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Kansikuva:

Laitalan aluetta kuvattuna sen pohjoisosasta etelään.

Perustiedot
Alue:

Laitalan asemakaava-alue (ks. kartta)

Tarkoitus:

Alueella mahdollisesti sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea
rajaaminen.

Tavoite:

Alueen mahdollisimman kattava tarkastus.

Työaika:

Kenttätyöaika: 18.5.2006.

Kustantaja: Pöyry Environment Oy / Hankasalmen kunta
Tekijät:

Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Tulokset:

Alueelta ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja. Alueella ei ole
aiemmin tehty tutkimuksia tai tarkastuksia. Alueelta ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella havaittiin pari pientä kaskirauniota tai pellonraivauskiveliötä
sekä kellarikuopan jäänteet. Nämä eivät ole inventoijan mielestä muinaismuistolain mukaisia suojelukohteita.

Inventointi
Paikka sijaitsee Hankasalmen keskustan pohjoispuolella, Pellisensalmesta n. 1,8 km pohjoisluoteeseen, kauempana Kuuhankaveden pohjoispään rannasta, länteen viettävällä harjanteen
rinteellä. Alue oli paikalla käydessäni hiljattain hakattu. Kasvillisuus oli ollut kuusivaltaista sekametsää, maaperä silttistä moreenia, ylempänä hieman karkeampaa maa-ainesta. Suurin osa
– ajallisesti lähes kokonaan - alueen rantasidonnaisesta muinaisuudesta on nykyisen rannan
tuntumassa, rantaviivalta 2-3 m sen yläpuolella. Varhaista, Ancylusjärven aikaista asutusta
voinee periaatteessa sijaita ylemmillä korkeustasoilla. Tämän perusteella ainoastaan alueen
länsilaita on sellaista aluetta, jossa saattaisi olla kivikautisia asuinpaikkoja. Tarkastin alueen
kattavasti silmämääräisesti, tutkimalla metsäkoneen särkemää maata. Tein alueella joitain
koekuoppia. En havainnut mitään esihistoriaan viittaavaa. Alue vaikutti olevan suhteellisen
epäpotentiaalinen esihistoriallisille muinaisjäännöksille, joille huomattavasti parempaa maastoa
on alueen eteläpuolisella rannalla, missä on vanha rantatörmä kauniisti näkyvissä. Alueen luoteisosassa havaitsin pari maakiven ympärille kasattua pientä kivirauniota ja niiden vierellä kellarikuopan (naurishauta?) jäännökset (y3469858 x6922638 +-15 m). Jäännökset ovat vähäisiä,
runneltuja ja yleisiä, eikä ne mielestäni ole miltään osin merkittäviä saati muinaisjäännöksiä.
Lopputulos: alueella ei ole muinaismuistolain mukaisia muinaisjäännöksiä. Sen sijaan alueen
ulkopuolinen rannan läheinen maasto, alueen lounais- ja eteläpuolella vaikutti kauempaa katsottuna suhteellisen kohtalaiselta muinaisjäännösmaastolta.
Espoossa 21.5.2005
Timo Jussila
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Kaavakartta

4

Maastokartta 1:10 000, tutkimusalue
Laitalan alue on kartan vasemmassa yläkulmassa, kellanharmaaksi väritettynä. Kartan oik alakulmassa on samanaikaisesti tutkittu Olkkolan kaava-alue.
Nettiversiossa ei ole karttoja
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Valokuvia

Pienen kiviraunion jäännökset: kaskiraunio tms.
Alla: kuvan keskellä sortuneen kellarikuopan jäännökset. Iso kanto on kuopan yläkulmassa.
Siitä päätellen kuoppa on 1800-luvun lopulta – 1900 luvun alkupuoliskolta.

