
TAIPALSAARI 46 KYLÄNIEMI-TYRSYVÄNLAHTI 

Mj-tunnus: 831-01-0046 

 

Ajoitus:   nuor kivi 

Laji:      asunta 

Rauh.lk:   2 

 

Kartta:    3143 07,          x: 6801 12, y: 3562 10, z: 81 +-2 m 

 

Tutkim:    Jussila T 1997 tarkastus.  

 

Löydöt:    KM 30434, Jussila T 1997, Diar 29-09-1997, :1 saviastian paloja 175 g 

15 kpl, kivimurskasekotteisia tyypillisen kampakeramiikan saviastian 

paloja, joissa koristeena kampaleimoja (mm. ristikuvio), kuoppia ja 

kuopanteita. Seinän paksuus vaihtelee 8-12 mm.  

:2 kvartsi-iskoksia 38 g 4 kpl.,  

 

Sijainti:  Paikka sijaitsee Suikan kylässä Kyläniemen luoteiskärjessä, sen etelä-

rannalla  olevan Tyrsyvänlahden pohjoisrannalla tien molemmin puolin 

ja Pieniniemeen  menevän tien eteläpuolella usealla korkeustasolla,  

Kuvaus:    Kävin Petro Pesosen kanssa heinäkuussa 1997 huvimatkalla Taipal-

saaren  Kyläniemessä. Tyrsyvänlahden pohjoispuolella on 

hakkuuaukea jossa  maapohja oli laikutettu. Laikutusvaoissa 

havaitsimme keramiikka ja kvartseja.  Runsammin löytöjä oli 

näkyvissä tien länsipuolella loivalla lounaaseen  laskevalla rinteellä. 

Joitain kvartseja oli näkyvissä tien itäpuolella, ylemmällä  korkeusta-

solla olevan törmän päällä. Maaperä alueella on hiekka.  

 

 

 



SAVITAIPALE 21 PETTILÄ-LAHDENSUO 

Ajoitus:   nuor kivi 

Laji:      asunta,   Rauh.lk:   2 

 

Kartta:    3134 03 Solkei,      x: 6797 74, y: 3541 46, z: 81 +-1 m 

 

Tutkim:    JUSSILA T 1997 tarkastus.  

 

Löydöt:    KM 30431, Jussila T 1997, Diar 29-09-1997, :1 saviastian reunpala 12 

g 1 kpl., pala on lohjennut kahteen osaan. Reuna on hieman 

pyöreähkö ja sen  paksuus kapenee 9 mm:stä 5 mm:n. Seinä on kor-

isteeton. Sekoitteena  kivimurskaa. Myöhäiskampakeramiikkaa. 

:2 saviastianpaloja 45 g 1 kpl., pala on lohjennut kahteen osaan. 

Reikäsekotteinen sileäpintainen pala,  jossa koristeena kaksi limit-

täistä kuoppariviä. Seinän paksuus 7-8 mm.  

:3 saviastianpaloja 80 g 13 kpl., Kivimurskasekotteisia paloja, joissa 

koristeena ruokopainannetta (seinän  paksuus 6-8 mm), soikeita  

kuoppia (seinän paksuus 8-9 mm). Näiden lisäksi joukossa on pari 

karkeasekotteista pyörein kuopin koristeltua palaa (paksuus 11 mm).  

 

Sijainti:  Paikka sijaitsee Savitaipaleen kirkosta 10.6 km N, Solkein luoteispuo-

lella olevan  suuren Kuivaisensaaren keskellä, Pettilän kaupasta 1660 

m kaakkoon,  Kopinniemeen menevän tien itäpuolella, peltoaukean 

eteläpuolella olevan  tienristeyksen eteläpuolella mäen länsipuoleisella 

alatasanteella.   

Kuvaus:    Pitäessäni esihistoriakurssin luentoa Savitaipaleella kesäkuussa 1997, 

kävin  kurssiryhmän kanssa maastossa. Tällä retkellä osuimme 

vanhalle jo umpeen  kasvaneelle heikanottopaikalle. Repäisin lapiolla 

vanhan kuopan reunan auki ja kuopan reunasta osui silmiini saviastian 

paloja. Asuinpaikka sijaitsee  muinaisen niemen länsikärjessä olevalla 

tasanteella, jota rajaa idässä jyrkkä harjurinne. Paikka on osin 

tuhoutunut hiekanotossa, mutta suuri osa siitä lienee ehjää ja koske-

matonta. Paikalla kasvaa mäntyvaltainen sekametsä.  Maaperä on la-

jittunutta glasifluviaalista hiekkaa.  

 

 

 


