdekartan perusteella.

Niemelänsaaren asuinpaikkaa peltojen keskellä olevassa metsäsaarekkeessa. Lounaasta.
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Niemelänsaari-kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 1995 inventoinnin havaintoihin ja
topografiaan.

32. Parikkala Rajaniemi A

Asuinpaikka sijaitsee Simpelejärven luoteisrannalla Särkisalmen eteläpuolella olevan RajanieMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010048 men eli Koukunniemen länsirannalla. Paikka on
(kiinteä muinaisjäännös)
loivasti länteen laskevaa hiekkakangasta Simpelejärven vanhan rantatörmän päällä.
Tyyppi: asuinpaikat
Tarkastin kohteen 29.5.2021. Alue on tasaista
Ajoitus: kivikautinen
pihamaata ja nuorta metsää sen ympärillä. PaiN 6830963 E 630095 (muinaisjäännösrekisterin kalla on neljä pientä ulkorakennusta, joista
kolme on Simpelejärven laskuja edeltäneen
koordinaatit)
rantapenkan päällä. Viidennelle rakennukselle
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995, on valettu betoniperustus edellisten pohjoiskoekaiv. Jan-Erik Nyman 2004
puolelle.
Aiemmat löydöt: KM 29326, KM 40088
Vuoden 2021 löydöt: –

Havainto-olot olivat peitteisyyden vuoksi heikot, eikä uusia löytöhavaintoja saatu. Kohteen
rajaus perustuu vuoden 2004 koekaivaukseen.
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Rajaniemi A -asuinpaikkaa. Vanha rantapenkka vasemmalla. Etelästä.

Kohteiden Rajaniemi A (vasemmalla) Rajaniemi C (kuvan alareunassa) ja Rajaniemi B (edellisen pohjoispuolella) sijainti ja rajausehdotukset. Kohteen Rajaniemi A rajaus on muinaisjäännösrekisterin mukainen,
eikä siihen ehdoteta muutoksia.
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33. Parikkala Rajaniemi B

Asuinpaikka sijaitsee Rajaniemen eli Koukunniemen itärannalla, vanhalla Simpelejärven
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010049 rantatörmällä.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 29.5.2021. Paikka on mäntyTyyppi: asuinpaikat
valtaista sekametsää, vanhan rantapenkan alla
kuusikkoa. Penkan yläpuoli on loivaa itään vietAjoitus: kivikautinen
tävää rinnettä. Lännessä kohdetta rajaa jyrkenN 6830832 E 630301 (muinaisjäännösrekiste- tyvä ja kivisemmäksi muuttuva rinne.
rin koordinaatit)
Rantaan vievän tien reunat olivat kasvaneet
umpeen, ja tielle tuotu mursketta. Bilundin löyAiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
tämä asumuspainanne erottui selkeänä ja noin
Aiemmat löydöt: KM 29327
0,4 m syvänä. Sen sijainti on GPS-mittauksen
perusteella N 6830828 E 630302.
Vuoden 2021 löydöt: –
Kohteen kartta on edellisen kohteen yhteydessä. Rajausehdotus perustuu vuoden 1995
inventoinnin havaintoihin sekä alueen topografiaan.

Rajaniemi B -asuinpaikkaa. Asumuspainanne on tien takana näkyvässä metsässä. Simpelejärven laskun
aiheuttama vesijättö erottuu vasemmalla kuusimetsänä; vanhan rantapenkan yläpuolinen alue kasvaa
oikealla näkyvää sekametsää. Pohjoisesta.
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34. Parikkala Rajaniemi C

Asuinpaikka sijaitsee Rajaniemen eli Koukunniemen eteläosassa, Simpelejärven vanhalla
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010050 rantapenkalla.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohdetta 29.5.2021. Alue kasvoi noin
Tyyppi: asuinpaikat
15-vuotiasta sekametsää, jonka tiheys vaikeutti havainnointia.
Ajoitus: kivikautinen
Aiemmista poikkeavia havaintoja ei kertynyt.
N 6830681 E 630278 (muinaisjäännösrekisteBilundin raportissa mainittu siirtolohkare on
rin koordinaatit)
kohdassa N 6830687 E 630261.
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
Kohteen kartta on edellä kohteen 32 Rajaniemi
Aiemmat löydöt: KM 29328
Vuoden 2021 löydöt: –

A yhteydessä. Rajausehdotus perustuu Bilundin koekuoppahavaintoihin ja alueen topografiaan.

