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Abstrakti:
Inventoinnin tarkoituksena oli määrittää Alvajärven kyläosayleiskaava-alueella kohdemerkinnällä
oleville muinaisjäännöksille rajat. Näillä aluerajauksilla pyritään selkiyttämään sekä
maanomistajien oikeusturvaa, että Muinaismuistolain suojelemien kiinteiden muinaisjäännösten
säilymistä kaavoitusprosessissa. Kyläosayleiskaava-alueen inventoinnin suoritti Keski-Suomen
museo. Jokaisen pistetiedolla merkityn kiinteän muinaisjäännöksen ympäristö koekuopitettiin tai
pintapoimittiin ja näin jokaiselle muinaisjäännökselle saatiin joko rajattua alue tai aikaisemmin
muinaisjäännöksenä ollut kohde voitiin siirtää joko tuhoutuneeksi paikaksi tai irtolöytöpaikaksi.
Tällaisia tuhoutuneita tai irtolöytökohteita olivat: Majaniemi (601010019), Riihijoki (601010068) ja
Alvajärven urheilukenttä (601010086). Näitä kohteita ei tarvitse kaavoituksessa huomioida
kiinteinä muinaisjäännöksinä.
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Johdanto:

Inventoinnin tarkoituksena oli määrittää niille Alvajärven kyläosayleiskaava-alueella
kohdemerkinnällä oleville muinaisjäännöksille rajat, joille Keski-Suomen museo on
viranomaiskokouksessa syksyllä 2009 edellyttänyt rajojen määrittelemistä. Inventointi tehtiin
tarkkuusinventointina. Tarkkuusinventoinnissa alueiksi määriteltäviä tai muutoin tarkistettavia
paikkoja on tutkimusalueella yhteensä 10 kpl. Muinaisjäännösten aluerajauksilla pyritään
selkiyttämään sekä maanomistajien oikeusturvaa, että Muinaismuistolain suojelemien kiinteiden
muinaisjäännösten säilymistä kaavoitusprosessissa.

Alvajärven kiinteät muinaisjäännökset (inventoinnin 2010 mukaan)
Kyläosayleiskaava-alueen inventoinnin suoritti Keski-Suomen museon amanuenssi FM Miikka
Kumpulainen ja Keski-Suomen museon palkkaamat pihtiputaalaiset tutkimusapulaiset Arto Tiainen
ja Mauri Perälä. Molemmat palkatut henkilöt ovat harrastaneet arkeologiaa vuosikymmenet ja
tuntevat Alvajärven kylän alueen historian ja maasto-olot erittäin hyvin. Tutkimusten
kustannuksista vastasi Pihtiputaan kunta.
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Aikaisempia inventointeja Alvajärvellä on tehty seuraavasti:
Inventointi 1964, Leena Roine
Inventointi 1996, Timo Jussila
Inventointi 2005, Miikka Kumpulainen
Kaikki kolme aikaisempaa inventointia ovat olleet kuntainventointeja ja niistä tarkin on ollut
vuoden 1996 inventointi. Vuoden 2005 inventointi tehtiin maakuntakaavan tarpeisiin ja silloin
tarkastettiin tunnetuista muinaisjäännöksistä vain kohteen ympäristön ja muinaisjäännöksen
muuttuneet tiedot.

Inventoinnin ajankohdaksi valittiin touko-kesäkuun vaihde, jotta mahdollisimman paljon kylän
välittömässä läheisyydessä olevaa peltopinta-alaa olisi kynnettynä tai äestettynä ja siten
mahdollistaisi pintapoiminnan näillä alueilla. Inventointi tehtiin 24.5. - 4.6.2010 välisenä aikana ja
suurin osa Alvajärven pelloista oli tuolloin äestettynä ja paljaana. Tämän vuoksi pintapoiminnan
tuloksiin niiden kiinteiden muinaisjäännösten alueilla, jossa poimintaa tehtiin, voidaan luottaa.

Inventoinissa tarkastetut alueet
Jokaisen pistetiedolla merkityn kiinteän muinaisjäännöksen ympäristö koekuopitettiin tai mikäli
muinaisjäännös oli pellolla, niin paikka pintapoimittiin. Koekuoppia tehtiin aina enintään 15 m
etäisyydelle toisistaan, joko linjoissa tai verkkomaisesti. Koekuopitus aloitettiin aina koordinaattien
osoittamasta paikasta ja sitä jatkettiin siihen saakka kunnes ei enää tavattu merkkejä
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ihmistoiminnasta. Tämän mukaan alueet rajattiin niin, että jokaiseen alueeseen kuuluu mukaan
muinaisjäännöksen säilymiselle tarpeellinen suojavyöhyke. Karttarajaukset on tehty Garmin
GPSmap 60 CSx laitteella saaduista koordinaateista, jonka tarkkuus on ollut koko kenttätyön ajan ±
3m. AutoCad pohjakartta on saatu Pihtiputaan kunnalta, muu kartta-aineisto Maanmittauslaitoksen
luvalla, lupa nro. 1099/MML/09.

Jokaiselle muinaisjäännökselle saatiin joko rajattua alue tai aikaisemmin muinaisjäännöksenä ollut
kohde voitiin siirtää joko tuhoutuneeksi paikaksi tai irtolöytöpaikaksi. Tällaisia tuhoutuneita tai
irtolöytökohteita olivat: Majaniemi (601010019), Riihijoki (601010068) ja Alvajärven urheilukenttä
(601010086). Näitä kohteita ei tarvitse kaavoituksessa huomioida kiinteinä muinaisjäännöksinä.

