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Kansikuva:  Heinuu –järven länsirannan niemi. 

Perustiedot 

Alue: Rantakaava-alueet entisen Kurun kunnassa, Poikelisjärvellä, Heinuu-järvellä, Pit-

käjärvellä ja Ahvenlammilla. Järvet ovat ylänköjärviä Aurejärven itäpuolella. 

Tarkoitus: Tarkistaa kattavasti onko alueilla muinaisjäännöksiä.  

Työaika: Maastotyöaika: 26-27.5.2011 

Kustantaja: Metsähallitus / Laatumaa. Kaavoittaja Pöyry Finland Oy. 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen ja Timo Jussila. 

Tulokset: Tutkimusalueilla ja niiden liepeillä ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä. Alu-

eilla ei havaittu mitään esihistoriaan tai muinaisjäännökseen viittaavaa. 
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Inventointi 

Ylöjärvellä, entisen Kurun kunnan alueella, Itä-Aureessa on tekeillä ranta-asemakaavat viidelle 

järvelle: Iso-Tervajärvi, Heinuu, poikelisjärvi, Pitkäjärvi ja Ahvenlammi. Iso-tervajärvellä ei 

maankäyttö muutu eikä uusia rakennuspaikkoja tule, joten se tiputettiin pois inventoinnista. 

Kaavajan laadituttaja, Metsähallitus/ Laatumaa tilasi alueen muinaisjäännösinventoinnin Mikro-

liitti Oy:ltä kaavoittajan Pöyry Finland Oy:n välityksellä. Inventoinnin maastotyö suoritettiin 26.-

27.5.2011. 

 

Alueen järvet ovat korkealla sijaitsevia ylänköjärviä, 158-172 m mpy korkeustasoilla.  Järvet 

ovat kuroutuneet itsenäisiksi varhaisesta Ancylusjärvestä pian mannerjään sulettua alueelta. 

Nykyisen rannan yläpuolisia muinaisrantavaiheita ei järvillä ole oletettavasti ollut eikä sellaisista 

havaittu missään merkkejä. Järvet eivät ole minkään vesireitin varrella. Heinuu ja Poikelisjärvi 

ovat Aurejärvestä niitä hieman isommalle Iso-Mustajärvelle johtavan puroreitin varrella. Oletuk-

sena oli, että nyt inventoiduilla järvillä tuskin on ollut koskaan varsinaista esihistoriallista asuin-

paikkaa, mutta kullakin järvellä, piskuista Ahvenlammia lukuun ottamatta on saattanut sijaita 

yksi pyyntileiri tai pikemminkin ”tulistelupaikka”.  Merkkejä sellaisesta esihistoriallisesta toimin-

nasta ei kuitenkaan missään tutkituilla alueilla havaittu.  

 

Historiallisella ajalla alue on ollut erämaata eikä millään tutkituista järvellä ole ollut asutusta – 

ainoastaan Poikeluksen pohjoispäässä on suhteellisen nuori Poikelispään talo, kaava-alueen 

ulkopuolella.  Kaava-alueilla ei havaittu merkkejä mistään nykyaikaa vanhemmasta historialli-

sen ajan toiminnasta. Yleensä lähes joka paikasta löytyy hiilimiilu tai tervahauta, mutta ei tältä 

alueelta. Alueen maaperä on kivikkoinen moreeni, alue on kallioinen ja siten maan kaivamista 

vaativille rakenteille ei ainakaan rantojen tuntumassa ole ollut hyviä edellytyksiä. Alue on myös 

ollut syrjäinen ja hankalien yhteyksien päässä joten tuotteiden poiskuljetus olisi ollut työlästä. 

 

Kaavaluonnosten rakennuspaikat lähialueineen tutkittiin täysin kattavasti silmänvaraisesti. Muu-

tamissa paikoin tehtiin satunnaista koekuopitusta – suppea-alaisilla, vähäkivisillä hiekkamo-

reenimaaperäisillä tasanteilla, joita rannoilla tavattiin vain harvoin. Muita kuin rakennusalueita 

tutkittiin pistokokein kartan ja maastohavaintojen perusteella topografisesti hyviksi oletetuilla 

maastonkohdilla. Missään nyt tutkituilla kaava-alueilla ei havaittu mitään muinaisjäännökseen 

viittaavaa. 

Heinuu 

Heinuun länsirannan kaava-alue tutkit-

tiin kokonaan. Paikalla on Myllylahti 

josta ei laske mitään uomaa mihinkään 

– pari puropahasta laskee lahteen. 

Onko järvi kuitenkin ollut ylempänä 

joskus? Mitään myllyyn viittaavaa ra-

kennetta ei havaittu. Järven laskuoja 

on Myllylahden pohjoispuolella. Ran-

nat karuja – länsirannalla Myllylahden 

eteläpuolella pari hyvin suppea-alaista 

hiekkamaaperäistä tasannetta rannas-

sa.  

 

Länsirantaa: 
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Länsirannan maastoa rakennuspaikkojen tuntumassa 

 

 
 

Alla ja yllä: Itärannan maastoa 
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Poikelisjärvi 

Poikelisjärven eteläosan itä- ja länsiranta tutkittiin (vei suorantoja), pohjoisosassa länsirantaa 

vain muutaman sadan metrin matkalla  
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Länsirannalta itään Heinuunojan eteläpuolelta 

 

 
Länsirantaa etelään 

 

 
Itärantaa Heinuunojan tasalla. 
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Pitkäjärvi 

Itäranta tutkittiin lähes kokonaan, länsirannalla vain käynti kaava-alueen keskiosalla. Maasto ja 

maaperä kivistä moreenia. 

 

 

Länsirannan pohjoisosan rakennuspaikan 

maastoa 

Paikoin varsin jyrkkää länsirantaa 
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Ahvenlammi 

Ahvenlammin kaava-alue on pääosin kansallispuistoa, pohjoisosan rakennuspaikka on puiston 

ulkopuolella. Kansallispuiston alueella vilkaistiin vain rantaa. 

 

 
 

 

 

Porvoo 1.7.2011 

 
 

Timo Jussila 
 