Rajaniemi C -asuinpaikka sijaitsee nykyisessä tiheässä sekametsässä. Luoteesta.
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35. Parikkala Niemenranta

Asuinpaikka sijaitsee Haapalahden itärannalla,
Lahdenpohjasta Lahdenkylään vievän tien varMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010052 rella.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin paikan 25.6.2021. Alue on vanhan
Tyyppi: asuinpaikat
rantapenkereen päällystä, tasaista metsämaastoa, joka on topografisesti erittäin otolAjoitus: kivikautinen
lista kivikautista asuinpaikkaa ajatellen. MaaN 6827977 E 625028 (muinaisjäännösrekiste- perä on hiekkaa.
rin koordinaatit)
Kohde oli samassa kunnossa kuin vuoden 1995
inventoinnin aikana. Tien penkassa oli pieniaAiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
laisia avoimia kohtia, joita tarkastin noin 50
Aiemmat löydöt: KM 29330
metrin matkalta. Mitään erityistä ei ollut havaittavissa. Tien alla tuskin on säilynyttä muiVuoden 2021 löydöt: –
naisjäännöstä.

Niemenrannan kivikautista asuinpaikkaa tien vasemmalla puolella, männikössä. Simpelejärven vanha
rantapenkka on tien kohdalla ja sen oikealla puolella. Luoteesta.
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Kohteen Niemenranta sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu aiempiin inventointihavaintoihin ja alueen
topografiaan.

36. Parikkala Koitsanlahti Koitsanlahden koulu

Asuinpaikka sijaitsee pellolla valtatien ja Koitsanlahden entisen koulun välissä.

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 580010060
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 2.5.2021. Peltoalue oli kasvipeitteinen, joten uusia konkreettisia havainTyyppi: asuinpaikat
toja en saanut. Alue on samassa kunnossa kuin
vuoden 1995 inventoinnin aikana.
Ajoitus: historiallinen
N 6816572 E 630127 (muinaisjäännösrekisterin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: inv. Antti Bilund 1995
Aiemmat löydöt: KM 29332
Vuoden 2021 löydöt: –
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Koitsanlahden koulun historiallista asuinpaikkaa pellolla. Taustalla entinen koulurakennus. Kaakosta.

Kohteiden Koitsanlahti Koitsanlahden koulu (oikealla), Koitsanlahti Kuusikkomäki (vasemmanpuoleisin) ja
Koitsanlahti Koitsanlahden koulu 2 sijainti ja rajausehdotukset. Ensin mainitun rajausehdotus perustuu
vuoden 1995 inventoinnin karttaan. Kuusikkomäen ehdotus perustuu maastohavaintoihin ja topografiaan, viimeksi mainitun kohteen ehdotus perustuu vuoden 2021 maastohavaintoihin.
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37. Parikkala Koitsanlahti Kuusikkomäki

Ortodoksikalmisto sijaitsee Koitsanlahden entisen koulun länsipuolella, länteen laskevassa
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000002205 metsärinteessä.
(kiinteä muinaisjäännös)
Tarkastin kohteen 3.7.2021. Alue kasvoi nuorta
Tyyppi: hautapaikat
koivikkoa ja heinikkoa. Mitään maan pinnalle
erottuvia kohteeseen liittyviä rakenteita ei ole
Ajoitus: historiallinen
havaittavissa.
N 6816642 E 629974 (muinaisjäännösrekisteKohdassa N 6816633 E 629989 on 6 x 7 m laarin koordinaatit)
juinen ja noin metrin syvyinen käytöstä jäänyt
hiekkakuoppa, johon on ajettu kiviä ylärinteen
Aiemmat tutkimukset: inv. Ville Laakso 2001
puoleiselta entiseltä pellolta.
Aiemmat löydöt: –
Kohteen kartta on edellä kohteen 36 KoitsanVuoden 2021 löydöt: –
lahti Koitsanlahden koulu yhteydessä.

