
 1 

 

 

 

 

 

Suomusjärvi 
Salmijärven ranta-asemakaava-

alueen muinaisjäännösinventointi 
2007 

 
 

 

 

 
 

 

Timo Jussila 

 
 

Kustantaja:  Insinööritoimisto Poutanen Oy 

 



 2 

Sisältö: 

 

Perustiedot ....................................................................................... 2 

Inventointi ........................................................................................ 2 

Valokuvia .......................................................................................... 3 

Kartat ................................................................................................ 4 

 

Kansikuva: Maisema tutkimusalueelle Korkianummenmäeltä, alueen kaakkoisosasta, kuvattu 

pohjoiseen 

 

Perustiedot 

Alue: Salmijärven ranta-asemakaavoitettava alue, ks. kartta. 

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

muinaisjäännöksiä. 

 Työaika: Kenttätyöaika: 25.11.2007. 

Kustantaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila. 

Aiemmat tutkimukset:   - kunnassa ovat viimeksi suorittaneet inventointia E. Raike 1996 ja E-K.  

Lahti 2002. 

Tulokset: Kaavoitettavalta alueelta ei ennestään tunnettu muinaisjäännöksiä. Kattavan tar-

kastuksen jälkeen kaavoitettavalla alueella ei havaittu kiinteitä muinaisjäännök-

siä. 

Inventointi 

Inventoinnin maastotyö tehtiin 25.11.2007. Maa oli tuolloin sula, joten koekuoppien tekoon ei 

ollut estettä. Avoimessa maastossa oli vähäinen lumipeite, joka ei haitannut havainnointia. 

Alueen maaperä on kauttaaltaan moreenia, paikoin hienoaineksista, paikoin hieman hiekkai-

sempaa ja kaikkialla kohtalaisen kivistä. Ancylusmaksimi n. 8400 eKr. on alueella n 80 m tasol-

la. Salmijärvi (83 m mpy. tasolla) on kuroutunut Itämerestä jo Yoldiamerivaiheen lopulla. Sen 

jälkeen järvi lienee ollut jokseenkin nykyisellä tasollaan. Ylempiä rannanmerkkejä ei alueella 

havaittu. Rantasidonnaisia pyyntikulttuurin muinaisjäännöksiä voi alueelta siis löytää vain aivan 

nykyisen rannan tuntumasta. Tutkimusalueen maasto on pääosin jokseenkin kelvotonta maas-

toa esihist. asuinpaikoille rannan jyrkkyyden ja toisaalta mataluuden – märkä soinen ranta -  

takia. Alueella on kuitenkin muutama maastonkohtaa joissa topografian puolesta voisi olla pie-

nialainen asuin- tai leiripaikka (kartalla sinipun. rajattu). Nämä suppea-alaiset  maastonkohdat 

koekuopitettiin satunnaisesti, sekä tarkastettiin niillä olevat tuulenkaadot. Muualla havainnoin-

tiin silmänvaraisesti avoimia laikkuja ja muutamin satunnaisin koekuopin. Mitään esihistoriaan 

viittaavaa ei havaittu. Kallioiden ja mäkien rannanpuoleiset reunat tarkastettiin ja muualla teh-

tiin parin pistokokeen kävelyreitti. Missään ei havaittu mitään muinaisjäännökseen viittaavaa. 

Alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu muinaisjäännös on Suomusjärven 

pohjoisrannalla (n. 1,5 km SE) oleva hist. ajan asuinpaikka. 

 

Espoossa 9.12.2007 

 

Timo Jussila 

 

Termin selitys: koekuoppa tarkoittaa lapiolla turpeen alta keskimäärin n. 25x25 cm alalta ja n. 20-30 cm syvyyteen 

yhdellä tai kahdella rouhaisulla ylös kaivettua maa-ainesta. Maa-aines tutkittiin silmänvaraisesti. Rouhaistun kuopan 

seinämiä tarkasteltiin silmänvaraisesti ja pengottiin lastalla. Koe-ala on lastalla kerroksittain kaivettu kuoppa – sel-

laisia ei alueella tehty. 
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Valokuvia 

 
 

 
 

Yllä: alueen keskellä oleva pieni niemeke, jota koekuopitettiin. Alla: Salmen äärellä oleva nie-

meke kuvan vas. laidassa, jota myös koekuopitettiin. Kuvattu lounaaseen. 

 

 

Korkianummenmäen 

pohjoisrinteestä län-

teen Salmijärven 

suuntaan. 
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Kartat 

Paikannuskartta 

 
Punaiset pallot ovat kivikautisia asuinpaikkoja. 

Tutkimusalue rajattu vihreällä viivalla. 

sinipunaisella koekuopitetut alueet 

 
 