Yleisiä huomioita Alvajärven ja Pihtiputaan esihistoriasta ja erityisesti kivikaudesta inventoinnin
pohjalta:
Kylän alueella eri-ikäiset asuinpaikat ovat kerrostuneet aina samoille alueille. nykyiset
rakennuspaikat sijaitsevat samoilla rantaterasseilla kuin kivikauden asuinkentätkin.
Tämä johtuu pääasiassa rantojen ja rantaterassien muodoista. Nykyinen vedenpinta ja
vesiraja ovat edelleenkin alle 50m päässä kivikauden lopun rantaviivasta ja sen vuoksi
parhaimmat asuinpaikat ovat samoja kuin kivikauden asuinpaikat.

Alvajärven muinaisrannat 115 mmpy mukaan
Hyvin yleistä koko Pihtiputaan kivikaudelle on asuinpaikkojen nauhamaisuus.
Kivikauden asuinpaikat eivät ulotu rantaterassin reunasta kuin 20 – 30m sisämaahan
päin. Koko ihmistoiminta asuinpaikalla on keskittynyt tälle kapealle nauhalle. Lisäksi
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Alvajärvellä asuinpaikat sijaitsevat selvästi erottuvien muinaisten törmien päällä.
Selvästikin Alvajärven rannat ovat olleet aina jyrkkiä n. 1 – 2 m korkuisia törmiä ja
juuri tällaisille paikoille ovat pyyntikulttuurin asuinpaikat sijoittuneet. Tasaisesti
järveen laskevista rinteistä, joissa ei ollut törmää havaittavissa, ei löytynyt merkkejä
esihistoriallisesta ihmistoiminnasta. Pilkkaniemessä oli havaittavissa asuinpaikkojen
sijainnissa suojaisuuden korostuminen. Vaikka niemen etelä- ja lounaislaidalla olisi
ollut hyviä asuinkentiksi sopivia paikkoja, näistä ei löytynyt mitään. Suurin syy tähän
on varmaan ollut järven selän aukeaminen suoraan näille rinteille. Sen sijaan paras
asuinkenttä löytyi lähes pohjoiseen suuntautuneelta rinteeltä, joka tosin on ollut hyvin
suojainen. Sama suojaisuus toistuu myös muissa isoissa asuinpaikoissa kuten
Alvajärven Uimarannalla ja Karankajoensuussa.
Osa asuinpaikoista oli löytöjen mukaan hyvin pienimuotoisia ja näissä kohteissa voi
pohtia, että onko ”asuinpaikka” oikea termi kuvaamaan tällaisia ajallisesti ehkä lyhyen
aikaa käytössä olleita paikkoja. Oikeampi termi voisi olla ”leiripaikka”. Tällaista
termiä voisi käyttää tarkentavana asuinpaikan määreenä.

Jyväskylässä 8.7.2010

Miikka Kumpulainen
amanuenssi/arkeologia
Keski-Suomen museo

7

Pihtipudas

Majaniemi
601010019

Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Rauhoitusluokka: 3

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

kivikautinen
ei määritelty
1

Koordinaatit:

pkoo: 7037925 ikoo: 3419187 Z/m.mpy
alin: 115,00 ylin: 120,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Löytökohta
Pihtiputaan kirkosta 12 km luoteeseen
233409
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Alvajärven pohjoisrannalla olevassa Alvajärven kylässä,
Majaniemestä luoteeseen, vanhan maantien koillispuolella, hiekkakuopan
reunalla, radan päätepisteen ja maantien reunan puolivälissä. Vuoden 1996
inventoinnissa asuinpaikka ja punamultahaudat vaikuttivat kokonaan
tuhoutuneilta.

Aikaisemmat tutkimukset:

Aikaisemmat löydöt:
2010 inventointi:

Tila: 60140100300000

Alvajärvi

Leena Roine 1964 inventointi
Timo Jussila 1996 inventointi
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM2029:102, KM16993:1-3
Asuinpaikka on tuhoutunut kokonaan. Koordinaattien mukainen
paikka on pääosin vanhan hiekkakuopan reunoilla olevaa
kuorintamaata. Nyt tehdyssä tarkkuusinventoinnissa Majaniemen
tyven mahdolliset koskemattomat alueet, kuorintamaaläjien alla
olevat alueet sekä jäljellä olevat muinaiset rantaterassit
koekuopitettiin tiheään, mutta mitään esihistoriaan viittaavaa ei
löytynyt. Kohde siirretään luokkaan 3, ei vaadi enää suojelua.
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Koordinaattien osoittama paikka. Kuvan vasemmassa reunassa Mauri Perälä seisoo vuoden 1964
löytökohdassa. Maakannas Mauri Perälän ja Arto Tiaisen välissä on n. 50 cm syvyydelle saakka
sekoittunutta kuorintamaata. Kuvan ulkopuolella harjanteen molemmin puolin on maanottoalueita.