Koitsanlahden Kuusikkomäen historiallinen ortodoksikalmisto kasvoi vuoden 2021 inventoinnin aikoihin
nuorta koivikkoa.
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38. Parikkala Joukio Kalmanpelto

Ortodoksikalmisto sijaitsee Joukionsalmen
pohjoispuolella, valtatien länsipuolella, laajahMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000002198 kolla kumpareella olevassa pihapiirissä ja sen
(kiinteä muinaisjäännös)
tuntumassa.
Tyyppi: hautapaikat
Ajoitus: historiallinen

Tarkastin aluetta 3.7.2021. Maankäyttö paikalla oli entisellään, eikä havaittavissa ollut mitään erityistä.

N 6820742 E 632318 (muinaisjäännösrekisterin koordinaatit)
Aiemmat tutkimukset: tark. Esa Laukkanen
1989, inv. Ville Laakso 2001, valv. Simo Vanhatalo 2013
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2021 löydöt: –

Joukion Kalmanpellon hautapaikkaa kumpareella vanhan rantapenkan tuntumassa. Lännestä.
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Joukion Kalmanpelto -kohteen sijainti ja rajausehdotus, joka perustuu vuoden 2001 inventoinnin tietoihin
luulöydöistä sekä alueen topografiaan.

39. Parikkala Kinnarniemi Saviniemi
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000002222
(mahdollinen muinaisjäännös, esitetään nyt
rekisteröitäväksi kiinteänä muinaisjäännöksenä)
Tyyppi: kirkonpaikat ja työ- ja valmistuspaikat/viljelyröykkiöt

Kohde sijaitsee Muukkosenselän koillisrannalla, vanhan rantapenkan yläpuolella, kuusimetsää kasvavalla loivalla kumpareella. Se on
rekisteröity vuoden 2001 inventoinnin perusteella historiallisen ajan kirkonpaikkana, jonka
sijaintitieto on kuitenkin epävarma. Jo tuolloin
paikalla todettiin viljelyröykkiöitä; ne dokumentoitiin vuonna 2021.

Tarkastin kohteen 26.7.2021. Paikka oli nuorehkoa kuusimetsää, jossa aluskasvillisuus oli
N 6837231 E 638866 (muinaisjäännösrekisterin niukkaa – havainto-olot olivat maanpinnan yläpuolisia rakenteita ajatellen hyvät.
mukainen arvioitu kirkonpaikka)
Ajoitus: historiallinen

Aiemmat tutkimukset: inv. Ville Laakso 2001
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2021 löydöt: –

Alue karkeasti 78 metrin korkeuskäyrän yläpuolella on suureksi osaksi kalliota. Paikalla oli
muutamia tuulenkaatoja, joiden juurakoissa ei
näkynyt mitään erityistä.
Alueella on yli 20 kiviröykkiötä (taulukko alla).
Niiden halkaisija vaihtelee välillä 1–4 m ja kor-
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keus välillä 0,2–0,8 m. Sijainniltaan ja ulkomuo- Taulukko: Saviniemen raivausröykkiöt.
doltaan kohteen rakenteet ovat varsin tyypilliN
E
Huomioita
siä kaskiviljelyn muistoja.
Kohde rajautuu rantaan vievän tien kaakkoispuolelle. Tarkastin myös tien luoteispuolta
melko perusteellisesti. Havainto-olot olivat
siellä pöheikön vuoksi huonot, mutta olisin
röykkiöitä havainnut, jos alue sinne ulottuisi.

Eräs Kinnarniemen Saviniemen röykkiöistä.

6837187
6837183
6837192
6837190
6837205
6837213
6837224
6837241
6837281
6837282
6837279
6837262
6837241
6837232
6837231
6837200
6837197
6837224
6837251
6837256
6837261
6837264
6837265
6837260

638886
638903
638841
638832
638818
638830
638840
638835
638862
638872
638884
638890
638889
638891
638881
638902
638860
638861
638869 Maakiven päällä
638859
638852
638845
638838
638836
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Saviniemen röykkiöiden sijainti ja kohteen rajausehdotus.
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4.2. Aiemmin rekisteröimättömät kohteet

Aiemmat tutkimukset: –

Kohteet kuvataan alla tyypeittäin. Numerot
40–44 ovat elinkeinohistoriallisia muinaisjäännöksiä – niistä ensimmäinen on tervahauta,
muut neljä kaskiröykkiöalueita. Kohteet 45–47
ovat historiallisia rajamerkkejä ja kohde 48 on
tarinapaikka. Kohteet 49–51 ovat toisen maailmansodan aikaisia varustuksia.

Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2021 löydöt: –
Kohde sijaitsee Haljakanselkään pistävän Kosinonniemen tyvellä, tasamaalla noin 10 m
tiestä etelään, nuoressa lehtimetsässä.

Kohde todettiin Bilundin inventointiraportin
Kohteet 40–47 on arvioitu kiinteiksi muinaismaininnan (kohde: Kankaanranta), alueellisen
jäännöksiksi, kohteet 48–51 muiksi kulttuurivastuumuseon lausunnon sekä laserkeilausaiperintökohteiksi.
neistosta tehdyn havainnon perusteella ja tarkastettiin 24.6.2021.
40. Parikkala Kosinonniemi 2
Paikalla on pohjakaavaltaan nelikulmainen
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- jyrkkäreunainen kuoppa, jonka laajuus on 6 x 6
m ja syvyys 1,8 m. Reunoilla erottuu valli, jonka
teänä muinaisjäännöksenä)
leveys on 1–1,5 m ja korkeus 0,3 m. Pohjaan
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat
tehdyssä lapionpistossa totesin ainakin 50 cm
sekoittunutta maata ja hiiltä.
Ajoitus: historiallinen
Muodon ja sijainnin perusteella kyseessä on
N 6831913 E 628978
tervahauta tai kuoppamainen hiilimiilu. Kohteen kartta on edellä kohteen 12 Kosinonniemi
yhteydessä.

Kosinonniemi 2 -kohteen tervahauta tai kuoppamainen hiilimiilu.
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Kohdassa N 6827520 E 637084 todettiin pohjakaavaltaan C-kirjaimen muotoinen kiviaitamai(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- nen rakenne, joka muistuttaa lähinnä jonkinteänä muinaisjäännöksenä)
laista aitausta (merkitty alla olevaan karttaan).
Sen laajuus on 14 x 8 m. Rakenteen seinämän
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat/viljelyröykkiöt
leveys on noin metrin ja korkeus puoli metriä.
Ajoitus: historiallinen
Kohdassa N 6827671 E 637007 on kuoppa,
jonka halkaisija on 3,5 m ja syvyys 0,5 m. Sen
N 6827513 E 637026 (kohteen keskeltä)
reunoilla on vallimaista kivirakennetta.
Aiemmat tutkimukset: –
Kohdassa N 6827669 E 637024 on pohjakaavalAiemmat löydöt: –
taan U-kirjaimen muotoinen suorakulmainen
aitamainen kivirakenne, joka saattaa olla raVuoden 2020 löydöt: –
kennuksen perustus. Sen laajuus on 7 x 7 m.
41. Parikkala Opotta

Kohde löytyi inventoinnissa 14.5.2021. Se si- Kohdassa N 6827680 E 637067 on kuoppa,
jaitsee Siikalahden itärannalla, pääosin kuusta jonka laajuus on 2 x 2 m ja syvyys 0,5 m. Sen
kasvavassa kumpuilevassa metsämaastossa.
reunoja ympäröi maavalli.
Paikalla on hyvin laajalla alueella yhteensä
useita satoja kiviröykkiöitä, joiden halkaisija
vaihtelee metristä viiteen metriin ja korkeus
alle puolesta metristä yli metriin.
Tiheimmillään röykkiöitä on alle kymmenen
metrin välein. Sijainnin ja muodon perusteella
kyseessä ovat varsin tyypilliset viljelyröykkiöt.
Niiden lisäksi alueella on useita kiviaitoja, joista
osa on huomattavan pitkiä (ks. karttaa alla).

Kaikkien röykkiöiden sijaintia ei dokumentoitu,
vaan tarkastuksessa pyrittiin ensisijaisesti määrittämään röykkiöalueen rajat. Nyt todetun
röykkiöalueen kaakkoispuolella maasto oli erittäin tiheää vesaikkoa, jossa havainto-olot olivat kehnot. Röykkiöitä todettiin myös siellä –
alla ehdotetun aluerajauksen ulkopuolella –
mutta kohteen ulottuvuutta ei siellä voitu olosuhteiden vuoksi määrittää.

Kohdassa N 6827520 E 637084 oleva pohjakaavaltaan C-kirjaimen muotoinen kivirakenne.
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Kolme vierekkäistä raivausröykkiötä Opotta-nimisellä kohteella.

