
1

Loppi 
Riitalan yhteismetsä 

Parkuvan kaavoitettavan alueen 
muinaisjäännösinventointi 

2011 

Timo Jussila 
 

Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 



2

Sisältö:
Perustiedot................................................................................................ 2 
Inventointi ................................................................................................. 2 
Kartat......................................................................................................... 4 

Kansikuva: Tutkimusaluetta Parkuvan etelärannalla 

Perustiedot

Alue: Lopen Räyskälässä, Kaartjärven eteläpään länsipuolella olevan Parkuva –lammen 
eteläpuolinen, Rajaportinmäen alue. Alueen laajuus karkeasti n. 650 x 350 m. 

Tarkoitus: Tarkistaa kattavasti onko alueella muinaisjäännöksiä.  
Työaika: Maastotyöaika: 03.08.2011 
Kustantaja: kaavoittaja, Insinööritoimisto Poutanen Oy 
Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila. 
Tulokset: Tutkimusalueella ja sen liepeillä ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä. Alueella 

ei havaittu mitään esihistoriaan tai muinaisjäännökseen viittaavaa. 
 

Tutkimusalue rajattu vihreällä. Lähialueen muinaisjäännökset eri symbolein 

Inventointi

Alueelle ollaan laatimassa ranta-asemakaavaa.  Kaavoittaja tilasi alueen muinaisjäännösinven-
toinnin Mikroliitti Oy:ltä 29.6.2011. Inventoinnin maastotyö suoritettiin 3.8.2011.  
 
Alue sijaitsee n. 800 m Räyskälän kylän eteläpuolella, Parkuva –lammen eteläpuolella ja Kaart-
järven eteläpohjukan länsipuolella. Kuninkaankartan mukaan alueella ei ole ollut 1700-luvun 
lopulla asutusta. Alue on topografialtaan ja maaperältään sellaista, että se huonosti soveltuu 
maanviljelykulttuurin asutukselle. Räyskälän kylästä tunnetaan mahd. kivikautinen irtolöytö (rei-
käkivi) ja runsaan kilometrin koilliseen, Kaartjärven itärannalla on laaja moniperiodinen Salon-
saaren muinaisjäännösalue. Tutkimusalue on laajan Räyskälän deltan liepeitä, harjumaastoa. 
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Rajaportinmäki on laaja tasalakinen ja sora/hiekkapohjainen mäki, jonka rinteet ovat korkeat ja 
jyrkät. Parkuva-lammen etelärannalla on kapea ja jyrkkäpiirteinen pieni harjunpätkä. Lammen 
ranta on tasainen ja hiekkamaata – topografialtaan ja maaperältään sovelias pyyntikulttuurin 
asuinpaikalle. Nykyistä rantaa ylempiä rantamuodostumia en alueella havainnut, joten Parkuva 
lienee ollut lampena koko olemassaolonsa ajan. Ei ole kovin todennäköistä, mutta kuitenkin 
mahdollista, että pienellä lammella, joka ei ole vesireitin osana olisi ollut pyyntikulttuurin asutus-
ta. Kuten edellä todettu, ympäristö olisi muutoin suotuisa. Tein runsaasti (satunnaisia) koekuop-
pia Parkuvan ranta-alueelle, erityisesti alueen itäosassa, missä ranta loiva ja matala. Missään 
en havainnut mitään esihistoriaan viittaavaa – merkkejä nykyajan leiriintymisestä kyllä. 
 
Rajaportinmäen aluetta kävelin ristiin rastiin, lähinnä mäkien reuna-alueita ja vähäistä osaa 
Kaartjärven rannalla. Periaatteessa alue soveltuisi historiallisen ajan tervan- ja hiilenpolttoon, 
mutta merkkejä siitä en havainnut. Alueen metsä oli melko nuorta ja tiheää, joten näkyväisyys ei 
ollut kovin hyvä. Maaperä alueella on joskus aurattu joten mahdolliset alueella olleet vähäisim-
mät jäljet ihmistoiminnasta ovat hävinneet. 
 
Alue tarkastettiin kattavasti silmänvaraisesti. Missään alueella ei havaittu mitään esihistoriaan 
tai muinaisjäännökseen viittaavaa. 
 
8.8.2011 
 

Timo Jussila 
 

Parkuvan etelärantaa 
 

Vas. Rajaportinmäen lakialuetta.           Oik:  Rantaa alueen länsiosassa, pieni harju rannassa 
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Kartat

Maastokarttaote, tutkimusalue rajattu vihreällä 
 
Ote 1700-luvun lopun ns. Kuninkaankartasta. Tutkimusalueen sijainti merkitty päälle punaisella. 
 


