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Kansikuva: Konnansalo 2 kivikautinen asuinpaikka rannasta nousevan rinteen päällä olevalla 

tasanteella. Kuvattu pohjoiseen. 

 

 

 

Perustiedot 

Alue: Varkauden kaupungin Konnansalon asemakaava-alue. 

Tarkoitus: Alueella mahdollisesti sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea ra-

jaaminen. 

Tavoite: Alueen mahdollisimman kattava tarkastus, täyttää rakennus- ja maankäyttölain 

(9§) vaatimus riittävistä tutkimuksista. 

Työaika: Kenttätyöaika: 20.10.2006. 

Kustantaja: Varkauden kaupunki 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa 

Tulokset: Alueelta ei ennestään tunnettu muinaisjäännöksiä. Alueelta löydettiin kolme esihis-

toriallista (kivi-varhaismetallikausi) asuinpaikkaa ja yksi lapinrauniolta vaikuttava ki-

virakenne. Löydöt: KM 36139 - 36141, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. 

 

Inventointi 

Inventointi suoritettiin kahden arkeologin voimin lokakuun 20 pv. 2006.  Inventointi keskittyi 

pääosin Muinais-Saimaan rantatasoille, n. 95 metrin korkeustason ja nykyisen rannan väliselle 

alueelle. Muualla alueella tarkastettiin maastoa vain pistokokein havaitsematta mitään muinais-

jäännökseksi kelpaavaa. Pihamailla ja  jo rakennetuilla alueilla ei käyty, eikä näiltä paikoilta 

ollut topografian ym. seikkojen puolesta odotettavissa löydettävissä olevia muinaisjäännöksiä. 

Ranta-alue 95 m korkeustason alapuolella tutkittiin kattavasti ja perusteellisesti sekä silmänva-

raisesti, että monin paikoin maastoa koekuopittamalla. Erityisen tiheästi koekuopitettiin heti 

sähkölinjan pohjoispuolella olevan niemekkeen alue, joka vaikutti topografialtaan varsin otolli-

selta maastonkohdalta kivikautiselle asuinpaikalle. Sieltä ei löydetty kuitenkaan mitään esihis-

toriaan viittaavaa. Muualta sitten sitäkin enemmän. Maaperä koko alueella oli hiekkainen mo-

reeni. 

 

23.10.2006 

 

Timo Jussila 
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Mastokarttaote 

 

 

 
 

Kartalle merkitty muinaisjäännökset Konnansalo 1-4 arvioituine rajoineen. Tutkimusalue on 

rajattu sinipunaisella viivalla 

 



 4 

Konnansalon muinaisjäännökset 

VARKAUS 1 KONNANSALO 1 

Rauh.lk: 2 (suojelukohde, SM-merkintä) 

 

Ajoitus: ajoittamaton 

Laji: tunnistamaton: röykkiö 

 

Kartta: 3234 03,  x: 6917 11  y: 3545 26  z: 91 ±1 m 

 

Tutkijat: Jussila T 2006 inventointi 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Varkauden keskustan pohjoispuolella olevassa Konnansalossa, 

sen länsirannan eteläosassa, sähkölinjan alla olevan rantakallion eteläreunalla. 

 

Huomiot: Paikalla on avokalliolla kivirakenne, joka on suorakaiteenmuotoinen, kooltaan n. 

2,5 x 2 m. Se on koottu pään kokoisista moreenikivistä. Sen sisällä on myös ki-

veystä, mutta reunoja matalammalla ja ne vaikuttivat muodostavan sisälle raken-

teen. Rannanpuoleisella sivulla rakenteen nurkassa on muuta kiveystä isompi 

maakivi. Kivirakennelma vaikuttaa lapinrauniolta - sen pohjalta osin puretulta tai 

"täyttämättömältä" lapinrauniolta. Aivan varmasti sitä ei voi kuitenkaan lapinrauni-

oksi todeta. Kyseessä on kuitenkin muinaisjäännös  ellei sitä voida tarkemmin kai-

vaustutkimuksin muuksi todeta. 

 

 
 

Kivirakennetta, kuvattu etelään. 
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Kivirakenne pusikossa kallion päällä (lapio siinä pystyssä). Kuvattu länteen, alla pohjoisen 
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VARKAUS 2 KONNANSALO 2 

Rauh.lk: 2 (suojelukohde, SM-merkintä) 

 

Ajoitus: kivikautinen 

Laji: asuinpaikka 

 

Kartta: 3234 03,  x: 6917 40  y: 3545 01  z: 92 ±2 m 

 

Tutkijat: Jussila T 2006 inventointi 

 

Löydöt: KM 36139 :1, 30 kpl,  palanutta luuta, Jussila T 2006, diar. 6.11.2006, koekuopis-

ta, pieniä fragmentteja. :2, 8 kpl,  kvartsi-iskoksia, koekuopista. 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Varkauden keskustan pohjoispuolella olevassa Konnansalossa, 

sen länsirannan keskiosassa, kohdalla missä ranta kaartuu lounaasta koilliseen, 

jyrkähkön rannasta nousevan rinteen päällä olevalla avokallioiden välisellä tasan-

teella. 