Opotta-nimisen kohteen sijainti ja rajausehdotus.
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42. Parikkala Lapinsaari

Kohde löytyi inventoinnissa 4.7.2021. Se sijaitsee noin 60 metrin päässä rannasta, kumparei(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- sessa maastossa.
teänä muinaisjäännöksenä)
Nuorehkossa kuusimetsässä olevan kalliopalTyyppi: työ- ja valmistuspaikat/viljelyröykkiöt
jastuman kupeessa, koordinaattien osoittamassa kohdassa, on luode–kaakko-suuntainen
Ajoitus: historiallinen
pitkänomainen kiviröykkiö, jonka laajuus on 12
x 1,5 m ja korkeus 0,7 m. Kivien halkaisija on
N 6822195 E 625777 (kohteen keskeltä)
15–50 cm ja ne ovat pyöristyneitä.
Aiemmat tutkimukset: –
Sijainnin perusteella kyse on kaskiviljelyyn liitAiemmat löydöt: –
tyvästä raivausröykkiöstä. Aivan lähellä ei ollut
havaittavissa muita rakenteita; aluetta ei tutVuoden 2021 löydöt: –
kittu pitemmälle saaren sisäosien suuntaan.

Lapinsaari-nimisen kohteen pitkänomainen raivausröykkiö. Luoteesta.
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Lapinsaaren röykkiön sijainti ja kohteen rajausehdotus.

43. Parikkala Kalasaari

Röykkiöt ovat keskimäärin pienikokoisia, suurimman halkaisija on noin kaksi metriä. Kor(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- keudet vaihtelevat välillä 0,3–0,7 m. Röykkiöitä
lienee saaressa enemmänkin, mutta saaren
teänä muinaisjäännöksenä)
lounaisrannalle kaavailtujen rakennuspaikkoTyyppi: työ- ja valmistuspaikat/viljelyröykkiöt
jen kohdalla niitä ei ole.
Ajoitus: historiallinen

Taulukko: Kalasaaren raivausröykkiöt.

N 6829023 E 638816 (kohteen keskeltä)
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2020 löydöt: –
Kohde löytyi inventoinnissa 9.7.2021. Se sijaitsee Kalasaaren eteläosassa, tiheässä kuusivaltaisessa sekametsässä, jossa maaperä on moreenia. Melko tasaisella maalla, vanhinta järvenlaskua edeltävän rantapenkan päällä, on
joukko ulkomuodoltaan ja sijainniltaan tyypillisiä kaskiröykkiöitä (ks. taulukkoa alla).

N
6829001
6829027
6829014
6829008
6829008
6829023
6829023
6829033
6829037
6829048
6829013
6829037
6829052

E

Huomioita

638845 Ison maakiven päällä
638782
638790
638805
638819
638816
638825
638828
638819
638816
638811
638784
638819
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Raivausröykkiö Kalasaaressa.

Kalasaari-nimisen kohteen rakenteiden sijainti ja niiden perusteella laadittu rajausehdotus.
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44. Parikkala Tinkko

min. Rannan suunnassa alue tarkastettiin luoteen ja kaakon suunnilla olemassa oleviin kesä(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- mökkeihin saakka.
teänä muinaisjäännöksenä)
Taulukko: Tinkko-nimisen kohteen raivausTyyppi: työ- ja valmistuspaikat/viljelyröykkiöt
röykkiöt.
Ajoitus: historiallinen
N
E
Huomioita
N 6821620 E 627744 (kohteen keskeltä)
6821640 627714
6821653 627718
Aiemmat tutkimukset: –
6821661 627729
Aiemmat löydöt: –
6821669 627738
6821674 627747 8 x 3 m, korkeus 1 m
Vuoden 2020 löydöt: –
6821691 627744
Kohde löytyi inventoinnissa 17.7.2021. Se si- 6821692 627732
jaitsee Tinkko-nimisen saaren länsiosassa, lou- 6821660 627712
naaseen laskevassa rinteessä, melko kivisessä 6821644 627736
nuorehkossa sekametsässä.
6821650 627743
Alueella todettiin parikymmentä kiviröykkiötä, 6821654 627743
joiden halkaisija vaihtelee pääasiassa välillä 6821600 627775 Ison kiven päällä
1,5–2,5 m ja korkeus välillä 0,3–0,5 m. Röykkiöt 6821589 627752
ovat ensimmäistä järvenlaskua edeltävän ran- 6821601 627743
tapenkan päällä. Sijainnin perusteella röykkiöt 6821676 627688
ovat tyypillisiä kaskiviljelyn muistoja.
6821593 627787
On mahdollista, että röykkiöalue jatkuu saaren 6821610 627821
sisäosiin, sillä ao. suuntaa ei tutkittu laajem- 6821603 627781

Sammaloitunut raivausröykkiö Tinkko-saaressa.
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Tinkko-nimisen röykkiökohteen sijainti ja rajausehdotus.