Karttaan on merkitty punaisella
soranotossa ja asutustoiminnassa
arkeologisesti tuhoutuneet alueet.
Koekaivetut alueet on merkitty
sinisellä. Vuoden 1964
löytöpaikka merkitty tähdellä.
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Pihtipudas
Laji:

Säkkilahti
601010065
kiinteä muinaisjäännös

Ajoitus:

kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat

Tyypin tarkenne:

asumuspainanteet

Rauhoitusluokka: 2

Lukumäärä:

1

Koordinaatit:

pkoo: 7036515 ikoo: 3420853
Z/m.mpy alin: 119,00 ylin:120,00

Koord.selite

Asuinpaikan keskeltä, GPS ± 3m

Etäisyystieto

Pihtiputaan kirkosta 9,8 km luoteeseen

Peruskartta:

331203

Tila: 60140100040264

Peruskartan nimi:

Pihtipudas

Kuvaus:
Kohde sijaitsee Alvajärven pohjoisrannalla, Säkkilahden rannasta noin 120 m
pohjoisluoteeseen, Pilkkamäen kaakkoislaidalla, mökkitien itäpuolella, muinaisen
matalan rantatörmän päällä, mäntymetsässä. Paikalle tehdyistä koekuopista on
löytynyt luuta ja kvartsia. Maastossa erottuu mahdollinen asumuspainanne.
Asuinpaikka on ehjä. Maaperä on hienoa, tasarakeista hiekkaa.

Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:

Timo Jussila 1996 inventointi
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM 30178

2010 inventointi:

Koordinaattien mukainen rantaterassi koekuopitettiin koko
rantaterassin leveydeltä n. 10 m välein. Lisäksi alemmat ja ylemmät
terassit koekuopitettiin asuinpaikan lähistöltä. Rantaterassin leveys
asuinpaikalla on n. 20m. Alueen rajat saatiin määriteltyä sekä
löytöjen, että rantakäyrien mukaan. Koordinaattien mukaisella
paikalla tavattiin koekuopissa hajanaisia palaneita liesikiviä.
Asuinpaikka on hyvin pienimuotoinen ja vähälöytöinen. Asuinpaikan
sijaan voisi enemmin käyttää termiä leiripaikka tai lyhytaikainen
asuinpaikka. Paikan aluerajaus sisältää kohteelle riittävän
suojavyöhykkeen.

Löydöt:

KM38274:1 Kivilaji-iskos
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Asuinpaikka kuvattuna itään. Kuvassa näkyvissä koko alue.

Koekuopitettu ja
pintapoimittu alue
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Muinaisjäännöksen
aluerajaus
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Pihtipudas
Laji:

Pilkkamäki 1
601010066
kiinteä muinaisjäännös

Ajoitus:

kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat

Tyypin tarkenne:

ei määritelty

Rauhoitusluokka: 1

Lukumäärä:

1

Koordinaatit:

pkoo: 7036560 ikoo: 3420104 Z/m.mpy
alin: 121,00 ylin: 123,00

Koord.selite

Asuinpaikan lounaisreunasta, GPS ± 3m

Etäisyystieto

Pihtiputaan kirkosta 10,4 km luoteeseen

Peruskartta:

233409

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Alvajärven koillisosassa, Pilkanniemen Pilkanmäen länsirinteen
eteläosassa, muinais-Päijänteen korkeimman törmän yläpuolisella tasanteella.
Harvahkossa hoidetussa mäntymetsässä on tuulenkaatoja, joista löytöinä on
saatu talteen isoja, palaneita luunmuruja. Paikka on maastoltaan täysin ehjä.

Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:

Tila: 60140100040320

Peruskartan nimi:

Alvajärvi

Timo Jussila 1996 inventointi
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM30179

2010 inventointi:

Koordinaattien mukaiselta paikalta löytyi vielä vuoden 1996
inventoinnissa olleita tuulenkaatoja, joiden ympäriltä aloitettiin
koekuopittamaan aluetta. Koordinaattien mukaiselta paikalta ei
koekuopituksessa löytynyt luunsiruja, mutta alueella on palaneita
kiviä. Ylemmällä 122,5 m käyrän mukaiselta terassilla erottuu
mahdollinen asumuspainanne (halkaisija n. 3-4 m) kohdassa
7036566/3420135. Painanne hahmottuu maastossa hyvin loivana
notkelmana. Painanteeseen tehtiin koekuoppa, josta tuli löytönä
kvartsi-iskos sekä tummaa palomaata 30 cm syvyydestä. Painanteen
ulkopuolelta ei koekuopissa havaittu normaalista maasta mitään
poikkeamia. Paikka voi olla mahdollisesti mesoliittinen asuinpaikka,
joka on osittain tuhoutunut jopa Pilkkamäki 2 asuinpaikan käytön
aikana. Mahdollista on myös Pilkkamäki 1 kuuluminen osana
Pilkkamäki 2 asuinpaikan ”takapihaa”. Alue rajattiin nyt saatujen
löytöjen sekä vuoden 1996 inventoinnin tulosten mukaan.
Aluerajauksessa on mukana suojavyöhyke.

Löydöt:

KM38275:1 Kvartsi-iskos
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122,5m muinaisrantaterassin asuinkenttää. Löydöllinen asuinpainanne Mauri Perälän (oikealla)
kohdalla.

Koekuoppa painanteessa. Tummasta raidasta tuli löytönä kvartsi-iskos.
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Koekuopitettu ja pintapoimittu alue.

Muinaisjäännöksen aluerajaus.
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Pihtipudas

Pilkkamäki 2
601010067

Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Rauhoitusluokka: 1

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

kivikautinen
ei määritelty
1

Koordinaatit:

pkoo: 7036733 ikoo: 3420122 Z/m.mpy
alin: 117,00 ylin: 119,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Asuinpaikan keskeltä, GPS ± 3m
Pihtiputaan kirkosta 10,5 km luoteeseen
233409
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Alvajärven koillisosassa, Pilkkaniemen Pilkkamäen länsirinteellä,
Ripaniemen ja Hirviniemien välisen lahden keskivaiheilta rannasta noin 130 m
rannasta itään, metsätien länsipuolella, pellon yläpuolisella tasanteella. Loivalla
törmällä kasvaa nuorta metsää. Löydöt ovat tulleet paikalle tehdyistä
koekuopista. Kyseessä lienee ehjä asuinpaikka.

Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:
2010 inventointi:

Tila: 60140100040335

Alvajärvi

Timo Jussila 1996 inventointi
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM30180
Vuoden 1996 löytöpaikan yläpuoliselta muinaiselta rantaterassilta
(118 m) löytyi 7 kotapohjaa n. 100 m matkalta. Kotapohjat ovat
samassa linjassa terassin reunassa n. 10 – 15 m etäisyydellä toisistaan.
Kotapohjista kuusi on ehjiä ja yksi on tieristeyksen puoliksi tuhoama.
Kaikki kotapohjat ovat maanpäälle nähden soikeita pitemmän sivun
ollessa n. 7 – 9 m välillä. Lyhyet sivut puolestaan ovat n. 5 – 7 m
pituisia. Mitään tiettyä ilmansuuntaa ei kotapohjien asemoinnissa
ollut havaittavissa maanpäälle. Jokaiseen kotapohjaan tehtiin keskelle
koekuoppa ja jokaisesta tuli löytöinä palanutta luuta. Muina löytöinä
koekuopista tuli kvartsi-iskoksia ja keramiikkaa. Koekuoppien
kaivaminen pysäytettiin aina ensimmäisiin havaintoihin palaneesta
luusta ja/tai palaneista liesikivistä/kvartsista/keramiikasta.
Löytösyvyys asuinpaikalla on 30 – 40 cm nykyisestä maanpinnasta.
Tieristin rikkomaan kotapohjaan ei kaivettu koekuoppaa, sillä tien
reunamassa oli näkyvissä liesikiveys. Asuinpaikka on maastollisesti
tiivis kokonaisuus ja täysin ehjä. Asuinpainanteiden yläpuolella 120m
käyrän päällä Pilkkaniemeen vievän tien itäpuolella on yksi erillinen
pyyntikuoppa kohdassa 7036687/3420145, jossa todettiin
kaksoismaannos kuopan reunaan tehdyssä koepistossa. Pyyntikuoppa
sisällytettiin asuinpaikan aluerajaukseen. Alue rajattiin löytöjen ja
muinaisrantakäyrien mukaan. Aluerajauksessa on mukana
suojavyöhyke. Aluerajauksen ulkopuolelle tehtiin koekuoppalinjoja,
jolla varmistettiin aluerajauksen ulkopuolen löydöttömyys.
Kotapohjien keskikoordinaatit ja havainnot:
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Kotapohja 1: 7036723/3420123, löytöinä palanutta luuta. Kotapohjan
koko n. 7 x 8m. Löytösyvyys 40 cm.
Kotapohja 2: 7036766/3420139, löytöinä palanutta luuta ja palaneita
kiviä. Kotapohjan koko n. 6 x 5m. Löytösyvyys 30 cm.
Kotapohja 3: 7036773/3420142, löytöinä palanutta luuta ja palaneita
kiviä. Kotapohja pyöreä, halkaisija n. 3m. Löytösyvyys 30 cm.
Kotapohja 4: 7036780/3420143, löytönä kvartsi-iskos. Kotapohjan
koko n. 6 x 7m. Löytösyvyys 30 cm.
Kotapohja 5: 7036824/3420150, tieristeyksen puoliksi tuhoama,
seinämässä liesikiveystä. Ei löytöjä. Kotapohjan koko ehjänä
ollessaan n. 8 x 4m.
Kotapohja 6: 7036682/3420105, löytöinä palanutta luuta ja
keramiikkaa. Kotapohja pyöreä, halkaisija n. 11m. Löytösyvyys 40
cm.
Kotapohja 7: 7036660/3420113, löytöinä palanutta luuta ja kvartsiiskos. Kotapohjan koko n. 5 x 9m. Löytösyvyys 40 cm, jossa n. 5 cm
paksuinen palokerros.

Löydöt:

KM38276:1-8 Palanutta luuta, kvartsi-iskoksia ja keramiikkaa

Kotapohja 1
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Kotapohja 2

Kotapohja 3
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Kotapohja 4

Kotapohja 5. Kuvassa kuoppaliesi tieleikkauksessa.
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Kotapohja 6

Kotapohja 7
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118m muinaisrantaterassin asuinkenttää.

Koekuopitettu ja pintapoimittu alue.
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Muinaisjäännöksen aluerajaus.
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Pihtipudas

Riihijoki
601010068

Laji:
Irtolöytöpaikka
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Rauhoitusluokka:

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

kivikautinen
ei määritelty
1

Koordinaatit:

pkoo: 7038185 ikoo: 3419830 Z/m.mpy
alin: 117,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Löytökohta
Pihtiputaan kirkosta 11,6 km luoteeseen
233409
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Alvajärven koillispäässä, Alvajärven taajaman itäosassa,
Riihijoen pohjoispuolisella olevalla pellolla, Mattilaan vievän tilustien
länsipuolella, etelälounaaseen viettävällä peltorinteellä. Viljely lienee tuhonnut
asuinpaikkaa. Kyseessä on epämääräinen asuinpaikka.

Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:
2010 inventointi:

Tila: 60140100020027

Alvajärvi

Timo Jussila 1996 inventointi
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM30181
Vuoden 1996 inventoinnin löytöpaikka sijaitsee maastokäyrien
mukaan soveliaalla muinaisrantaterassilla keskellä lounaaseen
viettävää peltoa, joka oli nyt kynnetty ja äestetty. Tämän vuoksi
havainnointiolosuhteet olivat paikalla hyvät. Peltoalueelle tehtiin
kattava pintapoiminta, jossa ei havaittu yhtään merkkiä
esihistoriallisesta ihmistoiminnasta. Maaperä löytöalueella on pääosin
savea. Asuinpaikkaluokitus muutetaan irtolöytökohteeksi.

Pintapoimittu alue merkitty karttaan
sinisellä.
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Pihtipudas

Karankajoensuu 1
601010069

Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Rauhoitusluokka: 1

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

kivikautinen
ei määritelty
1

Koordinaatit:

pkoo: 7038837 ikoo: 3417227 Z/m.mpy
alin: 115,00 ylin: 116,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Asuinpaikan eteläreunasta, GPS ± 3m
Pihtiputaan kirkosta 14,1 km luoteeseen
233409
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Alvajärven pohjoispäässä, Karankajoen suun pohjoispuolisella
matalalla mäellä, mäen etelälaidalla, maantien itäpuolella. Asuinpaikka on
metsäisellä mäenkumpareella, jokisuun pohjoispuolella, kivisellä hiekkamaalla.
Alue on mäntyvaltaista sekametsää. Löydöt ovat tulleet paikalle tehdyistä
koekuopista. Kyseessä on ehjä asuinpaikka.

Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:
2010 inventointi:

Tila: 60140100060002

Alvajärvi

Timo Jussila 1996 inventointi
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM30182
Paikka on edelleen koskematon ja hyvä esimerkki pyyntikulttuurin
asuinpaikasta. Alueelle ei tehty koekuopitusta muuttumattoman
tilanteen vuoksi. Aluerajaukseen on lisätty 10m suojavyöhyke, jotta
paikan ehjyys tulee turvattua.

Asuinpaikka kuvattuna länteen päin.
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Muinaisjäännösalue
merkitty sinisellä.
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Pihtipudas
Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Rauhoitusluokka: 2

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Karankajoensuu 2
601010070
kivikautinen
ei määritelty
1

Koordinaatit:

pkoo: 7038923 ikoo: 3417111 Z/m.mpy
alin: 115,00 ylin: 115,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Asuinpaikan lounaisreunasta, GPS ± 3m
Pihtiputaan kirkosta 14,1 km luoteeseen
233409
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Alvajärven pohjoispäässä, Karankajoen suun luoteispuolisella
mäellä, tienristeyksen luoteispuolella. Kvartsi-iskoksia on poimittu talteen
tieleikkauksesta. Kyseessä lienee tien tuhoama asuinpaikka.

Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:
2010 inventointi:

Tila: 60140100060002

Alvajärvi

Timo Jussila 1996 inventointi
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM30183
Paikalle tehtiin koekuopitus, jossa havaittiin, että asuinpaikka
rajautuu tarkasti 115m käyrän tuntumaan. Asuinpaikka on
suurimmaksi osaksi tien tuhoama, mutta tieleikkauksesta n. 15m
etäisyydelle aluerajauksen sisällä on muinaisen rannan suuntaisesti
palaneita kiviä n. 30 cm syvyydessä. Alue rajattiin näiden havaintojen
ja vuoden 1996 inventoinnin tietojen mukaan uudelleen.
Aluerajauksessa on mukana suojavyöhyke.

Asuinkenttää kuvattuna koilliseen päin.
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Koekuopitettu alue.

Muinaisjäännöksen aluerajaus.
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Pihtipudas

Alvajärven urheilukenttä
601010086

Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Rauhoitusluokka: 3

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

kivikautinen
ei määritelty
1

Koordinaatit:

pkoo: 7038789 ikoo: 3418466 Z/m.mpy
alin: 122,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Löytökohta
Pihtiputaan kirkosta 13,1 km pohjoiseen
233409
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Alvajärven taajamassa, urheilukentän koillispuolella, Reisjärven
tieltä noin 80 m koilliseen, Kokkomäen etelä-lounaispuolella, alarinteessä.

Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:
2010 inventointi:

Tila: 60140100020252

Alvajärvi

Timo Sepänmaa 1996 tarkastus
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM30199
Asuinpaikan tarkkuusinventointi aloitettiin rajaamalla pois
arkeologisesti jo tuhoutuneet alueet, jonka jälkeen jäljelle jäänyt
mahdollinen asuinkenttäalue koekuopitettiin 10m ruudukolla siten,
että jokaiseen ruudun kulmaan tehtiin 3 koekuoppaa n. 3m
etäisyydelle toisistaan. Koekuopitusalue ulottui koillisessa
soramontuille asti, luoteessa supan reunoihin asti, lounaassa 115m
muinaisrantaterassille saakka ja kaakossa 115m – 120m
muinaisrantaterassien mukaisesti aina 400m etäisyydelle
koordinaattien mukaisesta löytöpaikasta. Koekuopitus tehtiin siis n.
700 x 400m kokoiselle alueelle. Paikalta ei havaittu enää mitään
esihistorialliseen toimintaan viittaavaa. Paikka on tuhoutunut
kokonaan urheilukentän rakentamisen yhteydessä (Alvajärven
urheilukenttä on rakennettu vuonna 1985 paikalla olleelle
muinaisrantaterassille). Kohde siirretään luokkaan 3, ei vaadi enää
suojelua.
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Koekuopitettu ja pintapoimittu alue.
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Pihtipudas

