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Perustiedot
Alue:

Ön ranta-asemakaava-alue entisen Pohjan kunnan Baggbyn kylässä, Tammisaaren keskustasta 5 km koilliseen, Pohjanpitäjänlahden itärannalla.
Tarkoitus:
Tarkistaa kattavasti onko alueella muinaisjäännöksiä.
Työaika:
Kenttätyöaika: 27.10.2011
Kustantaja: kaavoittaja Seppo Lamppu tmi
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Jussila
Tulokset:
Tutkimusalueelta ei ennestään tunnettu muinaisjäännöksiä. Alue tarkastettiin kattavasti. Alueella havaittiin raivausröykkiöiden ryhmä suppealla alueella. Nämä
katsottiin alustavasti muinaisjäännöksiksi. Lisäksi havaittiin rakennuksen pohja,
jota ei katsottu muinaisjäännökseksi.

Tutkimusalueen sijainti ympyröityä

Inventointi
On alue on lounaaseen kurottuva niemi matalan Fladan –lahden ja Pohjanpitäjän lahden välillä.
Tarkastettu alue käsitti niemen, entisen saaren, pohjoisosan. Harjanteen laki alueen pohjoisosassa on tasainen, kuusivaltaista sekametsää, jyrkät rinteet. Keskellä on kallioinen laki jossa
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rakennuksia. Sen eteläpuolella kivikkoista moreenimaata kallion päällä. Länsiranta on loivahkoa rinnettä, jossa maaperä hienoaineksista, vetistä ja kivistä, nyt harvaa ja nuorta koivumetsää. Ns. Kuninkaankartan mukaan (kartta. 19) alueella ei ole ollut asutusta 1700-l lopulla.
Baggbyn kylän tonttimaa sijaitsee n. 1,5 km koilliseen.
Tarkastin alueen kattavasti. Rakennuksesta 90 m pohjoiseen havaitsin raivausröykkiöryhmän,
jonka ainakin alustavasti katsoin muinaisjäännökseksi. Rakennuksen eteläpuolella, mäen
kaakkoisreunalla, tasanteella on vanha rakennuksen pohja – matalan (yksi kivi kerros) kivijalan
jäänteet, n. 10 x 5 m. Sen reunalla on kaivon tai pienenkellarikuopan jäänne jossa kivetyt seinät. Kyseessä ei vaikuta olevan kovin vanha rakennuksen jäänne.( N 6658483 E 304156)
Muualla alueella en havainnut muinaisjäännöksiä tai niihin viittaavaa.

15.11.2011
Timo Jussila

Tekstissä kuvatun rakennuksen perustan jäänteitä.
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Yleiskartta

Tutkittu alue rajattu vihreällä.
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Muinaisjäännös
Raasepori Ön
Mjtunnus:
Rauh.lk:
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Ajoitus:
Laji:

historiallinen
maatalous: röykkiö

Koordin:

N: 6658 634
X: 6656 344
P: 6661 431

Tutkijat:

Jussila T 2011 inventointi

Huomiot:

Harjanteen pohjoisosan tasaisen laen itäreunalla, asuinrakennuksesta 90 m pohjoiseen on 12 pienen kiviröykkiön ryhmä. Muutama röykkiö on itään laskevan rinteen yläosassa, loput tasanteella. Röykkiöt ovat 20 x 20 m laajuisen alueen sisällä.
Röykkiöt vaihtelevat kooltaan vajaan metrin halkaisijaltaan puolentoista metri halkaisijaan ja korkeudeltaan ne ovat puolen metrisiä. Röykkiöiden kivet ovat osin
sammalpeitteisiä. Kyseessä lienevät kaskeen tehdyn pienen pellon raivausröykkiöistä. Niiden ikä ei ole tiedossa, kuitenkin arviolta yli 100 vuotiaita. Paikka on kuusivaltaista metsää.

E: 304 173 Z: 14 ±1 m
Y: 2471 520
I: 3304 264

Röykkiöryhmän länsipuolella on vanha maanottoalue, josta pintamaata joskus kuorittu pois. Sen länsireunalla on 10 m pitkä kivikasa, kivet ovat ladottuja, sekä myös
pohjoisreunalla raivauskivikkorivi. Matalampi kivirivi (raivauskivikkoa) myös röykkiöryhmän länsikupeessa, maanottopaikan itäreunalla.
Näiden länsipuolella, kalliopohjalla on erillinen röykkiö ja muita hieman suurempi.
Röykkiöiden koordinaatit (mitattu modernilla käsi GPS:llä, jonka tarkkuus ehkä +-3
m luokkaa tällä paikalla):
6658638
6658638
6658636
6658636
6658636
6658638
6658635
6658634
6658634
6658630
6658630
6658623
6658623
6658625
6658624

304179
304175
304172
304170
304170
304165
304163
304163
304165
304165
304169
304172
304172
304175
304110

pitkä, maanoton raivauskivikko

rinteessä
rinteessä
rinteessä.
erillinen röykkiö lännessä
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Röykkiöt pun. pallo, muinaisjäännösrajaus punaisella. Maanoton raivauskivikko kelt.

Raivausröykkiö
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Erillinen röykkiö röykkiöryhmän ja maanottopaikan länsipuolella
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Maanottoaluetta röykkiöryhmän länsipuolella

Länteen röykkiöryhmän länsipuolelta. Alla yläkuvan taustalla vas. raivatun alueen reunalla olevana kivikko

Raivatun ja oletetun maanottoalueen itäreunaa röykkiöalueen kupeessa