45. Parikkala Hyypiä
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiinteänä muinaisjäännöksenä)
Tyyppi: kivirakenteet/rajamerkit
Ajoitus: historiallinen
N 6826059 E 639429
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2021 löydöt: –
Kohde löytyi inventoinnissa 23.7.2021. Se sijaitsee Vartialahden kaakkoisnurkan tuntumassa, luoteeseen laskevassa metsäisessä rinteessä, rantaan menevän tien koillispuolella.
Paikalla on 1,2 x 1 m laajuinen ja 0,4 m korkea
pohjakaavaltaan suorakulmainen kivilatomus,
jonka keskellä on 50 cm leveä, 35 cm korkea ja
5 cm paksu pystykivi. Pystykiven koillissivulle
on hakattu numero 23.

Hyypiä-nimisen kohteen rajamerkki. Pystykiven
hakkaus (numero 23) valkealla liiduttuna. Punainen
maali liittyy alueella tehtyihin metsätöihin. Koillisesta.
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Osa latomuksen kivistä näyttää liikkuneen hie- jo 1700-luvun verollepanokarttaan ja on siis
man (muutamia senttejä) paikaltaan, arvatta- isoajakoa vanhempi. Kylänraja on paikalla
vasti hiljan tehtyjen metsätöiden yhteydessä. edelleen.
Kyseessä on historiallinen Kaukolan ja Tyrjän Pystykiven pituusakseli on rajalinjan suuntaikylien välinen raja. Se on merkitty tälle paikalle nen.

Hyypiä-nimisen kohteen rajamerkin sijainti ja rajausehdotus.

46. Parikkala Mustaniemi 2

Kohde löytyi inventoinnissa 24.7.2021. Se sijaitsee Mustaniemen eteläosassa, vanhan ran(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- tapenkan päällä, noin 140 m nykyisestä rannasta, metsämaastossa.
teänä muinaisjäännöksenä)
Tyyppi: kivirakenteet/rajamerkit
Ajoitus: historiallinen
N 6832326 E 640363
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2021 löydöt: –

Koordinaattien osoittamassa kohdassa on 1,4 x
1,4 m laajuinen ja 0,55 m korkea pohjakaavaltaan neliönmuotoinen tasalakinen kivilatomus,
jonka keskellä on 55 cm korkea, 40 cm leveä ja
18 cm paksu teräväkärkinen ja litteähkö pystykivi. Pystykiven pohjoissivulle on hakattu numero 22, jonka korkeus on 11–12 cm. Kiven litteä sivu on rajalinjan suuntainen.
Edellisestä 15 m itään, kohdassa N 6832326 E
640380, on litteä pystykivi, rajalinjan suuntaa
osoittava viisarikivi, jonka koko on 50 x 25 ja
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paksuus 7 cm. Sen juurella on muutamia tur- Kyseessä on Joensuun ja Kesusmaan kylien väpeen peittämiä kiviä, vaatimaton kivirakenne. linen raja. Se on merkitty tälle paikalle jo 1700luvun verollepanokarttaan ja on siis isoajakoa
vanhempi.

Mustaniemi 2 -kohteen rajamerkki. Numero 22 valkealla liiduttuna. Pohjoisesta.

