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Kansikuva:

Alueen tyypillistä rantamaastoa (kivikkoa ja rinnettä)

Perustiedot
Alue:

Nokian keskustan länsipuolella n. 14 km, Kuloveden etelärannalla, Ruolahden
kylässä oleva kiinteistö Laurila 3:2.
Tarkoitus:
Tarkistaa kattavasti onko alueella muinaisjäännöksiä.
Työaika:
Maastotyöaika: lokakuun alku 2011.
Kustantaja: Nokian seurakunta
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Tapani Rostedt maastotyö, valmistelu ja raportin viimeistely T. Jussila.
Tulokset:
Tutkimusalueella ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä. Alueella ei havaittu
muinaisjäännöksiä. Alue tutkittiin kattavasti silmänvaraisesti.
Tutkimusalue rajattu vihreällä. Lähiseudun muinaisjäännökset eri symbolein.

Inventointi
Nokian seurakunnan omistamalle Laurilan tilalle ollaan tekemässä ranta-asemakaavaa. Kiinteistön länsipuoliskolle suunnitellaan rannan tuntumaan uusia rakennuspaikkoja, itäpuoliskon säilyessä metsätalousmaana. Mikroliitti Oy suoritti alueella muinaisjäännösinventoinnin Nokian seurakunnan toimeksiannosta lokakuun alussa (1.10.) v. 2011.
Alue on jyrkkäpiirteistä, osin kallioista, varsin kivikkoista moreenimaata. Maasto on kauttaaltaan
peitteinen, pääosin eri-ikäistä kuusivaltaista metsää. Ranta on varsin jyrkkä ja rinne korkea,
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nousten yhtenäisenä rinteenä rannasta (n. 58 m mpy) yli 80 m korkeustasolle, korkeimmillaan
yli 100 m tasolle. !840-luvun pitäjänkartan sekä 1700-luvun yleiskarttojen (ns. Hermelinin kartasto, sekä Suomen tiekartasto 1799) perusteella alueella ei ole ollut asutusta tai muuta merkittävää toimintaa. Näiden perusteella ei katsottu tarpeelliseksi tarkastaa Ruolahden isojaon toimituskarttoja.
Kaava-alueella tehtiin arkeologista inventointia yhden päivän ajan erittäin hyvissä oloissa. Alue
käytiin läpi liki kattavasti - ranta-alue käveltiin kokonaan läpi, samoin mäen laen rannan puoleinen reuna-alue, sekä muuta aluetta ristiin rastiin. Inventointimenetelminä käytettiin lapionpistoja,
koekuopitusta, maanäytekairauksia ja silmänvaraista havainnointia.
Alueella havaittiin yksi pieni kivilouhoksen tapainen. Siinä näkyvissä kallioseinässä yksi yli 2 m
syvä porausreikä (ohut, konepora) ja seinän juurella kalliosta irrotettu kivilohkare. Kyseessä
porausreiästä päätellen 1900-luvunlopun tapahtuma. Mistä syystä kalliosta lohkare irrotettu, on
epäselvää.
Alueella ei havaittu merkkejä minkään aikaisesta tai tyyppisestä muinaisjäännöksestä, eikä liioin
muita mainittavia kulttuurihistoriallisia jäänteitä.
28.11.11
Timo Jussila

Yllä: kivilouhos tms., alla alueen maastoa
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Kartat
T

Tutkimusalue merkitty vihreällä. Tekstissä mainittu louhos merkitty vihr. pisteellä

Ote Karkun pitäjänkartasta 1840-luvulta. Päälle merkitty tutkimusalueen sijainti sinipunaisella.

