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Kansikuva:

Kuvattu etelään. Kivikautista asuinpaikkaa taustalla niemen kärjessä ja vasemmalla kärjen itärannalla, alavalla rantatasanteella koko kuvan alalla.

Perustiedot
Alue:

Olkkolan asemakaava-alue (ks. kartta)

Tarkoitus:

Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:

Alueen mahdollisimman kattava tarkastus.

Työaika:

Kenttätyöaika: 18.5.2006.

Kustantaja: Pöyry Environment Oy
Tekijät:

Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Tulokset:

Alueelta ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja, Tutkimusalueen lähistöltä on löydetty pari kiviesinettä. Alueella ei ole aiemmin tehty tutkimuksia tai tarkastuksia. Alueelta löytyi yksi (tai kaksi) kivikautinen asuinpaikka. Uudet
löydöt: Km 35815

Kaavakartta
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Maastokartta 1:10 000, muinaisjäännös ja tutkimusalue
Tutkimusalueen on merkitty vihertävällä harmaalla, muinaisjäännös punaisella, suoja-alueehdotus vaalean punaisella. Ed. sivun kaavakartalla muinaisjäännös suoja-alueineen punaisella.
Nettiversiossa ei ole karttoja
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HANKASALMI 27 OLKKOLA
Ajoitus:
Laji:

kivikautinen
asuinpaikka

Kartta:

3223 04 HANKASALMI
x: 6921 36
y: 3471 13

z: 101 ±1 m

Tutkijat:

Jussila T 2006 tarkastus

Löydöt:

KM 35815, Kvartsi-iskoksia ja esineitä, Jussila Timo 2006, joukossa myös ytimiä.
Pellosta.

Sijainti:

Paikka sijaitsee Hankasalmen keskustan pohjoispuolella, Pellisensalmen itäpään
pohjoispuolella olevan Olkiniemen eteläkärjessä ja niemen itärannalla, kärjestä n.
100 m pohjoiseen. Toinen vähäisempi löytöalue on niemen kärjestä n. 250 m pohjoiseen, pienen niemekkeen lounaistyvessä, Olkkolan päärakennuksesta 120 m
kaakkoon. Molemmat paikat ovat nykyisen rantatörmän päällä olevalla tasanteella,
eteläisempi pääosa on myös rannasta nousevalla loivalla rinteellä.

Huomiot:

Niemen kärkinipukassa havaitsin kylvetyssä ja jyrätyssä pellon pinnassa runsaasti
kvartsi-iskoksia. Poimin niistä osan talteen, osan jätin peltoon. Löytöjen joukossa
on myös kvartsi-kaapimia ja ydin. Löydöt keskittyvät niemen kärjen alueelle, pellon
reunaan. Löytöjä esiintyi pellon reunasta runsaan 20 m etäisyydelle siitä sisämaahan päin, loivaan ylärinteeseen. Löytöalue rajautui selkeästi - havaintomahdollisuudet olivat kohtalaisen hyvät. Löydöt harvenivat kärjestä pohjoiseen mentäessä,
samalla kun rinne itärannan rantatasanteen takana jyrkkeni. Toinen muutaman
kvartsin löytöalue oli itärannan rantatasanteella, niemen kärjestä n. 250 m pohjoiseen.
Kävin läpi tutkimusalueen pellot - jotka olivat kaikki kylvettyinä - kattavasti havaitsematta muualla merkkejä esihistoriasta tai historiallisen ajan muinaisjäännöksistä.
Oheisessa kartassa (ed. sivulla) on löytöalue merkitty kirkkaalla punaisella ja muinaisjäännös suoja-alueineen vaaleammalla punaisella.
Muinaisjäännöksen tarkka rajaaminen edellyttää koekaivauksen.

Espoossa 21.5.06
Timo Jussila
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Valokuvia

Niemen kärkinipukan itärantaa. Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä koko kuvan alalta.
Alla: Niemen kärki kuvattuna kauempaa etelään.
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Kärjen itärantaa kärkialueen asuinpaikan osan pohjoisimman kvartsilöydön tasalta etelään.

Itärannan pohjoisosan erillinen löytöpaikka kuvan etualalla, kuvattu pohjoiseen. Takana vasemmalla, rinteen laella Olkkolan päärakennus.