Mustaniemi 2 -kohteen rajamerkkien sijainti ja rajausehdotus. Punaisella rasterilla merkitty kohde on
Mustaniemi-niminen kivikautinen asuinpaikka, joka jää vuoden 2021 inventointialueen ulkopuolelle.
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47. Parikkala Lapinsaari Torkkelinkasa

Noin 15 cm mainitusta hakkauksesta luoteeseen on 11,5 cm pitkä, 1–1,5 cm syväksi ja le(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- veäksi hakattu suora viiva, joka on karkeasti
pohjoinen–etelä-suuntainen. Se saattaa tarteänä muinaisjäännöksenä)
koittaa numeroa 1.
Tyyppi: taide, muistomerkit/hakkaukset
Hakkausten päällä kasvoi saman verran jäkälää
Ajoitus: historiallinen
kuin ympäröivässäkin kalliossa. Jäkälää ei tarkastuksen yhteydessä poistettu.
N 6821525 E 626203
Kyseessä on historiallinen Koitsanlahden kylän
Aiemmat tutkimukset: –
ja Koitsanlahden hovin (kartanon) maiden välinen rajapiste, joka vertautuu merkitykseltään
Aiemmat löydöt: –
historiallisiin kylänrajoihin. Raja on merkitty jo
Vuoden 2021 löydöt: –
1700-luvun verollepanokarttaan ja on siis isoajakoa vanhempi.
Kohde löytyi inventoinnissa 4.7.2021. Se sijaitsee Lapinsaaren eteläkärjessä, rantakalliossa,
noin neljän metrin päässä rantaviivasta.
Kaakkoon laskevan laakean kallion yläpinnassa
on V-kirjaimen muotoinen hakkaus, jonka sivujen pituudet ovat 16 ja 18,5 cm. Hakkausjäljen
leveys on 1–1,5 cm, syvyys samoin. V:n kärki
osoittaa luoteeseen; kyseessä on kahden lounaan suunnasta tälle paikalle ulottuvan rajalinjan yhteinen päätepiste.

Hakkausten sijainti (mitan oikealla puolella). Luoteesta.

Hakkaukset hiilellä mustattuina.
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Kohteiden Lapinsaari Someronlahti ja Lapinsaari Torkkelinkasa sijainnit ja rajausehdotukset.

48. Parikkala Melkoniemi Kirkkosaari

Melkoniemen Lahdenkylässä sijaitseva Kirkkosaari on jäänyt Simpelejärven laskujen jälkeen
(uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi muuna niemeksi.
kulttuuriperintökohteena)
Tarkastin paikkaa 19.7.2021. Niemellä on pieTyyppi: tarinapaikat
nialainen ja melko jyrkkäpiirteinen metsäinen
mäki, jota pellot ympäröivät.
Ajoitus: historiallinen
Metsäisellä saarekkeella on useita siirtolohkaN 6826511 E 625701 (kohteen keskeltä)
reita, joista yksi on jyrkkäkylkinen ja huomattavan suuri, noin neljä metriä korkea. Voinee
Aiemmat tutkimukset: –
olettaa, että paikan kirkko-nimi juontuu siitä.
Aiemmat löydöt: –
Lohkareiden ja kalliopaljastumien välissä on
suhteellisen vähän mineraalimaata, eikä mäVuoden 2021 löydöt: –
keä voi pitää erityisen otollisena esimerkiksi
Historiallisissa lähteissä kerrotaan, että Parik- hautapaikkaa ajatellen.
kalan kappalainen Mathias Reinhold Europa- Metsäsaarekkeen reunoilla pellolla maaperä
eus on pitänyt pikkuvihan aikana 1741 juma- on savea. Pelto oli tarkastushetkellä kasvipeitlanpalveluksia Melkoniemen kylän Kirkkosaa- teinen, mutta sen reunoilla oli jonkin verran
ressa (Wilska 1928: 91; Juvonen 1996: 238). avointa maata. Mitään erityistä en sitä tarkasSamanniminen paikka tunnetaan kylästä edel- taessani havainnut.
leen, ja tieto jumalanpalveluksista liittyy juuri
siihen (NA, Kirkkosaari, Heikki Leskinen 1953).
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Aiemmalla käynnilläni olen yhdessä arkeologi kasvavan vanhan asutuksen indikaattorikasJuha Ruohosen kanssa todennut Kirkkosaarella vina tunnettua pölkkyruohoa (Arabis glabra).
Vuonna 2021 en sitä havainnut.

Kirkkosaarta luoteesta kuvattuna.

