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Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti. MK 1 : 100 000. 

 

Tiivistelmä 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy teki arkeologisen 
inventoinnin syksyllä 2018 kaavoituksen tarpeisiin Miehikkälän Muu-

rikkalan osayleiskaavan muutosalueella. Alue on nykyisin lähinnä ta-
lousmetsää, jossa näkyy aiemman maankäytön merkit, hiekanotto 
ja metsätalous, selkeästi. Alueelta ei entuudestaan tunnettu kiinteitä 

muinaisjäännöksiä. Inventoinnissa alueelta paikannettiin kaksi van-
haa rajamerkkiä ja tervahauta, joista tervahauta täyttää muinais-

jäännöksen tunnusmerkit. Inventoidulla alueella ei todettu ainoata-
kaan esihistoriallista kohdetta. 
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Tutkimusalue 

Inventoinnissa selvitettiin suunnittelualueen kulttuurihistorialliset ja 
arkeologiset arvot. Alue sijaitsi Kymenlaakson maakunnassa Miehik-

kälän kunnassa Muurikkalan kylän lounaisosassa. Alue on metsäinen 
ja kallioinen noin 48 hehtaarin laajuinen alue Lappeenrannantien 

varrella Muurikkalan ja Vaalimaan puolivälissä. Selvitysalue sijaitsee 
pääosin Lappeenrannantien pohjoispuolella.  

Miehikkälän kunnan arkeologiset perusinventoinnit on tehty vuosina 

1974 ja 2007. Inventoinnissa vuodelta 2007 (Enqvist) huomioidaan 
inventointialueen läheisyydessä sijaitseva Kumpulan (muinaisjään-

nösrekisterinumero 1000010926) kivikautinen asuinpaikka noin 
puoli kilometriä tämän syksyisestä inventointialueesta itään. Ilmei-
sesti maastotarkastuksia ei syksyllä 2018 inventoidulla alueella ole 

aiemmin tehty. 

Aluetta luonnehtii rapakivigraniitti. Selvitysalueen koillisosassa on 

aidattu ja voimakkaasti rakennettu Maaliikennekeskuksen alue. In-
ventointialueen läpi kulkee päällystämätön Satulatie ja alueella ris-
teilee metsäautoteitä. Satulatien itäpuolella on mökki sekä varasto-

aluetta. Satulatien länsipuolella on laajahkoja kallioalueita sekä kos-
teikkoja. Aluetta on voimakkaasti muokattu 1900-luvun loppupuo-

lella, sillä maastossa voidaan nähdä useita pienialaisia maanottoalu-
eita ja kalliopintoja on raivattu kivistä. Nykyisin alue on 10 – 30 
vuotista talousmetsää, tosin alueella on pienialaisia noin 60 vuotiaita 

kuusikkoja. Lappeenrannantien kaakkoispuolinen osa aluetta on 
nuorta sekapuutaimikkoa, joka on osin ojitettu.  

 
Kartta 2. Inventointialue vuosina 1832 -1836 laadittuun isojaon-

karttaan. 

Alue on merkitty kallioisena metsämaana. Nykyisen Lappeenran-

nantien kohdalle on merkitty polku tai tie, joten alueella lienee kul-

jettu jo tuolloin. Rakennuksia tai muita teitä alueella ei ole. Alue 

rajautuu länsiosastaan Virolahden kylään. 
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Suomenlahden itäosan rannansiirtymiskronologian mukaan alueen 
korkeimmat huiput ovat nousseet merestä jo kivikaudella. Tämän 

jälkeen vesi on laskenut, mutta Litorina -transgressio huuhtoi Viro-
lahden alueella 19-23 m mpy välillä olevia alueita noin 6500-5500 

eKr. välillä. Transgression jälkeen vesi on lähtenyt laskemaan tasai-
sesti siten, että alueelle tyypillinen rannankorkeus 20 m merenpin-
nan yläpuolella (mpy) vastaa noin vuotta 4500 eKr. Alueelta olisi 

periaatteessa mahdollista löytää jälkiä etenkin kivikauden ranta-
sidonnaisesta asutuksesta. Usein kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat 

hiekkamailla, jotka selvitysalueella olivat hyvin pienialaisia laikkuja. 
Alueen kaakkoiskulma on korkeudeltaan kivikautiselle asutukselle 
sopivalla sijainnilla, vaikka merkkejä asutuksesta ei havaittukaan. 

