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RUOVEDEN KUKONPOHJAN VALKEALAN ALUEEN TILOJEN 2:18 ja 2:20 

MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2003 

 

 

Alueella on tekeillä rantakaava, minkä takia paikalla tehtiin muinaisjäännösten 

tarkkuusinventointi toukokuussa 2003. Työn tilasi Maankäyttötoimisto Simo Järvenpää 

(Vilppula) ja sen suoritti Timo Jussila Mikroliitti Oy:stä. 

 

Paikka sijaitsee Ruoveden Visuveden taajaman pohjoispuolella, Ruovesi-Virrat tien 

länsipuolella. Tutkimusalueen pohjoispuolisko sijaitsee Valkealan tilan pohjoispuolella, 

Valkeajärven ja Kukonlahden välisellä kannaksella, sekä Valkeajärven pohjoisrannalla. Alueen 

eteläpuolisko käsitti Vaskiveteen rajoittuvan pelto- ja vesijättöalueen Valkealan tilan 

eteläpuolella (ks. karttaote s. 4). Paikan karttakoordinaatit ovat: 2214 10, x 6893 00, y 2494 30, 

(pohjoisosan keskipiste) 

 

Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset sijaitsevat n. 1,5 km kaakkoon. Ne ovat  

RUOVESI 14 ALA-JARKKO, kivikautinen asuinpaikka, x: 6891 68, y: 2495 30, z: 105 ja 

RUOVESI 13 KOUKKARI, kivikautinen asuinpaikka, x: 6891 60, y: 2495 10, z: 110. 

Visuveden alueella on useita esihistoriallisia asuinpaikkoja 103 - 110 m korkeustasoilla. Lisäksi 

seudulla tunnetaan useita lapinraunioita ja eräsijan kiukaita. 

 

Tutkimusalueen pohjoisosa on harjumuodostumaa, jossa maaperä vaihtelee sorasta hienoon 

hiekkaan ja harjun reunoilla silttiin. Alueen eteläosan pelto on hienoaineksista moreenia. 

Pienen harjunpätkän eteläpuoliskon rinteet ovat hyvin jyrkät ja asumiskelvottomat. Sen sijaan 

harjun laki on tasainen n. 107,5 m korkeusasolla. Pohjoiseen mentäessä laesta erkanee toinen 

tasanne n. 105 m korkeustasolla, joka on harjun länsipuolella ensin kapea hyllymäinen terassi 

joka pohjoisosassa laajenee koko harjun levyiseksi tasanteeksi. Harjun pohjoispää on vanhaa 

peltoa, jossa nyt on koivikko. Harjun itäpuolinen pelto Valkejärven pohjoispuolella on 

hienoaineksista moreenia. Harjun itärinne on koko matkaltaan jyrkkä. Alueella on useita 

erikokoisia vanhoja hiekkakuoppia ja pienempiä hiekanottopaikkoja. 

 

Koko alue on topografialtaan sellainen, että siellä voisi olla kivikautisia asuinpaikkoja n. 105 m 

tasolla, sekä aivan harjun laella n. 107,5 m tasolla. Hiekkakuopat, erityisesti lähes koko harjun 

pohjoisosan muinaisrantaterassin mittainen kuoppa, supistavat potentiaalisen muinaisrannan 

vajaan. 700 m mittaiseksi. 

 

Tein alueelle kaikkiaan n. 60 koekuoppaa (n. 30x30x30 cm kokoisia) harjun reunoille, 

muinaisen rantatörmän äärelle. Missään koekuopassa en havainnut mitään merkkiä 

esihistoriasta (joita ovat syvällä olevat hiilenmurut, kultuurikerros, palaneet kivet, kvartsi-

iskokset, luunmurut ym. jäänteet). Alueen pohjoisosassa, harjulaen luoteisosassa oli useita 

erilaisia pienempiä kuoppia ja kuopanteita. Säilyneisyytensä perusteella enimmät kuopista 

ovat ilmeisen nuoria. Lienevät kellarikuoppia. Yksi kuoppa vaikutti pieneltä hiilimiilulta. Mitään 

pyyntikuoppahankaaksi tulkittavaa järjestelmällisyyttä ei kuoppien sijainnissa ollut 

havaittavaissa. Kyseiset kuopat eivät mielestäni ole millään lailla suojelun arvoisia.  

 

Peltoalueet olivat sängellä. Avoimen, sängen ja olkijätteiden välissä oli kuitenkin siinä määrin 

avointa ja hyvin näkyvissä olevaa maata, että pellot saattoi tarkastaa pintapoiminnalla. En 

havainnut peltoalueilla mitään merkkejä esihistoriasta. Sen sijaan pelloissa oli kyllä modernia 

keramiikkaa ja tiilenmuruja, sekä luontaista kvartsikiveä, mitkä havainnot osoittavat 

havaintomahdollisuuksien olleen tyydyttävät. 
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Kaiken kaikkiaan maastotutkimuksiin kului aikaa n. 7 tuntia. Tutkimuksen perusteella voin 

todeta että suurella todennäköisyydellä kyseisten tilojen alueella ei ole kiinteitä 

muinaisjäännöksiä. 

 

 

Espoossa 1.6.2003 

 

 

 

Timo Jussila 

 

 Mikroliitti Oy 

 Osoite: Kotitontuntie 17 F,  02200 Espoo 

 Puhelin: 09-4208852, 0400-530057 

 Fax:  09-4208967 

 Email:  Mikroliitti@dlc.fi 

 www:  http://www.dlc.fi/~microlit 

 

 

 

Panoramakuva tutkimusalueen itäreunalta länteen. Pohjoisosan peltoa ja sen takana 

vasemmalla rantalepikon peittämänä Valkeajärvi ja kauempana järvien välinen metsäinen 

harjanne. 

 

 
 

 

Eteläosan peltoa kuvattuna itään.  

 

(Lisää kuvia sivulla 5) 

mailto:Mikroliitti@dlc.fi
http://www.dlc.fi/~microlit
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Karttaote 1:10 000. Tutkimusalue rajattu vihreällä viivalla. 
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Harjun korkeinta lakea, kuvattu etelään vanhan riihen tms. kohdalta. 

 

 
 

Harjun länsirinnettä. 


