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Kansikuva:    Alueen itäpuolisen harjanteen pohjoispäätä, kuvattu etelään. 

Perustiedot 

Alue: Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalue. Ks. kartat. 

Tarkoitus: Tarkistaa kattavasti onko kaavoitettavalla alueella muinaisjäännöksiä. Etsiä uusia 

muinaisjäännöksiä. Alustavasti rajata muinaisjäännökset niin, että ne voidaan 

asianmukaisesti merkitä kaavaan. 

Työaika: Kenttätyöaika:15.10.2009 . 

Kustantaja: Lapinlahden kunta 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila. Maastotyö: Timo Jussila ja Tapani Rostedt. 

Aiemmat tutkimukset:  Jussila inventointi 1985, Katiskoski inventointi 1986. 

Tulokset: Alueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja. In-

ventoinnissa alueelta löytyi yksi hiilihauta. 

 

 
 

Tutkimusalueen sijainti vihreä neliö. Kivikautiset asuinpaikat punainen pallo, löytöpaikat pieni 

pun. neliö. Saraakallion kalliomaalaukset iso punainen neliö. 

 



 3 

Yleiskartta 

 
 

Tutkitun alueen raja vihreällä. Raja on etelässä ja lännessä hivenen kaavoitettavaa aluetta laajempi. Pie-

net punaiset pallot ovat resenttejä (nykyajan tuote) kuopanteita ym. – ei muinaisjäännöksiä. 

Inventointi 

Alueella suoritettiin asemakaavatasoinen muinaisjäännösinventointi yleisesti käytetyin mene-

telmin. Inventoinnin maastotyö suoritettiin 15.10. 2009 kahden arkeologin voimin.  Pääosan 

ajasta arkeologit kulkivat eri reittiä, mutta kuitenkin samalla alueella. Tutkimusalue tarkastettiin 

täysin kattavasti. Laukaalla suoritettiin perusinventointia vuosina 1985-6. Tuolloin lähialueelta 

löytyi kivikautisia asuinpaikkoja (mm. Kirkkoranta, n. 300 m etelään tutkimusalueen rajalta). On 

hyvin todennäköistä ellei varmaa, että tuolloin tutkittiin myös nyt inventoitua aluetta, joka on to-

pografisesti suotuisa kivikauden asuinpaikoille sekä sijainniltaan vesireittien risteyksessä merkit-

tävä, lähes rakentamaton alue.  

 

Muinais-Päijänteen korkein ranta on tällä alueella n. 102 m korkeustasolla. Tuon tason (+1 m)  

ja nykyrannan väliltä on mahdollista löytää pyyntikulttuurin asuinpaikkoja. Ancylusjärvivaiheen 
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8500 eKr. rantataso on alueella n. 114 m tasolla joten sen ja Päijänteen korkeimman rannan 

tason väliseltä alueelta on periaatteessa mahdollista löytää varhaiskivikautisia asuinpaikkoja. 

 

Alue tutkittiin nyt lähes metri metriltä silmänvaraisesti. Tutkittu alue oli hieman laajempi kuin 

kaavoitettava alue. Alueen pohjoisosassa Kylmäniemen kärjen alue on rakennettu, tasoitettu ja 

myllätty. Kärjestä etelään kulkee rannan suuntaisesti kokea harjanne. Se on laeltaan hyvin kivi-

nen. Sen laen eteläreunalla on kuitenkin vähäkivisempi tasanne. Edelleen etelään maasto las-

kee. Harjanteen eteläpään ja Sararannan pellon välillä on jyrkkä ja korkea Muinais-Päijänteen 

törmä, jossa maaperä on vähäkivistä hietaa. Alue on ollut osin vanhaa peltoa, nyt tiheäkasvuis-

ta lehtomaista metsää. Kylmäniemen harjanteen eteläpään ja pellon välinen alue koekuopitettiin 

lähes systemaattisesti – saamatta mitään havaintoja esihistoriasta. Sararannan pellon takainen 

metsä on melko kivistä maastoa ja alueelle tehtiin satunnaisia koekuoppia, alueen eteläpäässä 

myös 105 m korkeustasolle jossa matala törmä. Tutkimusalueen länsireunalla on korkea har-

janne, maaperältään varsin kivinen. Harjanteella on lukuisia eri kokoisia resenttejä (nykyaikai-

sia) kuoppia ja kuopanteita. Ne eivät ole muinaisjäännöksiä. Pihamaita ei tutkittu. Alueen etelä-

osassa havaittiin ehjä hiilihauta. Muualla ei mitään merkkejä muinaisjäännöksistä. 

 

Porvoossa 17.11.2009 

 

Timo Jussila 

 

   
 

Kylmäniemen kärkeä, kuv. pohjoiseen  Harjanne Kylmäniemen eteläpuolella rannassa. 

 

   
 

Sararannan peltoa, vastarannalla keskellä  Pellon pohjoispuolista lehtoa, törmän päällys 

Sarakallio. Kuvattu itään.    tasannetta, vanhaa peltoa. 
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Muinaisjäännös 

LAUKAA 329 PELLOSAHRJUN HIILIHAUTA 

Rauh.lk: 2 

Ajoitus: historiallinen 

Laji: valmistus: hiilimiilu 

 

Kartta: x: 6923 97  y: 3446 56 

 

Tutkijat: Jussila T 2009 inventointi 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Laukaan kirkosta 180 m pohjois-koilliseen. 

Huomiot: Paikalla on hiilihaudan jäänne, halkaisija n. 3,5 m ja n. 0,7 m syvä. Pohjalla ohut 

maannos ja hiiltä. Kyseessä voi olla myös pieni keskisäiliöllinen tervahauta. Hau-

dan koordinaatit: x 6923970 y 3446558. 
  
 

Hiilihauta kuvan keskellä. Haudan pohjan reunalla merkkipaalu (ilm. tilaraja) 
 

 
 

 
 

 