Selvitysalueella on suuria siirtolohkareita, joista osa on merkitty pe-
ruskarttaan. Peruskarttaan on merkitty myös tervahauta. Tervahau-

dan ympäristössä on metsäautoteitä ja alueen maapohjaa on ilmei-
sesti käsitelty muutamia vuosikymmeniä sitten. Myös maakivissä 
havaittiin muokkauksen merkkejä, kuten porausjälkiä (esim. kuva 

3). Historiallisella ajalla alueella ei ole sijainnut asutusta tai peltoja. 

 

 
Kartta 3. Selvitysalue vuoden 1886 mittaukseen perustuvassa Se-

naatinkartassa. 

Karttaan on merkitty Satulatien linjaus, jota ei vielä 1800-luvun 

alun karttaan ole merkitty. Muutoin alue on lähinnä metsää ja avo-

kalliota (länsiosa). Alueen itäosaan ja pohjoispuolelle on merkitty 

mahdolliset kaskimaa-alueet sinisellä värillä. 
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Kartta 4. Alue vuoden 1958 peruskartassa. 

Muutokset edelliseen karttaan ovat pieniä, alue on merkitty lähinnä kuusi- ja 

mäntymaana. Alueen länsiosassa on avokallio. 

 

 
Kartta 5. Maastossa tarkastetut alueet. MK 1 : 20 000. 

Käytännössä maastossa tarkastettiin kaava-alueen rakentamattomat alueet. 
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Inventoinnin toteuttaminen 

Inventoinnin esityöt tehtiin alkusyksyllä 2018 arkeologi, FM Kalle 

Luodon toimesta. Esityövaiheessa perehdyttiin alueen maankäytön 
historiaan erityisesti vanhojen karttojen avulla. Tutkimusalueelta ei 

tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä tai irtainten mui-
naisesineiden löytöpaikkoja. Inventoinnin valmistelussa käytettiin 
lähteinä Museoviraston ylläpitämiä Muinaisjäännösrekisteriä ja Mui-

naiskalupäiväkirjaa sekä vanhoja karttoja, joita on sekä julkaisuissa 
että Kansallisarkiston kokoelmissa. Alueen historiaa selvitettiin pai-

kallishistoriallisista julkaisuista. Lähiympäristön tunnettujen mui-
naisjäännösten perusteella esityövaiheessa muodostettiin käsitys 
alueella mahdollisesti sijaitsevista, ennestään tuntemattomista mui-

naisjäännöksistä. Esiselvitysaineiston perusteella pidettiin mahdolli-
sena, että alueella on sijainnut kivikautista asutusta.  

Inventoinnin valmistelussa käytettiin hyväksi myös Maanmittaushal-
lituksen tuottamaa laserkeilausaineistoa (LiDAR). Näissä vinovalo-
varjosteissa ei kuitenkaan havaittu alueella mitään erityistä tarkas-

tettavaa, johtuen luultavasti kivisestä ja kallioisesta maastosta. Ta-
saisemmassa maastossa poikkeamat, kuten tervahaudat, erottuisi-

vat paremmin. 

Kenttätyövaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota esihistoriallisten 
asuinpaikkojen etsimiseen kaivamalla lapiolla koepistoja sopiviksi 

arvioituihin maastonkohtiin, lähinnä alueen kaakkoisosaan. Koepis-
toin pyrittiin havaitsemaan mahdollisia esihistoriallisten asuinpaik-

kojen kulttuurikerroksia ja pintamaaperään jääneitä artefakteja tai 
niiden jäänteitä. Maastoa havainnoitiin myös silmämääräisesti eri-
tyisesti historiallisen ajan muinaisjäännösten varalta. Maastotyöt 

tehtiin 12.10.2018, jolloin alue tarkastettiin maastossa kävellen. 
Kenttätyön havainnot dokumentoitiin valokuvaamalla ja tallenta-

malla paikkatieto GPS -paikantimella. Asutukselle soveliaita kohtia 
ei maastossa montaa ollut, koska alue oli kivinen sijoittuvat alueet 

olivat melko kivisiä ja kallioisia. 

Jälkityövaiheessa tutkimusprosessin kulku ja tutkimuksen tulokset 
koottiin käsillä olevaan tutkimusraporttiin lokakuussa 2018. 
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Kartta 6. Viistovalomalli maanmittauslaitoksen tuottamasta laserkeilausaineistosta. Mk 

1 : 10 000. 

Alueen itäosan rakennettu alue erottuu selkeästi tasaisena alueena. Samoin avokalliot 

voidaan tunnistaa alueen länsiosassa. Aleen keskivaiheilla on ollut maankäyttöä (hie-

kanotto, metsätalous) 1900-luvun aikana, mikä näkyy rikkonaisena maanpintana. Alu-

eella sijaitseva tervahauta ei erotu selkeästi ympäröivästä maastosta, kuten usein muu-

ten. 

 

 
Kuva 1. Alueella on useiden purettujen rakennusten jäännöksiä. 
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Kuva 2. Alueen itäosaa on raivattu ja käytetty varastona. 

 

 
Kuva 3. Alueen taloudellisesta käytöstä kertoo se, että ainakin osa 

alueen maakivistä on porattu ja lohkottu.  
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Kohteet 

 
Kartta 7. Maastossa havaitut kohteet. Mittakaava 1 : 10 000. 

 

Kohteet: 

nro nimi  tyyppi    ajoitus 

 
1 Lääväahonkangas 1 työ- ja valmistuspaikat, tervahauta hist. aika 

 
2  Lääväahonkangas 2 kivirakenteet, rajamerkit   hist. aika 

 
3  Lääväahonkangas 3 kivirakenteet, rajamerkit   hist. aika 
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1. Lääväahonkangas 1 

Nimi: Lääväahonkangas 1 

Kunta: Miehikkälä 

Laji: kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus: historiallinen 

Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 

Lukumäärä: 1 

 

N 6722570  

E  546422  

Z/m.mpy  noin 40 m mpy  

 

Koord.selite GPS mittaus kohteen päältä 

Aiemmat tutkimuk-
set: 

- 

 

Peruskarttaan Satulatien itäpuolelle on merkitty tervahauta. Paikalla 

on vallin päältä mitattuna halkaisijaltaan noin 8 metriä leveä pyöreä 
tervahauta. Tervahauta on maljamainen ja sen laskuränni on raken-
teen kaakonpuolella. Vallin paksuus on noin 2 metriä. Tervahaudan 

päällä kasvaa nuorehkoa puustoa, lähinnä muutaman vuosikymme-
nen ikäisiä mäntyjä ja koivuja.  

Ympäristön metsä on melko nuorta, puuston ikä on arviolta muuta-
mia kymmeniä vuosia. Tervahaudan ympäristössä on tien lisäksi 
myös muita selkeitä nuorehkoja merkkejä maaston muokkaami-

sesta. 

Tervahaudan keskelle tehtiin lapionpisto tervahaudan rakenteen 

varmistamiseksi. Lapionpistossa havaittiin runsaasti hiiltä. 

