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1. Johdanto
Jämsään suunnitellaan uutta taajamaosayleiskaavaa, suunnittelu alkoi vuonna 2015. Kaavaa laatii Ramboll
Finland Oy. Museoviraston Arkeologisten kenttäpalveluiden tutkija Vesa Laulumaa inventoi kaava‐aluetta jo
vuosina 2015 ja 2016, tällöin inventoitiin alue Kankaisvedeltä Jämsän keskustan eteläpuolelle. Inventoinnissa
tarkastettiin 31 tunnettua muinaisjäännöstä ja 16 löytöpaikkaa. Uusia kohteita tuli esiin 22 kpl, ne olivat pää‐
osin historiallisia asuinpaikkoja. Inventoinnin tulokset raportoitiin vuonna 2016 (Laulumaa 2016). Vuonna
2017 Jämsän kaupunki tilasi Arkeologisilta kenttäpalveluilta aiempien selvitysten jatkoksi taajamaosayleis‐
kaavan laajennusosan arkeologisen inventoinnin. Laajennusosa sijoittuu lähinnä Kaipolan, Alhojärven ja Par‐
talan alueelle Jämsän keskustan etelä‐ ja lounaispuolella. Myös tämän inventoinnin teki tutkija Vesa Laulu‐
maa Arkeologista kenttäpalveluista. Inventoinnin kenttätyöt tehtiin 12.–20.6.2017. On syytä mainita, että
osayleiskaava‐alueeseen kuuluu myös Kaipolassa oleva Kalmoniemi, johon laadittavaa asemakaavaa varten
Mikroliitti Oy teki inventoinnin vuonna 2016, joten sitä ei ollut tarpeen inventoida vuonna 2017 (alue on
merkitty kohdekuvausliitteessä olevaan karttaan). Kalmoniemestä löytyi kivikautinen asuinpaikka ja rauta‐
kautinen hauta.

Kartta 1. Inventointialueen sijainti.
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2. Inventointialue ja sen tutkimushistoria
Vuonna 2017 inventointi sijoittuu
Kaipolan, Alhojärven ja Partalan
alueelle ja on pinta‐alaltaan noin
4000 ha. Kaipolan alue on mäkistä,
ja aluetta hallitsee yli 160 metrin
korkeuteen kohoava Pitkävuori.
Muita korkealla nousevia mäkiä
ovat mm. Kurranvuori (160 m) ja
Velkuunvuori (145 m). Maaperä
mäkialueilla ja mäkien rinteillä on
kallioista ja mäkien alaosissa mo‐
reenia. Mäkialueen metsät ovat
enimmäkseen kuusimetriä, alem‐
pana myös mäntykankaita ja kos‐ Kuva 1. Inventointialuetta Pitkävuorelta lounaaseen. Kopterikuva koillisesta.
(AKDG5285:2)
teammilla paikoilla sekametsiä. In‐
ventointialue ei ulotu Jämsänjoen
rantaan, vaan kulkee noin 200–400
metriä joesta länteen metsärin‐
teessä. Heti jokisuun eteläpuolella
alue ulottuu Päijänteeseen asti. In‐
ventointialueen mäkisen itäosan
länsipuolella levittäytyy Alhojärven
viljelymaisema. Alue on kauttaal‐
taan savikkoa, josta nousee sieltä
täältä kallio/moreenikumpareita.
Lähes poikkeuksetta näillä kumpa‐
reilla on asutusta. Viljelymaisemaa
täplittävät useat pienet järvet, mm.
Alhojärvi, Hanisjärvi ja Iso‐Nurmi‐ Kuva 2. Inventointialuetta Olkkolan alueella. Kuvassa Iso Nurmijärvi ja taustalla Olk‐
kolanlahti. Kopterikuva lännestä. (AKDG5285:1)
järvi. Alhojärven luoteispuolella in‐
ventointialue päättyy Partalan ky‐
lään. Partalan koillispuolella kohoaa alueen korkein huippu, Matkosvuori, 219 metrin korkeuteen. Maaperä
Partalan alueella on hyvin vaihtelevaa. Nytkymenjoen tuntumassa on hiesua ja savea, hieman ylempänä mo‐
reenia, mäkialueilla kalliota. Inventointialueen ainoat hiekka‐alueet sijaitsevat Partalan alueella ja Matkos‐
vuoren pohjoisosan ympärillä.
Jämsän alueen vesistöhistoria liittyy Itämeren ja Päijänteen historiaan. Keski‐Suomen vapauduttua jäästä jää‐
kauden jälkeen, nykyinen Päijänne oli ensin osa Yoldiamereksi kutsuttua Itämeren vaihetta, jota seurasi An‐
cylusjärvi‐vaihe. Maankohoamisen vaikutuksesta Päijänne kuroutui erilliseksi järvialtaaksi noin 6500 ennen
ajanlaskun alkua (eaa). Alun perin Päijänteen vedet virtasivat pohjoiseen, Pohjanlahteen. Maankohoaminen
pohjoisessa on kuitenkin nopeampaa kuin etelässä, tämän seurauksena eteläosa tulvi ja puhkaisi uuden
lasku‐uoman Salpausselkien läpi noin 4900 eaa. Nykyinen purkautumisreitti muodostui noin 1000 eaa Kon‐
niveden eteläpäähän. Jämsässä Ancylusjärven korkein ranta on noin 125 m mpy. Muinais‐Päijänteen korkein
ranta taas on noin 98 m mpy.
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Kartta 2. Maastomalli inventointialueesta kivikaudella, kun Päijänteen pinta oli korkeimmillaan (98 m mpy).