Lahdentaus
601010087

Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Rauhoitusluokka: 2

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

kivikautinen
ei määritelty
1

Koordinaatit:

pkoo: 7038619 ikoo: 3417197 Z/m.mpy
alin: 117,00 ylin: 120,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Asuinpaikan keskeltä, GPS ± 3m
Pihtiputaan kirkosta 14,0 km luoteeseen
233409
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kohde sijaitsee Alvajärven pohjoispäässä, järven luoteispuolella, Karankajoen
suun eteläpuolella, Lahdentauksen talon pohjoispuolisella viljelyaukealla. Alue
on pohjois- ja itärinnettä. Paikka on vanhaa viljelysmaata, nykyään kesantona ja
osin metsitettynä. Asuinpaikka lienee lähes kokonaan tuhoutunut viljelyksessä.

Aikaisemmat tutkimukset:

Aikaisemmat löydöt:

Tila: 60140100060076,
60140100060117

Alvajärvi

Timo Jussila 1996 inventointi
Mirja Miettinen 1997 koekaivaus
Miikka Kumpulainen 2005 inventointi
KM30200, KM30801

2010 inventointi:

Kohteessa ei ole tapahtunut maankäytössä muutoksia verrattuna
edellisin tutkimuksiin. Alue on rajattu maaperän ja löytöjen mukaan.
Paikan uudelleen rajaamiseen ei ole tarvetta. Nykyinen rajaus sisältää
tarvittavan suojavyöhykkeen. Alueen lähipellot olivat kynnetty ja
äestetty ja niille tehtiin pintapoiminta, mutta aluerajauksen
ulkopuolelta ei havaittu merkkejä esihistoriallisesta ihmistoiminnasta.

Löydöt:

KM38277:1 Kvartsi-iskos

Asuinpaikka kuvattuna länsi-lounaaseen.
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Pintapoimittu alue.

Muinaisjäännöksen aluerajaus.
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Pihtipudas

Laji:

Majaniemen kärki
1000004811
kiinteä muinaisjäännös

Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat
Rauhoitusluokka: 2

rautakautinen ja/tai
keskiaikainen
pyyntikuopat
3

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Koordinaatit:

pkoo: 7037238 ikoo: 3419680
Z/m.mpy alin: 139,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Alueen keskeltä, GPS ± 3m
Paikka sijaitsee noin 10,8 km Pihtiputaan kirkosta luoteeseen
233409
Peruskartan nimi:
Alvajärvi

Kuvaus:

Kolme pyyntikuoppaa majaniemessä lähellä vedenpinnan tasoa. Kahta kuopista
on myöhemmin "laajennettu" hiekanotossa, mutta kolmas kuoppa on
koskematon. Sen halkaisija on noin 1,5 m. Kaikkien kuoppien ehjistä reunoista
löytyi kaksoismaannos. Aluerajauksessa on mukana suojavyöhyke.

Tila: 60140100020242

Aikaisemmat tutkimukset:
Aikaisemmat löydöt:

Miikka Kumpulainen 2005 inventointi

2010 inventointi:

Ei muutoksia tietoihin tai aluerajaukseen. Aluerajauksessa on mukana
tarvittava suojavyöhyke.

Muinaisjäännöksen aluerajaus.
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Uudet inventoinnissa löytyneet kohteet:
Pihtipudas
Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat
Rauhoitusluokka: 2

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Koordinaatit:
pkoo: 7038686 ikoo: 3418163 Z/m.mpy
alin: 115,00 ylin: 119,00

Alvajärvi Uimaranta
1000015964
kivikautinen
ei määritelty
1

Tila: 60140100020201,
60140100060052, 60140100060053,
60140100060099, 60140100060107
ja 60140100060108

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Asuinpaikan keskeltä, GPS ± 3m
Pihtiputaan kirkosta 12,2 km luoteeseen
233409
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Asuinpaikka sijaitsee Alvajärven kylän Sepän talon pelloilla (alue on vanhalta
nimeltään Talvilahti), sekä Alvajärven kylän uimarantaan johtavan tien
molemmilla puolilla uimarannan läheisyydessä. Uimarantaan johtavan tien
itäpuolella on ehjä kotapohja (7038643/3418241), josta tuli löytöinä palanutta
luuta. Asuinpaikka sijaitsee suurimmalta osin viljellyllä pellolla ja peltoalueelta
saatiin pintapoiminnassa kvartsi-iskoksia ja kampakeramiikan paloja. Pääosa
löydöistä tuli 116 m käyrällä olevalta muinaiselta rantaterassilta. Lisäksi
peltoalueella oli nähtävissä tasaisesti pellon pinnassa palaneita liesikiviä.
Aluerajauksessa on mukana suojavyöhyke.

Löydöt:

Alvajärvi

KM38278:1-9 Kvartsi-iskoksia, palanutta luuta, kiviesineen
katkelma, saviastian paloja, kivilaji-iskoksia
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Kotapohja kuvassa lapion kohdalla.

kotapohja kuvassa lapion kohdalla.
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Kotapohja miesten kohdalla tien vasemmalla puolella.