 
Kuva 4. Tervahauta sijaitsee metsäautotien itälaidassa. 
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2. Lääväahonkangas 2 

Nimi: Lääväahonkangas 2 

Kunta: Miehikkälä 

Laji: muu kulttuuriperintökohde 

Ajoitus: historiallinen 

Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Lukumäärä: 1 

 

N 6721979  

E  545927  

Z/m.mpy  noin 30 m mpy  

 

Koord.selite GPS mittaus kohteen päältä 

Aiemmat tutkimuk-

set: 

- 

 

Ladotuista lohkotuista luonnonkivistä koottu 2 metriä leveä ja 2 
metriä pitkä rajamerkki, jolla on korkeutta noin 1 metri, sijaitsee 

avokalliolla. Rakenteen päällä on kapea luonnonkivi, joka on toden-
näköisesti aikaisemmin ollut pystyssä. Paikalla sijaitsee Muurikkalan 
ja Vaalimaan kylien välinen raja, joka näkyy 1830-luvun pitäjänkar-

tassa. Ilmeisesti raja on tätä vanhempi. Nykyisin paikalla kulkee 
Miehikkälän ja Vaalimaan kuntien raja, joten kohteen voidaan tulkita 

olevan yhä käytössä rajamerkkinä eikä sitä tästä syystä tulkita mui-
naisjäännökseksi.  

Kohde on melko hyvässä kunnossa ja sen säilyminen olisi suositel-

tavaa. 

 
Kuva 5. Lohkotuista luonnonkivistä tehty rajamerkki ” Lääväahon-

kangas 2” kuvattuna luoteesta. Kuvassa näkyvä nuoli osoittaa poh-

joiseen.  

kaijamau
Tekstiruutu
 Virolahden

kaijamau
Tekstiruutu
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3. Lääväahonkangas 3 

Nimi: Lääväahonkangas 3 

Kunta: Miehikkälä 

Laji: muu kulttuuriperintökohde 

Ajoitus: historiallinen 

Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Lukumäärä: 1 

 

N 6721717  

E  546008  

Z/m.mpy  noin 30 m mpy  

 

Koord.selite GPS mittaus kohteen päältä 

Aiemmat tutkimuk-
set: 

- 

 

Luonnonkivistä koottu kiviraunio sijaitsee Miehikkälän ja Vaalimaan 

kuntien rajalla. Raunio on kooltaan noin 1,5 metriä kertaa 1,5 met-
riä. Alkujaan se on ilmeisesti ollut suorakaiteen muotoinen, mutta 
rakenne on ilmeisesti vaurioitunut metsätöiden yhteydessä ja raken-

teen kivet ovat rauenneet. Korkeutta kivirauniolla on noin 0,5 met-
riä. Paikalla kulkee Muurikkalan ja Vaalimaan kylien raja viimeistään 

1830-luvulla. Ilmeisesti kyse on vanhasta rajamerkistä, joka peri-
aatteessa on yhä käytössä. Rakenne on huonommin säilynyt kuin 
kohde Lääväahonkangas 2. 

 
  

kaijamau
Tekstiruutu
 Virolahden
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Yhteenveto 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy osayleiskaavan 
muutoksen suunnittelutyöhön liittyvän arkeologisen inventoinnin 

syksyllä 2018. Inventoinnin yhteydessä havaittiin, että muutosalu-
eella oli maastoa käsitelty melko laajalti 1900-luvun aikana. Inven-

toinnissa havaittiin kaksi kivistä ladottua rajamerkkiä ja tervahauta, 
joista tervahautaa voidaan pitää muinaisjäännöksenä. Rajamerkit 
katsottiin kuuluvan luokaan muu kulttuuriperintökohde, koska ne 

ovat yhä käytössä olevalla rajalla. Näistä erityisesti Läävaahonkan-
gas 2 on näyttävä ja hyvin säilynyt rajamerkki ja sen säilyttämistä 

on pidettävä suositeltavana.  

 
 

Kalle Luoto, FM, arkeologi 
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 
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