1

Vesilahti
Naarvanjoen suun pohjoispuolisen
asemakaava-alueen
muinaisjäännnösinventointi
2009

Timo Jussila

Kustantaja: Vesilahden kunta

Sisältö:
Perustiedot................................................................................................ 1
Inventointi ................................................................................................. 2
Kartat ......................................................................................................... 2
Kuvia ......................................................................................................... 4

Perustiedot
Alue:
Tarkoitus:

Naarvanjoen suun pohjoispuolinen peltoalue, kylätontin ja järven välillä.
Tarkistaa kattavasti, onko alueella muinaisjäännöksiä, selvittää, onko Narvan
1700-luvun kylätontin kartan perusteella tehty paikannus oikea ja onko kylätontti
jossain vaiheessa ulottunut sen itä-koillispuolella olevalle pellolle.
Työaika:
Kenttätyöaika: 20.5.2009
Kustantaja: Vesilahden kunta
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Jussila.
Aiemmat tutkimukset: Jussilat T 2008: Vesilahti, Narvan kylätontin paikannus 2008 (arkistotutkimus).
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Tulokset:

Alueella – pellossa – ei havaittu mitään esihistoriaan viittaavaa, eikä merkkejä siitä
että kylätontti olisi alueelle ulottunut.

Inventointi
Tähän samaan kaavaan liittyen allekirjoittanut teki syksyllä 2008 Narvan kylätontin paikannuksen isojakokartan 1783 perusteella. Siitä on erillinen raportti. Tämä työ on em. työlle jatkoa. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoi, että alueella on tehtävä myös maastotarkistus, jossa pyritään
varmistamaan kylätontin karttapaikannus, sekä tarkistetaan alue esihistoriallisten muinaisjäännösten varalta. Jostain lähialueelta on löytynyt kiviesine KM 24243. Parisataa metriä luoteeseen
sijaitsee rautakautinen ruumiskalmisto.
Inventointi suoritettiin yhden päivän aikana toukokuussa 2009. Paikalla käytäessä pelto oli
avoimena ja kylvettynä, mutta oras ei vielä kasvanut. Hiesumoreenimaaperäinen pelto oli rutikuiva, joten havaintomahdollisuudet eivät olleet hyvät, mutta kyllä välttävät. Kuivan pellon tarkastelu edellyttää ”hidasta ja huolellista” pellon pinnan tarkastelua, jotta siinä mahdollisesti olevat, hiesupölyn peittämät löydöt tulisivat havaituksi. Pellon itä-kaakkoispäässä on muinainen
loivahko rantatörmä, jossa pelto viettää joelle ja järveen. Muutoin pelto on tasaista, hyvin loivasti
viettävää. Muinaisen törmän ääri n. 80 m korkeustasolla on topografisesti varsin sopiva ja oiva
paikka kivikautiselle asutukselle, muinaisessa niemessä ja kapean salmen äärellä. Kävin pellon
läpi lähes metri metriltä rantatörmän tienoilla, sen laelta juurelle. Muun osan peltoa tarkastin
vähemmän intensiivisesti mutta vanhan kylätontin reunoilla tarkemmin. En havainnut alueella
mitään esihistoriaan viittaavaa. En havainnut pellossa sellaisia jälkiä tai löytökeskittymiä (tiili,
lasi, fajanssi, palanut savi, kiuaskivi) jotka viittaisivat vanhaan talonpaikkaan. Kylätontti ei ole
ulottunut paikannettua idemmäksi. Lopputulos on, että alueella ei ole muinaisjäännöstä.
Porvoossa 14.6.2009
Timo Jussila
Kartat
Kaavaluonnos
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Narvan 1700-luvun kylätontin alue rajattu vihreällä viivalla ja värjätty punaiseksi. Asemakaavaalueen ja tutkimusalueen rajaus sinipunaisella. Punaiset pallot luoteessa ovat: Vesilahti 3 Rukoushuone, rautakautinen ruumiskalmisto, ja kauempana luoteessa: Vesilahti 2 Peruskoulu,
rautakautinen hautaröykkiö.

Ote isojaon toimituskartasta v. 1783 asemoituna kkj-koordinaatistoon. Tutkimusalueen rajaus
merkitty päälle sinipunaisella.
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Kuvia

Alueen itäpäätä kuvattuna alueen koillisrajalta etelään, jokisuuta kohden. Alla samalta paikalta kuvattu
lounaaseen, keskellä pellon takana Narvan vanha kylätontti.

Kuvattu jokirannasta louteeseen. Kylätontti joesta nousevan töyrään laella.
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Tutkimusalueen peltoa kuvattuna kylätontin pohjoispuolelta itä-kaakkoon. Alla kuvattu itään kylätontin
keskeltä. Tien molemmin puolin vanhaa kylätontin aluetta.

Kuvassa vanhan sillan kiviarkun rauniot (isojakokartalla itäisempi silta) ja oikealla sama kylätieltä kuvattuna – vanha sillalle menevä tie nyt nurmikkona.