Asuinkenttä pellolla kuvattuna pohjoisesta etelään.
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Koekuopitettu ja
pintapoimittu alue

Muinaisjäännösalue
rajattuna
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Pihtipudas

Pilkkakaarre
1000015965

Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: röykkiöt
Rauhoitusluokka: 2

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

ajoittamaton
ei määritelty
1

Koordinaatit:

pkoo: 7036377 ikoo: 3420744 Z/m.mpy
alin: 119,00 ylin: 120,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

GPS ± 3m
Pihtiputaan kirkosta 10 km luoteeseen
233412
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Matala röykkiö joka sijaitsee Alvajärven Pilkkaniemessä niemen koillisosassa.
Röykkiö on muodoltaan pyöreähkö ja halkaisijaltaan n. 3m. Korkeutta röykkiöllä
on maanpinnasta mitattuna n. 50 cm. Röykkiö koostuu n. 5 – 20 cm
halkaisijaltaan olevista kivistä. Röykkiö voi olla lapinraunio tai historiallisen ajan
röykkiö. Tarkempi määrittely edellyttää kaivaustutkimuksia. Aluerajauksessa on
mukana suojavyöhyke.

Tila: 60140100040307

Pihtipudas

Röykkiö kuvattuna 120 m käyrältä itään.
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Pintaturvetta poistettuna n. 1 m² alalta.

Koekuopitettu alue.
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Muinaisjäännösalue rajattuna
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Pihtipudas

Loilopuro
1000015966

Laji:
kiinteä muinaisjäännös
Muinaisj.tyyppi: Työ- ja valmistuspaikat
Rauhoitusluokka: 2

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

esihistoriallinen
Pyyntikuopat
5

Koordinaatit:

pkoo: 7036828 ikoo: 3420821 Z/m.mpy
alin: 117,00 ylin: 120,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Kuopastoketjun keskeltä, GPS ± 3m
Pihtiputaan kirkosta 9,6 km luoteeseen
233412
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Yhden kuoppaketjun muodostama pyyntikuopasto, joka sijaitsee Pilkkaniemen
itäosassa Loilopuron peltojen lounaispuolella. Kuopastoketju koostuu yhdestä
tiiviistä kuoppajonosta (14 pyyntikuoppaa) ja siihen liittyvistä erillisistä pari(kaksi kahden pyyntikuopan paria) ja yksittäiskuopista (2 pyyntikuoppaa).
Kaikista pyyntikuopista löytyy kaksoismaannos. Aluerajauksessa on mukana
suojavyöhyke.

Tila: 60140100040021,
60140100040264, 60140100040305

Pihtipudas

Muinaisjäännösalueet
rajattuna

40
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KM 38274

2010
PIHTIPUDAS SÄKKILAHTI

KM38274

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FM Miikka
Kumpulainen toi Kansallismuseon kokoelmiin
inventointimatkaltaan Pihtiputaan Alvajärven
kylään 24.5 – 5.6.2010.
Aiemmat löydöt: KM30178
Ks. Miikka Kumpulaisen inventointikertomus
arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.
Diar. 29.6.2010
Luetteloinut Miikka Kumpulainen.

1. Kivilaji-iskos, 1 kpl

Löytö on Pihtiputaan Alvajärven tilalta Tammela
RN:o 60140100040264. Kohde sijaitsee
Alvajärven pohjoisrannalla, Säkkilahden
rannasta noin 120 m pohjoisluoteeseen,
Pilkkamäen kaakkoislaidalla, mökkitien
itäpuolella, muinaisen matalan rantatörmän
päällä, mäntymetsässä. Löytö on peräisin
paikalle tehdystä koekuopasta.
Peruskartta 331203 Pihtipudas
p= 7036515 i= 3420853 Z= 119,00 -120,00

<1g

KM 38275

2010
PIHTIPUDAS PILKKAMÄKI 1

KM38275

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FM Miikka
Kumpulainen toi Kansallismuseon kokoelmiin
inventointimatkaltaan Pihtiputaan Alvajärven
kylään 24.5 – 5.6.2010.
Aiemmat löydöt: KM30179
Ks. Miikka Kumpulaisen inventointikertomus
arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.
Diar. 29.6.2010
Luetteloinut Miikka Kumpulainen.

1. Kvartsi-iskos, 1 kpl

Löytö on Pihtiputaan Alvajärven tilalta Paanala
RN:o 60140100040320. Kohde sijaitsee
Alvajärven koillisosassa, Pilkanniemen
Pilkanmäen länsirinteen eteläosassa, muinaisPäijänteen korkeimman törmän yläpuolisella
tasanteella. Ylemmällä 122,5 m käyrän
mukaiselta terassilla erottuu mahdollinen
asumuspainanne (halkaisija n. 3-4 m) kohdassa
7036566/3420135. Painanne hahmottuu
maastossa hyvin loivana notkelmana. Löytö on
peräisin paikalle tehdystä koekuopasta, jossa oli
tummaa palomaata 30 cm syvyydessä.
Peruskartta 233409 Alvajärvi
p= 7036560 i= 3420104 Z= 121,00 -123,00

5g

KM 38276

2010
PIHTIPUDAS PILKKAMÄKI 2

KM38276

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FM Miikka
Kumpulainen toi Kansallismuseon kokoelmiin
inventointimatkaltaan Pihtiputaan Alvajärven
kylään 24.5 – 5.6.2010.
Aiemmat löydöt: KM30180
Ks. Miikka Kumpulaisen inventointikertomus
arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.
Diar. 29.6.2010
Luetteloinut Miikka Kumpulainen.
Kotapohja 1: 7036723/3420123
1. Palanutta luuta, 4 kpl

