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Kansikuva: Rekolan tilan päärakennus, jonka edestä pellosta pii ja jokunen liitupiipun kappale.. 

 

 

 

Perustiedot 

Alue: Keuruun Pihlajavedellä, Pihlajaveden kirkon länsipuolella olevan tilan rno. 6:119 

alue (ks. kartta) 

Tarkoitus: Tarkistaa kattavasti, onko kaavoitettavalla alueella muinaisjäännöksiä, etsiä uusia 

muinaisjäännöksiä 

Työaika: Kenttätyöaika: 27.5.2007. 

Kustantaja: Keuruun Rekola Oy. 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen. 

Aiemmat tutkimukset:  -. 

Tulokset: Alueella ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä (suojelukohteita). Muina kulttuuri-

historiallisina jäänteinä alueella todettiin viisi pellonraivauskivirauniota ja yksi pie-

nen hiilimiilun pohja. 

Inventointi 

Maastotyö suoritettiin 27.5.2007. Työn suoritti arkeologi Hannu Poutiainen Mikroliitti Oy:stä. 

Maastotyössä oltiin tutkimusalueella hieman vajaa viisi tuntia, minä aikana alue käytiin perus-

teellisesti läpi silmänvaraisesti. Koekuoppia tehtiin rannan tuntumaan. 

 

Alueella havaittiin moderneja viljelysröykkiöitä vanhassa pellossa – ne eivät ole muinaisjään-

nöksiä. Röykkiöt ovat kahdessa ryhmässä, toinen kahden kasan ryhmä (kartalla B) nykyisen 

pellon reunassa ja toinen kolmen raivauskivikon tyhmä tilan rajalla, vanhassa pellossa (kartalla 

A). Rannassa olevien kesämökkien välillä havaittiin pieni ja osin tuhoutunut hiilimiilun jänne 

(1800-1900 –luvulta, kartalla C), jolle inventoijat eivät esitä muinaisjäännösstatusta sen vaati-

mattomuuden, huonon kunnon ja kyseisen rakennetyypin yleisyyden takia. 

 

Alueelle tehdyissä koekuopissa ei havaittu mitään esihistoriaan tai muuhun muinaisjäännök-

seen liittyvää. Pihlajaveden rantojen tunnetut, eri aikaiset kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat 

aivan nykyisen rannan tuntumassa, eikä ole mitään syytä olettaa niitä olevan kauempana ny-

kyisestä rannasta (ts. huomattavasti nykyisen rantatason yläpuolella). 

 

Alueen kynnöspelloissa (tai ylipäätään avoimissa pelloissa) ei systemaattisen pintapoiminnan 

tuloksena havaittu mitään kiinteisiin muinaisjäännöksiin viittaavaa. Pellossa havaittiin siellä 

täällä ”normaalia” peltoromua, kuten tiilen kappaleita ja modernin fajanssin sirpaleita. Lähellä 

päärakennusta (kartalla D) havaittiin pellossa liitupiipun kappale ja tuluspiin kappale, mikä viit-

taa pellon olleen käytössä ainakin 1800 luvun alkupuoliskolla. Nämä löydöt ovat tavanomaisia 
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kaikissa pelloissa vanhojen (ennen noin 1850-lukua viljeltyjen)  kylien/talojen liepeillä. Löydöt 

eivät muodostaneet mitään anomaliaa, eikä pellossa havaittu mitään vanhaan rakennuksen-

paikkaan viittaavaa (kuten juuri löytökeskittymä, palaneet kivet ja musta maa). On ilmeistä että 

1700-luvun lopulta peräisin oleva alueen vanhin kiinteä asutus on nykyisen tilakeskuksen alla 

ja kohdalla, eikä muualla alueella, eikä liioin siitä ole säilynyt arkeologisoitunutta ehjää kerros-

tumaa, jota voitaisiin muinaisjäännöksenä pitää. 

 

Lopputulos: alueella ei ole muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä. 

 

Espoo 8.6.2007 

 

 

 

Hannu Poutiainen 

arkeologi 

Mikroliitti Oy 

 

 

Paikannuskartta: 
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Kartta 1:8000 

 
 

A ja B  - raivauskivikko – pellonraivausröykkiöt. C – hiilimiilun jäänne. D – hist. ajan irtolöytöjä. 

Valokuvia 

 

Viljelyröykkiö A (1) 
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Viljelyröykkiö A (2) 

 

 
 

Viljelyröykkiö A (3) 
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Viljelyröykkiö B (1) 

 

 
 

Viljelyröykkiö B (2) 

 



 7 

 
 

Hiilimiilun jääne C 


