
Juvan Kirkonkylän ympäristön muinaisjäännöksien inventointi 1991 

Inventoin Savonlinnan maakuntamuseon toimeksiannosta kahden päivän aikana 

elokuussa 1991 Juvan kirkonkylän alueen muinaisjäännöksiä. 

Alueelta löytyi kaksi aiemmin tuntematonta kiinteätä muinaisjäännöstä. 

 

 

JUVA TAIPALE PÄIVÄRANTA -S- 

kartta: PK 3233 01 

X: 6864 07, Y: 547 00, Z: 105 - 107 (arvio) 

Kylä: Taipale 

Tila:  2:34 (?) 

 

Löydöt: Saviastian pala, asbestisekoitteinen 

 

Paikka sijaitsee Jukajärven koillisrannalla olevan NW-SE suuntaisen 

harjun SW-rinteellä. Stedingtin muistokivestä n. 230 m S-SW, Päivärannan 

talosta 130 m SE. Asuinpaikka on muinaisen n. 105 m mpy rantatörmän 

päällä. Rantatörmän yläpuolelella on n. 30 - 50 m leveä loivasti rantaan 

viettävä tasanne, joka kauempana rannasta muuttuu jyrkemmäksi harjun 

rinteeksi. 

Saviastian pala löytyi n. 20 m muinaiselta rantatörmältä (mikä lienee 

järven laskua 50-luvulla edeltänyt rantatörmä) sisämaahan päin. Havaitsin 

alueella myös kulttuurimaakerroksen. 

Asuinpaikan laajuus on epäselvä. Asuinpaikka saattaa ulottua hyvinkin 

pitkälle rantaviivan suunnassa. Havaitsin myös mahdollisen 

kulttuurikerroksen Päivärannan talon NW-puolisella terassilla, mutta sen 

ajoittuksesta en saanut todisteita. 

Koko harjun alapuolinen muinainen rantaviiva on potentiaalista aluetta 

kivikautisille asuinpaikoille. Maaperä alueella on hiekka. 

JUVA KIRKONKYLÄ HIEKKANIEMI -S- 

kartta: PK 3233 01 

X: 6864 43, Y: 546 66,  Z: 107 - 108 (arvio) 

Kylä: Kirkonkylä 

Tila: 1:105 (?) peruskartan 1973 mukaan 

 

Löydöt: Kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta 

 

Paikka sijaitsee Jukajärven koillisrannalla olevan NW-SE suuntaisen 

harjun SW-rinteellä. Stedingtin muistokivestä n. 400 m W-NW, Hiekkaniemen 

päärakennuksesta (leirikeskus tms.) 280 m SE. 

Poimin kvartseja harjun kuvetta (tasanteella) kulkevan tien ojasta. 

löytöpaikka on parikymmentä metriä NW tien päässä olevan talon pihan 

portilta, missä on tiehen tehty pieni levennys. Havaitsin yksittäisen 

kvartsin tästä n. 110 m NW, myöskin tieleikkauksesta.  Asuinpaikka lienee 

suureksi osaksi tuhoutunut tietä tehtäessä, mutta tien ja jyrkän harjun 

rinteen välissä on vielä koskemattomana jäljellä kapeaa tasannetta, jossa 

asuinpaikkaa saatta olla jäljellä (siis tien NE puolella). Asuinpaikan 

laajuus muinaisen rannan suunnassa on epäselvä. Samoin asuinpaikan 

mahdollinen ulottuminen tien rannan puolelle. 

 

 

 



 

Tutkin myös Jukajärven itä- ja luoteisrannat, mutta sieltä en saanut 

mitään esihistoriaan viittavia havaintoja. 

 

 

Puumala 15.8.1991 

 

 

 

   Timo Jussila 

   Arkeologi 

 


