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Kansikuva:

Alueen kaakkoisosan metsää: kuusikorpea.

Perustiedot
Alue:

Rajalan kaavamuutosalue, Rautatien ja Summasjärven pohjoispään välillä sekä
Rajalantien eteläpuolinen metsäalue. Ks. karttaote.
Tarkoitus:
Tarkistaa kattavasti alueen maasto, onko siellä vielä havaitsemattomia muinaisjäännöksiä.
Työaika:
Kenttätyöaika: 3.9 2007 ja 23.5.2008 (Rajalantien eteläpuolinen alue).
Kustantaja: Saarijärven kaupunki
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen. Raportti Timo Jussila.
Aiemmat tutkimukset: - ei ole tiedossa, onko aluetta tutkittu. Saarijärvellä Summasjärven
ympäristössä useita inventointeja v. 1969 lähtien.
Tulokset:
Alueelta ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä. Lähellä, n. 500 m luoteeseen
on Voudinnimen laaja asuinpaikka-alue. Inventoinnissa todettiin, että Rajalan teollisuusalueen asemakaavan muutosalueella alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Rajalantien eteläpuolisella alueella havaittiin kaksi hiilimiilua jota ovat
muinaisjäännöksiä. Inventoijien mielestä niiden suojelu- ja tutkimusarvo on kuitenkin vähäinen mm. niiden yleisyydestä johtuen.
Inventointi
Inventointi suoritettiin viiden tunnin maastotyönä syyskuun alussa 2007 ja muutaman tunnin
työnä toukokuussa 2008 kahden arkeologin voimin. Alueen rakentamattomat osat tutkittiin kattavasti. Pihamaita ei tutkittu. Rajalan teollisuusalue on varsin rakennettua. Peltoalueet kesannolla ja korkealla heinällä. Pellot hiesua – lähes savea, eikä topografiankaan puolesta niillä ollut odotettavissa mitään mainittavaa. Osa pelloista sellaisella oljella tai muutoin pinta aukinaisena, että pienillä aloilla saatettiin pintahavaintoja tehdä. Tuloksetta. Osassa pelloista pintamaa jo kuorittu pois (koillisosa) rakentamisen valmistelussa. Alueen kaakkoisosan metsä ja
ranta (pihojen ulkopuolella) oli sankkaa ja vankkaa kuusimetsää, maapohja hiesua ja märkä,
sekä loivapiirteinen. Kaakkoiskulman luoteisreunalla kalliopohjainen mäki, jossa maasto hiekkamoreenia, mutta hyvin kivistä. Siellä tehdyissä useassa koekuopassa ei havaittu mitään
mainittavaa. Alueen luoteisosassa, teollisuusalueen reunalla, radan varressa on korkea mäki,
mäntyä kasvava ja hiekkamoreenipohjainen. Mäki hyvin kivinen, osin louhikkoinen. Muutama
sinne näverretty koekuoppa ei tuottanut havaintoja mistään ihmistoiminnasta. Missään alueella
ei havaittu mitään esihistorialliseen tai historialliseen muinaisjäännökseen viittaavaa. Alueen
maasto on sen laatuinen, että siellä tuskin muutenkaan esihistoriallisia asuinpaikkoja olisi, varsinkin kun aivan vieressä on hiekkamaaperäinen harju (Voudinniemen alue). Hiili- ja tervahautoja ei kuusikkoon ja kallioille ole tehty. Rakennuksenpohjia ei havaittu. Teollisuusalueen kaava-alueella ei ole muinaisjäännöksiä.
Rajalantien eteläpuolinen alue on metsäistä mäen lakea ja sen eteläpuolella osin kallioinen ja
moreenipohjainen mäenrinne joka laskee etelään Voudinniemen peltoalueelle. Lakialue on
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kosteaa ja kivikkoista kuusikkoa. Laen eteläreunalla maasto on kuivaa ja hiekkamoreenimaaperäistä männikköä. Alueella havaittiin lakialeen eteläosassa ja rinteen yläosassa kaksi hiilihautaa, jotka ilmeisesti ovat 100 v. vanhempia ja siten muinaisjäännöksiä. Hiilihaudat ovat
Saarijärven alueella yleisiä eivätkä nämä kaksi nyt havaittua hautaa ole mitenkään poikkeavia
tai merkittäviä jäännöksiä. Jyrkkäseinäisyytensä perusteella haudat eivät liioin ole kovin vanhoja, tuskin paljoakaan 100 v. vanhempia.

Saarijärvellä 18.10.2008
Timo Jussila

1:10 000Tutkimusalue rajattu vihreällä viivalla.
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Alla: Sähkölinjaa ja vanhaa peltoa teollisuusalueen itäreunalla.

Rajalantien eteläpuolen mäen laen reuna-aluetta. Taustalla Summasjärvi-
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Rauh.lk:
Ajoitus:
Laji:
Kartta:
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historiallinen
valmistus: hiilimiilu
x: 6953 82
p: 6954 23

y: 2567 95
i: 3414 28

z: 130

Tutkijat:

Jussila & Poutiainen 2008 inventointi

Sijainti:

Rajalan Sara-Ahon teollisuusalueen eteläpuolella, Rajalantien eteläpuolella mäen
laen eteläreunalla.
Alueella on kaksi hiilihautaa: 1. 6953 820 2567 948 (pi 6954 233 3414 282) ja 2.
6953 739 2568 008 (pi 6954 150 3414 338). Kaksi kuoppaa joiden pohjalla hiilinokikerros. Halk n. 2 m, syv n. 80 cm. Kuoppia kiertää matala valli. Seinämät suhteellisen jyrkät mutta kivisessä hiekkamoreenimaassa on seinät saattaneet säilyä
jyrkkinä kauemminkin. Arvioin näiden iäksi n. 100-120 v.

Huomiot:

Hiilihaura1 :

Hiilihauta 2