Kirkkosaaren sijainti ja kohteen rajausehdotus.
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49. Parikkala Lapinsaari Someronlahti

Kohde sijaitsee Lapinsaaren eteläosassa, jyrkän lounaaseen laskevan rinteen päällä olevan
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi tasanteen reunalla, sekametsässä.
muuna kulttuuriperintökohteena)
Kuopparakenne löytyi inventoinnissa 4.7.2021.
Paikalla on pohjakaavaltaan neliönmuotoinen
Tyyppi: maarakenteet/kuopat
kuoppa, jonka laajuus on 4,5 x 4,5 m ja syvyys
Ajoitus: historiallinen, 1900-luku
2,3 m. Reunat ovat jyrkät.
N 6821670 E 626002
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2021 löydöt: –

Kuopan kaakkoisreunan päällä on syvennys,
mahdollinen sisäänkäynnin kohta. Koillisreunan päällä kasvoi täysikasvuinen mänty.
Pohjaan tehdyssä lapionpistossa totesin puoli
metriä sekoittunutta moreenia. Hiiltä tms. ei
näkynyt. Muodon ja sijainnin perusteella kyseessä voi olla korsukuoppa; kohde liittynee
Simpelejärven rannoilla oleviin toisen maailmansodan puolustusvarustuksiin.
Kohteen kartta on yllä kohteen 47 Lapinsaari
Torkkelinkasa yhteydessä.

Lapinsaaren Someronlahden kuopparakenne. Luoteesta.
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50. Parikkala Koitsanlahden koulu 2

Kohde sijaitsee Koitsanlahden entisen koulun
luoteispuolella metsämaastossa, jyrkän rin(Uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi muuna teen päällä.
kulttuuriperintökohteena)
Kohde löytyi inventoinnissa 3.7.2021. TasanTyyppi: puolustusvarustukset
teella luoteeseen jyrkästi laskevan rinteen
päällä, kohdassa N 6816694 E 630002, on noin
Ajoitus: historiallinen, 1900-luku
1 x 1,5 m laajuinen ja vajaan metrin syvyinen
kuoppa. Siitä lähtee etelälounaaseen pitN 6816688 E 629998 (kohteen keskeltä)
känomainen mutkitteleva kaivanto, jonka syAiemmat tutkimukset: –
vyys on 0,5–1 m ja leveys noin metrin. Luoteissivulla on matala valli. Kaivanto päättyy eteAiemmat löydöt: –
lässä kohtaan N 6816682 E 629995. KaivantoVuoden 2021 löydöt: –
jen päällä kasvaa tiheä nuori lehtipuusto.
Muodon ja sijainnin perusteella kyseessä on
toisen maailmansodan aikainen taistelukaivanto. Pohjoispään kuoppa on tulkittava
ampumapesäkkeeksi. Kaivannot ovat paljolti
sortuneet ja mataloituneet.
Kohteen kartta on edellä kohteen 36 Koitsanlahden koulu kohdalla.

Kohteen Koitsanlahden koulu 2 puolustusvarustusta. Vasemmalla näkyvä kivirakenne on entisen koulurakennuksen pihaan jatkuvan kiviaidan pää. Kaakosta.
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51. Parikkala Äijönsalmi

Puolustusvarustus sijaitsee Harmaitsaaren
kaakkoisreunassa, rantaan laskevan jyrkän rin(Uusi kohde, esitetään rekisteröitäväksi muuna teen päällä, kalliomuodostuman kärjessä metkulttuuriperintökohteena)
sämaastossa, 15–20 m päässä rantalinjasta.
Tyyppi: puolustusvarustukset
Ajoitus: historiallinen, 1900-luku
N 6824833 E 627147 (kohteen keskeltä)
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2021 löydöt: –

Kohde
dokumentoitiin
inventoinnissa
24.7.2021. Kohdassa N 6824842 E 627145 on
2,5 x 1,5 m laajuinen ja metrin syvyinen jyrkkäreunainen kuoppa, jonka pohjakaava on suorakaiteen muotoinen. Järven puolella on metrin
levyinen ja 0,5 m korkea valli. Paikalta on hyvä
näkyvyys kohti Ehronselkää.
Edellisestä noin 15 m etelään, kohdassa N
6824825 E 627149, on samantyyppinen 1,5 x 1
m laajuinen ja noin metrin syvyinen jyrkkäreunainen kuoppa, jossa on matala valli kahdella
järvenpuoleisella sivulla. Näköala järvelle on
hyvä.
Muodon ja sijainnin perusteella kyseessä ovat
toisen maailmansodan aikaiset ampumapesäkkeet.

Äijönsalmen kaivannoista pohjoisempi. Luoteesta.
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Kohteen Äijönsalmi sijainti ja rajausehdotus.
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