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Kolari 58, läntisin pyyntikuoppa harjanteella.

Kolari 58, ”keskimmäinen” pyyntikuoppa (?)
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KOLARI 59 VALKEAJOKI 1
Rauh.lk:

2

Ajoitus:
Laji:

esihistoriallinen
asuinpaikka

Kartta:

2714 10
x: 7494 36 y: 2496 63 z: 173 ±2 m
p: 7497 62 i: 3368 70

Tutkijat:

Jussila T 2007 inventointi

Löydöt:

KM 37031, 3 g, 14 kpl, palanutta luuta, Jussila T 2007, avoimesta törmästä.

Sijainti:

Paikka sijaitsee Hannukaisisssa, Äkäsjoen pohjoispuolella, Saivojärven itäpuolella,
Valkejoen länsipuolella olevalla tasaisella kankaalla, muinaisrantatörmän äärellä, jokisuusta n. 470 m pohjoiseen.

Huomiot:

Paikalla on tasainen ja hiekkainen kangas, jossa jokilaakson reunalla avoin ja sortuva, n. 2 m korkea rantavalli. Rantavallin reunalla runsaasti palanutta luuta ja palaneita kiviä. Paikan rajaus on arvio.

Kartta sivulla 34

Kolari 59, asuinpaikan maastoa kuvattuna pohjoiseen.
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KOLARI 60 VALKEAJOKI 2
Rauh.lk:

2

Ajoitus:
Laji:

esihistoriallinen
asuinpaikka

Kartta:

2714 10
x: 7494 65 y: 2496 74 z: 173 ±2 m
p: 7497 91 i: 3368 82

Tutkijat:

Jussila T 2007 inventointi

Löydöt:

KM 37032, 1 g, 3 kpl, palanutta luuta, Jussila T 2007.

Sijainti:

Paikka sijaitsee Hannukaisisssa, Äkäsjoen pohjoispuolella, Saivojärven koillispuolella, Valkejoen itäpuolella olevalla tasaisella kankaalla, muinaisrantatörmän äärellä, jokisuusta n. 740 m pohjoiseen, Pakasaivoon menevän tien länsipuolella, tiestä muutaman kymmenen metriä.

Huomiot:

Paikalla on tasainen hiekkakangas joka laskee Valkeajokilaaksoon. Tieltä on kaivettu
matala oja jokilaakson matalan törmän äärelle. Läheltä törmää, ojasta kaivetusta
maasta löysimme palanutta luuta ja havaitsimme joitain palanneita kiviä. Lähialueella
on runsaahkosti avoimia maalaikkuja, mutta niistä emme saaneet mitään lisähavaintoja. Paikka vaikuttaa suppealta leiri- tms. paikalta. Paikan rajaus on arvio.

Kartta sivulla 34

Kolari 60, palanutta luuta ojasta kaivetussa maassa, kuvattu länteen.

39
KOLARI 61 VALKEAJOKI 3
Rauh.lk:

2

Ajoitus:
Laji:

historiallinen
asuinpaikka: tupasija

Kartta:

2714 10
x: 7495 14 y: 2496 36 z: 177 ±2 m
p: 7498 42 i: 3368 46

Tutkijat:

Jussila T 2007 inventointi

Sijainti:

Paikka sijaitsee Hannukaisissa, Äkäsjoen pohjoispuolella, Valkeajoen suusta 1,3 km
pohjoiseen, joen itärannalla.

Huomiot:

Alueella on neljän rakennuksen pohjat noin 10-30 metriä jokitörmästä koilliseen. Rakenteet ovat suhteellisen lähellä toisiaan ja muodostavat yhden kokonaisuuden. Rakenteisiin tehdyissä lapionpistoissa havaittiin heikkoja merkkejä huuhtoutumiskerroksesta. Tämä viittaisi siihen, että kohteiden ikä on useita satoja vuosia, ajoittuen kuitenkin todennäköisesti historialliseen aikaan. Kohde Valkeajoki 4 (2 tervahautaa) sijaitsee tästä noin 80 metriä pohjoiskoilliseen.
Kohteet 1-3 koordinaatit: y 2496366 x 7495157.Kohde 1 sijaitsee kohteesta 2 noin
10 m pohjoiskoilliseen ja on kooltaan 6,5 x 4 m, sisämitoiltaan noin 3 x 1,8 m. Kohteen ympärillä on 70-80 cm korkeat vallit, jotka ovat matalammat rakenteen luoteis(NW) ja kaakkois-(SE) sivuilla. Lapionpistossa havaittiin ohut huuhtoutumiskerros
jonka alapuolella oli noin 15 cm hienoa harmaanruskeaa silttiä. Sen alapuolella oli alkuperäinen maanpinta jonka alta paljastui normaali podsolmaannos.
Kohde 2 on ulkomitoiltaan 4 x 4 m, sisämitoiltaan noin 2,5 x 2 m. Vallit ovat noin 50
cm korkeat. Kohteen keskellä oli lapionpistossa tulisija jossa palaneita kiviä, palanutta maata sekä runsaasti hiiltä. Koska kivikerros oli varsin ohut (yksi kivikerros), kyse
oli todennäköisemmin liedestä kuin kiukaasta. Lapionpistossa havaittiin 10 cm paksun turpeen alla hyvin heikko huuhtoutumiskerros.
Kohde 3 sijaitsee kohteesta 2 8 m eteläkaakkoon ja on kooltaan 4 x 3 m, sisämitoiltaan noin 3 x 2 m. Vallit ovat kapeahkot ja korkeudeltaan noin 30 cm. Rakenteen koillispäädyssä havaittiin lapionpistossa isoja kiviä sekä hiiltä.
Kohde 4 (y 2496362 x 7495121) sijaitsee kohteesta 2 noin 25 m luoteeseen, paikan
ohi menevän hiekkatien vieressä. Kyseessä on maakellari joka on kooltaan 3 x 1,8
m, ja syvyydeltään yli metrin. Kuopan pohjalla oli erittäin huonokuntoista lahonnutta
puuta. Lapionpistossa puu havaittiin noin 20 cm paksun turvekerroksen alta, sen alapuolella oli sekoittunutta maata. Rakenteen oviaukko on tielle päin (itäkaakkoon) ja
siinä havaittiin kiviä luoteisseinustalla. Seinämät ovat tässä rakenteessa lähes pystysuorat. Myös tässä rakenteessa on ympärillä noin metrin levyinen maavalli.
Paikan tarkastivat Schulz & Rostedt.

Kartta seuraavalla sivulla
Kuva seuraavalla sivulla.

