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Kansikuva: Alueen keskiosaa kuvattuna länteen. Vas. navetan tms. pääty. 

Perustiedot 

Alue: Kirkonkylän asemakaavan muutosalueen kaakkoisosan rakennuspaikan nro 8 

alue Riihitien ja Laivarannantien välillä. 

Tarkoitus: Tarkistaa onko alueella muinaisjäännös. Silmämääräisin havainnoin ja koekuopin 

selvittää onko alueella 1700-luvun kartassa näkyvästä talotontista säilynyt mui-

naisjäännökseksi katsottavia kerrostumia ja jäänteitä. 

Työaika: Kenttätyöaika: 16.10.2008. 

Kustantaja: Ruoveden kunta 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen ja Tapani Rostedt. Valmistelu ja raportin viimeiste-

ly  Timo Jussila. 

Aiemmat tutkimukset: - 

Tulokset: Alueella ei todettu mitään merkkejä säilyneestä muinaisjäännöksestä. Alue osin 

rakennettu, suurelta osin maaperä muokattu, käännetty ja täytetty, osin vanhaa 

peltoa. 

 

Paikannuskartta: tutkimusalue merkitty punaisella 
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Tarkastus 

Isojakotoimituskartalla v. 1793 on juuri tälle alueelle merkitty talonpaikka: Ritoniemi Hemman b. 

(ks. vanhat kartat). Tämä tontti paikantuu nykyiselle kartalle hyvin ja varsin tarkasti. Tontilla ra-

kennuksia edelleen 1840-luvun pitäjänkartassa. Tontti on ollut asutuskäytössä/rakennettuna 

nykypäivään asti. 

 

Paikkaa tutkittiin kahden arkeologin voimin yhden päivän aikana lokakuussa 2008. Alue tutkittiin 

kattavasti maakairauksin (käsikaira, pesä n. 2 cm, ulottuvuus n. 70 cm)  ja muutamin pienin 

koekuopin, joita ei dokumentoitu. Näiden perusteella avattiin viisi isompaa koekuoppaa, kool-

taan n. 50 x 50 cm. Kuopat kaivettiin koskemattomaan pohjamaahan. Kuoppien paikat mitattiin 

takymetrillä. 

 

Koekuopat:  

Ku         x              y                   p                  i 

1 6875525,25 2503945,75 6878978,13 3346707,57 vanhaa peltoa, muokkauskrs. ja pohjamaa 

2 6875532,25 2503967,75 6878984,11 3346729,87 vanhaa peltoa, muokkauskrs. ja pohjamaa 

3 6875533,25 2503976,00 6878984,73 3346738,16 vanhaa peltoa, muokkauskrs. ja pohjamaa 

4 6875504,25 2504004,50 6878954,44 3346765,30 täytemaa/myllätty sorainen maa, res. tyhjä. 

5 6875484,25 2504007,75 6878934,30 3346767,62 täytemaa ja alla resentti, löydötön multa- ja. 

          roskainen krs. 

 

Alueella on iso,  vanha kiviperustainen navettarakennus tms. Alueen itäkulmassa on vanha 

asuinrakennus. Navetan (tai jokin ulkorakennus) itäpuolella on ollut vielä hiljattain toinen ulkora-

kennus joka on purettu. Sen paikalla tiili/kivimurskaa ja täytemaata. Alueen eteläosassa, missä 

rakennukset ja niiden välillä pihatanner, on maaperä täysin käännetty ja myllätty, eikä siellä ra-

kentamattomilla osilla ole maaperässä mitään muinaisjäännökseksi katsottavaa, vanhaa ehjää 

kerrostumaa. Alueen rakentamattomassa pohjoisosassa on Riihitien varressa oja ja maastossa 

pari resenttiä maakasa ja jokin ojakaivanto. Alue osoittautui koekuoppien perusteella olevan 

kauttaaltaan vanhaa peltoa. Koekuopassa 2 pohjalla tiilinen salaojaputki. Koekuopissa ei mitään 

vanhaan asutukseen viittaavaa löytömateriaalia. Lopputulos: alueella ei ole muinaisjäännöstä. 

 

Espoossa 22.11.2008 

 

Timo Jussila 

Kuvia 

 
 

Laivarannantieltä itään. Alue tien takana vas. 
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Koekuoppa 1          Koekuoppa 2, pohjalla nurkassa salaojaputki 

 

   
 

Koekuoppa 3      Koekuoppa 4 

 

   
 

Koekuoppa 5. Kovaa soraista ja sekoittunutta  Puretun rakennuksen paikka 

maata – täytemaata, kuten kuopassa 4 mutta 

paksumpi kerros. Alla resentti multakerros. 
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Yleiskartta 

1:5 000 

 
 

Koekuopat merkitty vihreällä pallolla. Tutkittu alue punaisella. 
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Ilmakuva 

 

 
 

Koekuopat merkitty vihreällä pallolla. X-llä merkitty rakennus on purettu. 
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Vanhat kartat 

 
 

Ote toimituskartasta 1793. Seur. sivulla siitä osasuurennos jossa tutk. alue merkitty. 



 8 

 
 

Osa isojakokartasta. Tutkimusalue merkitty punaisella ympyrällä. Riihitie on kulkenut nykyisen 

pellon yli kulkevan sähkölinjan kohdalla kirkon puoleisessa päässä. 

 

 
Ote Pitäjänkartasta 1840-l. 