<1g

Kotapohja 2: 7036766/3420139
2. Palanutta luuta, 1 kpl

<1g

Kotapohja 3: 7036773/3420142
3. Palanutta luuta, 1 kpl

<1g

Kotapohja 4: 7036780/3420143
4. Kvartsi-iskos, 1 kpl

38g

Kotapohja 6: 7036682/3420105
5. Saviastianpaloja, 2 kpl
5g
Sekoitteena asbestia, mahdollinen heikosti erottuva kampaleimakoriste.
6. Palanutta luuta, 7 kpl

3g

Kotapohja 7: 7036660/3420113
7. Kvartsi-iskos, 1 kpl

3g

8. Palanutta luuta, 1 kpl

<1g

KM 38276

2010
PIHTIPUDAS PILKKAMÄKI 2

Löydöt ovat Pihtiputaan Alvajärven tilalta
Pienensillanpelto RN:o 60140100040335. Kohde
sijaitsee Alvajärven koillisosassa, Pilkkaniemen
Pilkkamäen länsirinteellä, Ripaniemen ja
Hirviniemien välisen lahden keskivaiheilta
rannasta noin 130 m rannasta itään, metsätien
länsipuolella, pellon yläpuolisella tasanteella.
Loivalla törmällä kasvaa nuorta metsää.. 118m
korkeudella olevalta muinaiselta rantaterassilta
löytyi 7 kotapohjaa n. 100 m matkalta. Löydöt
ovat tulleet kotapohjiin tehdyistä koekuopista.
Löytösyvyys asuinpaikalla on 30 – 40 cm
nykyisestä maanpinnasta.
Peruskartta 233409 Alvajärvi
p= 7036733 i= 3420122 Z= 117,00 -119,00

KM38276

KM 38277

2010
PIHTIPUDAS LAHDENTAUS

KM38277

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FM Miikka
Kumpulainen toi Kansallismuseon kokoelmiin
inventointimatkaltaan Pihtiputaan Alvajärven
kylään 24.5 – 5.6.2010.
Aiemmat löydöt: KM30200, KM30801
Ks. Miikka Kumpulaisen inventointikertomus
arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.
Diar. 29.6.2010
Luetteloinut Miikka Kumpulainen.

1. Kvartsi-iskos, 1 kpl

Löytö on Pihtiputaan Alvajärven tilalta
Lahentauksenpelto RN:o 60140100060117.
Kohde sijaitsee Alvajärven pohjoispäässä, järven
luoteispuolella, Karankajoen suun eteläpuolella,
Lahdentauksen talon pohjoispuolisella
viljelyaukealla. Alue on pohjois- ja itärinnettä.
Paikka on osin viljelysmaata, ja osin metsitettyä
vanhaa peltoa. Löytö on peräisin
pintapoiminnasta.
.
Peruskartta 233409 Alvajärvi
p= 7038619 i= 3417197 Z= 117,00 -120,00

4g

2010
KM 38278 PIHTIPUDAS ALVAJÄRVEN UIMARANTA KM38278

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FM Miikka
Kumpulainen toi Kansallismuseon kokoelmiin
inventointimatkaltaan Pihtiputaan Alvajärven
kylään 24.5 – 5.6.2010.
Ks. Miikka Kumpulaisen inventointikertomus
arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.
Diar. 29.6.2010
Luetteloinut Miikka Kumpulainen.
Kotapohja 7038643/3418241
1. Kvartsi-iskos, 1 kpl

3g

2. Palanutta luuta, 8 kpl

<1g

Pintapoiminta
3. Kiviesineen katkelma, 1 kpl
Kahdella sivulla hiontaa. Mahdollisesti kivikirveen katkelma.

12g

4. Kiviesineen katkelma, 1 kpl
Kvartsiittia oleva mahdollinen tuluskiven katkelma, ulkopinta hiottu
tasaisen pyöreäksi.

8g

5. Saviastian paloja, 5 kpl
15g
Koristeena heikosti erottuvia kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa.
6. Saviastian paloja, 2 kpl
Ei koristeita, sekoitteena asbestia.

21g

7. Kivilaji-iskoksia, 4 kpl

99g

8. Kvartsi-iskoksia, 21 kpl

206g

9. Palanutta luuta, 1 kpl

<1g

2010
KM 38278 PIHTIPUDAS ALVAJÄRVEN UIMARANTA KM38278

Löydöt ovat Pihtiputaan Alvajärven tiloilta
RN:o:t 60140100020201, 60140100060052,
60140100060053, 60140100060099,
60140100060107 ja 60140100060108 .
Asuinpaikka sijaitsee Alvajärven kylän Sepän
talon pelloilla(alue on vanhalta nimeltään
Talvilahti), sekä Alvajärven kylän uimarantaan
johtavan tien molemmilla puolilla uimarannan
läheisyydessä. Uimarantaan johtavan tien
itäpuolella on ehjä kotapohja
(7038643/3418241). Asuinpaikka sijaitsee
suurimmalta osin viljellyllä pellolla. Pääosa
löydöistä tuli 116 m käyrällä olevalta muinaiselta
rantaterassilta. Lisäksi peltoalueella oli
nähtävissä tasaisesti pellon pinnassa palaneita
liesikiviä. Löydöt ovat peräisin
pintapoiminnasta.
.
Peruskartta 233409 Alvajärvi
p= 703xxxx i= 341xxxx Z= 115,00 -119,00

