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Kansikuva:  Niemen keskiosaa 

Perustiedot 

Alue: Jämsä (Jämsänkoski) Haavisto, Pielukanniemi, Koskenpääntien ja Kankarisveden 

itärannan välillä, Jämsänkosken keskustasta n. 5,6 km pohjoiseen. 

Tarkoitus: Tarkistaa kattavasti onko alueella muinaisjäännöksiä.  

Työaika: Kenttätyöaika: 08.10.2010 

Kustantaja: AIRIX Ympäristö Oy 

Tekijät: Mikroliitti Oy, maastotyö Hannu Poutiainen. 

Tulokset: Tutkimusalueelta ei ennestään tunnettu muinaisjäännöksiä. Tutkimusalueella ei 

havaittu muinaisjäännöksiä. 

 

 
Koordinaatit ETRS-TM35FIN (Euref) 

Tutkimusalue vihreän neliön sisällä. Lähialueen muinaisjäännökset eri symbolein. Lähes kaikki 

kivikautisia asuinpaikkoja. 

 

Inventointi 

Kyseinen pieni kaava-alue inventoitiin hyvissä olosuhteissa yhden arkeologin voimin 8.10. 2010. 

Alueella on useita rakennuksia niin rannan tuntumassa kuin kauempanakin rannasta. Maasto 

on pääosin vanhaa kosteahkoa metsämaata, mutta lisäksi alueella on pusikoitunut pelto. Maa-

aines vaihtelee turpeesta hiesumoreeniin ja lajittuneeseen hienoon hietaan. Rannassa on pai-

koin havaittavissa matalahko ja kapea rantavalli, jonka takana maasto on hyvin tasaista tai erit-

täin loivasti nousevaa, kunnes lähellä maantietä alkaa paikoin muuttua kallioisemmaksi ja sen 

myötä myös korkeammaksi. Ranta on  ulostyöntyviltä osiltaan selvästi rantavoimien kuluttamaa.  
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Muinais-Päijänteen korkein ranta (5000 eKr.) on ulottunut alueella n. 101 m korkeustasolle, Päi-

jänteen osana Kankarisvesi on ollut n. 5500-5000 eKr. Sen jälkeen, altaan kurouduttua Päijän-

teestä, vedentaso on ollut koko esihistorian ajan hieman nykyistä alempana ja hitaasti nouseva 

– käytännössä liki nykyisen rannan tasolla.  Itämeren varhaisvaihe, Ancylusjärvi on ulottunut 

alueella n. 8900 eKr (n. 130 m) – 8400 eKr. (98 m), minkä jälkeen, ennen Päijänteen tulvan 

ulottumista altaaseen se on ollut omana järvenään – vedentaso järven eteläpäässä on ollut ny-

kyisen rannan alapuolella mutta hitaasti nouseva. Käytännössä esihistoriallisia pyyntikulttuurin 

rantasidonnaisia asuinpaikkoja sijaitsee alueella nykyisestä rannasta n. 102 m korkeustasolle. 

Periaatteessa myös Ancylusvaiheen asuinpaikkoja  voi sijaita n. 102-112 m korkeustasojen vä-

lillä. 

 

Inventoinnissa työmenetelminä käytettiin koekuopitusta, kairauksia ja silmänvaraista havain-

nointia. Alue tarkastettiin huolellisesti ja kattavasti. Mitään merkkejä muinaisjäännöksistä ei ha-

vaittu.  

 

Porvoo 07.12.2010 

 

Timo Jussila 

 

 
Tutkimusalue rajattu vihreällä 

Rantaa mökkien välillä   Alueen maaperä ja maannos 

   