 

Huomiot: Paikalla on rantaan jyrkästi laskeva rinne, jonka laella on hiekkainen tasanne, jon-

ka takana maasto nousee vielä mutta loivemmin. Tasanteen koillispuolella on 

avokalliota ja eteläpuolella ohuen maakerroksen ja sammaleen peittämää kalliota. 

Paikalla havaittiin muutamassa koekuopassa vahva n. 10-20 cm paksu kulttuuri-

maakerros, jossa on runsaasti palanutta luuta pieninä murusina. Paikan rajaus on 

topografian ja koekuoppien perusteella arvioitu ja sen tarkkuus on n. +-10 m. 

Paikka on sijoitettu koordinaatistoon gps:n avulla n. +-6 m tarkkudella.  

 

 
 

Asuinpaikkaa kuvattuna pohjoiseen. 
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Asuinpaikkaa kuvattuna etelään. Timo Sepänmaa tutkii koekuoppaa. Alla asuinpaikkaa kuvat-

tuna länteen. 
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VARKAUS 3 KONNANSALO 3 

Rauh.lk: 2 (suojelukohde, SM-merkintä) 

 

Ajoitus: kivikautinen 

Laji: asuinpaikka 

 

Kartta: 3234 03,  x: 6917 87  y: 3545 10  z: 89 ±1 m 

 

Tutkijat: Jussila T 2006 inventointi 

 

Löydöt: KM 36140 :1, 3 kpl,  kvartsi-iskoksia, Jussila T 2006, diar. 6.11.2006. 

 :2, 34 kpl,  palanutta luuta, koekuopasta, pieniä fragmentteja. 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Varkauden keskustan pohjoispuolella olevassa Konnansalossa, 

sen länsirannan pohjoisosassa, Lammassaarta vastapäätä olevan lahdekkeen 

rannasta n. 50 m,  rannasta nousevan loivassa rinteessä olevan pienen kalliorin-

teen päällä olevalla tasanteella, n. 60 m rannassa olevasta kesämökistä itään-

itäkaakkoon. 

 

Huomiot: Paikalla on matalan mutta jyrkähkön pienen avokalliorinteen päällä loivasti rantaan 

vietävä tasanne. Sen koko on n. 30 x 15 m. Tasanteen kaakkoispuolella rinne 

hieman jyrkkenee ja maasto muuttuu kivisemmäksi. Tasanteen pohjoispuolella 

rinne kaartuu pohjoiseen ja edelleen koilliseen ja siellä on sammaleen peittämää 

kalliota ja jyrkempi rinne. Asuinpaikka on tällä tasanteella. Muutamassa koe-

kuopassa havaittiin vahva n. 5-15 cm paksu kulttuurikerros, jossa on runsaasti 

pientä luunmurusta. Heti asuinpaikan pohjois-koillispuolella on juuri raivattu tieura 

tms. linja. Paikan itäpuolella on korkeammalla tasanteella raivattu tasanne ja siellä 

jokin vaja. Alueella on siis jonkinlaista rakentamista suunnitteilla ja pitää huolehtia 

siitä, että asuinpaikan kohdalla ei maata särjetä tai peitetä. 

 

 
 

Asuinpaikkaa kuvattuna länsi-luoteeseen. Taustalla häämöttää rannassa kesämökki. 
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Asuinpaikkaa kuvattuna pohjoiseen. 

 

 
 

Asuinpaikka on kuvan keskellä auringonpaisteen kohdalla olevan matalan kallion päällä. Ku-

vattu itään. 
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VARKAUS 4 KONNANSALO 4 

Rauh.lk: 2 (suojelukohde, SM-merkintä) 

 

Ajoitus: varhaismetallikautinen 

Laji: asuinpaikka 

 

Kartta: 3234 03,  x: 6917 94  y: 3545 02  z: 86 ±1 m 

 

Tutkijat: Jussila T 2006 inventointi 

 

Löydöt: KM 36141, 9 kpl,  palanutta luuta, Jussila T 2006, diar. 6.11.2006, koekuopasta, 

pieniä fragmentteja. 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Varkauden keskustan pohjoispuolella olevassa Konnansalossa, 

sen länsirannan pohjoisosassa, Lammassaaren koillispuolella olevassa luotee-

seen kurottuvassa niemessä, sen kärjen laen itäosassa.  

 

Huomiot: Paikalla on niemen kärjessä laakea tasanne, kärkinipukan ollessa kalliota. Maape-

rä paikalla on hiekkainen moreeni, paikoin kallio on lähellä maanpintaa. Niemen 

lakitasanteen itäosassa on laakea matala painanne, kooltaan n. 5 x 7 m. Painan-

teeseen tehdyssä koekuopassa havaittiin vahva lika-nokimaakerros, jossa pala-

neen luun murusia, sekä palaneita kiviä. Ympäristön tehdyissä muissa koekuopis-

sa (n. 7 kpl) ei havaittu mitään esihistoriaan viittaavaa. Paikalla vaikuttaa olevan 

suppea-alainen rauta- tai varhaismetallikautinen asuin- tai leiripaikka. Paikan ra-

jaus on arvio. 

 

 
 

Timo Sepänmaa tutkii painanteeseen tehtyä koekuoppaa. Kuvattu pohjois-koilliseen. 
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Asuinpaikkaa kuvan etualalla. Lapio löytökoekuopan kohdalla. Kuvattu pohjoiseen, alla kuvattu 

kaakkoon. 

 

 


