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Perustiedot
Alue:

Tegelbrukshagenin (tila) ranta-asemakaava-alue entisen Pohjan kunnan Baggbyn
kylässä, Tammisaaren keskustasta 5,5 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 ei havaittu mitään muinaisjäännöksiä tai sellaiseen viittaavia
merkkejä.

Tutkimusalue punaisen ympyrä sisällä

Inventointi
Alueelle ollaan tekemässä ranta-asemakaavaa, jossa tarkoituksena on sijoittaa yksi rakennuspaikka nykyisen rakennuksen pohjois-koillispuolelle. Alueen luontoselvityksessä havaittiin
mahdollinen kiviröykkiö Högholmenin mäen laen eteläreunalla (N 6659113 E 304210). Paikalla
kävi Teija Tiitinen Museovirastosta syyskuun alussa 2011. Hän totesi että on vaikea arvioida
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onko kyseessä luonnon tai ihmisen tekemä muodostelma. Paikkaa ei ole merkitty muinaisjäännösrekisteriin (tarkastettu viimeksi 15.11.2011).
Högholmen on länteen kurottuva niemeke jonka keskellä on 17,5 m korkeudelle ulottuva mäen
kumpare. Mäen laki on tasainen, laajuudeltaan n. 30 x 40 m. Rinteet ovat jyrkähköt muualle
paitsi länteen, jossa rannassa kalliopaljastuma. Mäen lakialueen maaperä on kivinen hiekkamoreeni. Mäen etelärinteellä ja laen eteläreunalla on kivikkoa. Kyseessä on veden esiin pesemä vanha rantakivikko. Mäen laen luoteisreuna on hyvin kivikkoinen. Kivikko on luontainen
vanha rantakivikko. Alueella ei ole ollut asutusta 1700-l lopulla ns. Kuninkaankartan mukaan.
Baggbölen vanha tonttimaa sijaitsee alueesta runsaan kilometrin koilliseen.
Kävin paikalla 27.10.2011 jolloin kasvillisuus oli jo täysin laonnut. Havaintomahdollisuudet olivat
hyvät. Tarkastin mäen lakialueen ja etelärinteet erittäin tarkasti – metri metriltä. En havainnut
mäen laella enkä rinteillä mitään sellaista rakennetta joka edes etäisesti muistuttaisi ihmisen
tekemää röykkiötä. Alue on kivikkoinen luontaisesti ja kiviä on pinnassa, muinoin rantaan iskeneen aallokon esiin pesemänä, erittäin runsaasti. Missään en voinut luontaisesta kivikosta
erottaa erikseen mitään rakennetta tai muodostumaa jota voisi sanoa ihmisen tekemäksi. Samanlaista kivikkoa on kaikkialla lähialueella ja yleisemminkin kaikkialla kivikkoisilla, muinaisilla
vedentasoilla sijaitsevilla maaperillä missä olen kulkenut.
Ilmoitetussa mastonkohdassa en erottanut mitään erityistä tai mainittavaa, enkä pysty sanomaan mitä osaa kivikkoisesta maaperästä on röykkiöksi arveltu. En löytänyt enkä havainnut
luontoselvityksessä mainittua ja Tiitisen tarkastamaa mahdollista röykkiötä. Tein mäen laelle
muutamia koekuoppia mutta niissä en havainnut mitään muinaisjäännökseen viittaavaa. Jos
olisin tarkastanut paikan tietämättä mahdollisesta röykkiöstä, en olisi kiinnittänyt erityistä huomiota mäen lakialueen ja rinteiden kivikkoon ja maastoon. Näkemykseni mukaan alueella ei ole
minkään aikaista, maan pinnalle näkyvää, ihmisen latomaa hauta- tai muuta röykkiötä.
Samalla tarkastin Högholmenin alueen kokonaisuudessaan mutta en havainnut alueella mitään
muinaisjäännökseen viittaavaa.
15.11.2011
Timo Jussila

Mäen laen eteläreunaa, itäpäästä länteen.
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Mäen lakitasanne taustalla, etelärinnettä, pohjoiseen.

Laen keskiosan eteläreunaa, etelään

Lakitasanteen luoteisreunaa
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Lakitasanteen länsiosan etelärinnettä.

Lakitasanteen eteläpuolella, alemmalla tasolla olevaa loivaa rinnettä

Lakitasanteen eteläpuolista rinnettä.
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Lakitasanteen eteläpuolista rinnettä.

Tasanteen eteläpuolista rinnettä ja sen alapuolella olevaa loivempaa rinnettä

Mäen laen koillisreunaa.
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Yleiskartta

Tutkittu alue rajattu punaisella. Luontoinventoinnissa havaitun mahdollisen röykkiön sijainti sinipunaisen ympyrän sisällä.

