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Kansikuva: Tyypillistä alueen maastoa Ojansuunvuoren itäpuolella. 

Perustiedot

Alue: Urjalan Valajärven kaakkoispäässä oleva ranta-asemakaava-alue. 
Tarkoitus: Tarkistaa onko alueella muinaisjäännöksiä. 
Työaika: Kenttätyöaika: 18.10.2010 
Kustantaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 
Tekijät: Mikroliitti Oy, Tapani Rostedt. Valmistelu ja raportin viimeistely T. Jussila 
Aiemmat tutkimukset: -
Tulokset: Alueella ei havaittu muinaisjäännöksiä. Havaittiin yksi moderni raivausröykkiö. 
 

Inventointi

Kaava-alue inventoitiin yhden päivän aikana lokakuussa 2010. Valajärven rannoilta (106 m 
mpy) , kaava-alueelta ja sen liepeiltä ei ennestään tunneta muinaisjäännöksiä. Lähimmät tunne-
tut kohteet ovat ajoittamattomia röykkiökohteita alueelta 700-800 m länteen. Valajärvi on kurou-
tunut varhaisesta Ancylusjärvestä, joten muinaisen Itämeren ranta-asuinpaikkoja tuskin on jär-
ven rannalta löydettävissä. Järven eteläpää on kuroutumisen jälkeen ollut hyvin lievästi regres-
siivinen, joten periaatteessa rantasidonnaisia kivikautisia asuinpaikkoja on löydettävissä nykyi-
sen rannan tuntumasta ja arviolta n. 1-2 m sen yläpuolelta. Historiallisella ajalla alue on ollut 
asumaton, kuten nykyäänkin. Heti alueen pohjois- ja koillispuolelle on syntynyt harvaa torppa- ja 
mäkitupa-asutusta 1800-luvulla. 1790-luvun kartalla (Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790, 
kartta 149. SKS) alue on asumatonta. V. 1900 mitatussa topografikartassa alueen pohjoisreu-
nalla on torppia, sekä aivan alueen kaakkoisrajan kupeessa mäkitupa, joka raunioituneena 
edelleen olemassa. Alue on maaperältään hienoaineksista moreenia ja kalliota. Maaperä on 
koko alueella, missä kallio ei ole pinnassa, hyvin kivikkoista. Alueen keskellä on Valajärveen 
kurottuva kallioinen niemi – Ojansuunvuori. Sen eteläpuolella on järven regression seurauksena 
syntynyt suo (Järventaustansuo). 
 
Alue tarkastettiin maastossa kattavasti. Alueella ei havaittu pyyntikulttuurin asutukselle sopivia 
(tai tyypillisiä) maastonkohtia. Alueen lounaislaidassa on pellon reunassa moderni raivauskivik-
ko. Alueen itärajan pohjoisosan itäpuolella on vanhan talon raunio pihamaineen jossa kiviaidan 
raunioita, kiukaan raunio ym. pihamaan rakenteita. Ne sijaitsevat tutkimusalueen ulkopuolella 
joten tarkemmin ei niihin perehdytty. Kyseinen talo näkyy 1900-kartalla. Alueella ei havaittu mi-
tään muinaisjäännökseen viittaavaa. 
 
16.12.2010 
 

Timo Jussila 
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Ote v. 1900 topografikartasta 
 

moderni raivauskivikko alueen lounaislaidalla 
 

rantapeltoa alueen pohjoisosassa. 
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maastoa alueen eteläkärjessä 
 

Ojansuunvuoren lakialuetta. 
 

Ojansuunvuoren eteläpuolista rinnettä 
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Paikannus- ja maastokartta

Paikannuskartta: tutkimusalue rajattu vihreällä. Sininen pallo = ajoittamaton röykkiökohde 
 

Maastokarttaote. Sininen kolmio vas. = moderni raivauskivikko, sinipun. ympyrä = vanhan tor-
pan rauniot ja pihapiiri. 
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