Ennen vuoden 2017 inventointia alueelta tunnettiin vain kaksi muinaisjäännöskohdetta. Toinen niistä on Al‐
hojärven tuntumassa. Alhojärven kivikautisten löytöjen tarkat löytöpaikat eivät ole tiedossa. Ne ovat löyty‐
neet järven viereisiltä pelloilta 1800‐luvulla. Yksi kiviesineistä on vasarakirveen teräkatkelma. Esine kuuluu
ns. nuorakeraamiseen kulttuuriin kivikauden lopulta. Nuorakeraaminen kulttuuri ei ollut enää pelkästään
pyyntikulttuuri vaan toimeentuloa saatiin myös karjanhoidosta ja todennäköisesti myös pienimuotoisesta
viljelystä. Järven rantoja käytettiin laidun alueina ja Alhojärven savikot tarjosivat hyvää viljelymaata.
Vuonna 1884 toimitettiin Kansallismuseon kokoelmiin rautakautinen kirves, joka oli löytynyt Kattilan pellolta.
Löydön tarkka löytöpaikka on tuntematon. Rautakautisia löytöjä on runsaasti Jämsänjoen varresta ja on sel‐
vää, että mm. Alhojärven ja Kattilan aluetta käytettiin eränkäyntiin ja todennäköisesti myös kaskenpolttoon.
Keskiajalla alue oli hämäläisten eräaluetta ja vakinaisempi asutus on saanut alkunsa viimeistään 1500‐luvulla.
Asutus alkoi Alhojärven ja muiden pikku järvien tuntumasta. Kaipolan alueella Jämsän eteläpuolella ei ole
ollut asutusta, se ei ole erityisesti sopinutkaan viljelyalueeksi. Myös Partalan seutu oli asumatonta vielä var‐
haisimmassa asutusvaiheessa. Vuoden 1539 maakirjassa ja asutusluettelossa on mainintoja mm. Alhojärven,
Marttilan ja Hyppölän taloista, kirjallisia lähteitä ei ole aiemmista vaiheista. Voinee olettaa, että asutusta on
jo ollut hieman aiemmin, todennäköisesti 1400‐luvulta lähtien, kuten muuallakin Jämsässä. Poikkeuksena
Jämsänjoen asutukseen, Alhojärven alueella ei ole keskiaikaista ja historiallista aikaa edeltävää rautakautista
asutuskerrostumaa. Ilmeisesti rautakaudella Jämsänjoen varsi on kuitenkin ollut pyynti‐ ja kulkualueena niin
tärkeä, ettei asutus levinnyt Alhojärven suuntaan muutoin kuin eränkäyntiin liittyen.
Ennen inventointia alueelta tunnettiin myös kaksi muuksi kulttuuriperintökohteeksi luokiteltua kohdetta.
Partalankosken (Juveninkosken kohdalla) ja Jokelankosken myllynpaikat. Ne sijaitsevat Nytkymenjoen var‐
ressa. 1870‐luvun vaiheilla joen varteen perustettiin myllyjä ja Partalan alueelle kehittyi vuosikymmenten
saatossa vilkasta pienteollisuutta, myllyjen lisäksi sahoja ja huopateollisuutta, joka on osittain vieläkin toi‐
minnassa. Nytkymenjoen uomaa on käytetty myös uittoon 1950–60 –luvuilla.

4
Arkeologista tutkimushistoriaa alueella on hyvin vähän. Kerttu Itkonen on vuoden 1962 Jämsän pitäjän mui‐
naisjäännösinventoinnissa liikkunut alueella, mutta mainitsee vain kaksi em. löytöpaikkaa, kuten myös Timo
Jussila inventoinnissaan vuodelta 1994. Inventointialuetta sivuaa Kaipolassa olevan Kalmoniemen asema‐
kaava‐alueen inventointi vuonna 2016.

3. Inventoinnin kulku ja sen tulokset
Inventoinnin esivalmisteluissa käytiin läpi aiemmat inventointikertomukset, irtolöytöjen löytötiedot, histori‐
allisen ajan karttamateriaalia, alueen historiaa koskevia teoksia ja muinaisjäännösrekisterin tiedot.
Historiallisen ajan karttamateriaalia oli niukasti saatavilla. Kansallisarkistossa olevan maanmittaushallituksen
uudistusluettelon signumeilla ei löytynyt isojakokarttoja. Mm. Alhojärven kylän (signum H28) ja Kaukiala (sig‐
num H29) ei löytynyt ollenkaan. Ei käynyt selville onko karttoja olemassakaan enää vai ovatko ne vain kadok‐
sissa. Jo vuosien 2015–2016 inventoinnissa havaittiin karttojen puutetta. Historiallisissa kartoissa turvaudut‐
tiin 1700‐luvun lopun ns. rekognosointikarttaan, vuoden 1842 pitäjänkarttoihin ja myöhempiin esim. 1930‐
luvun topografikarttoihin.

Kartta 3. Ote Jämsän asutusta 1780‐luvulla esittävästä ns. rekognosointikartassa. (kra sera pf 7 xviii a jamsanjoki)

Esihistorian osalta tärkein lähdeaineisto oli Museoviraston raporttitietokanta ja muinaisjäännösrekisteri. In‐
ventointialueen potentiaalia esihistorian kannalta selvitettiin myös rantavaiheita rekonstruoimalla. Maan‐
mittauslaitokselta saatavissa oleva ilmalaserkeilausaineistoa käytettiin inventointia suunniteltaessa. Aineis‐
tosta tehdyn korkeusmallin pohjalta tehtiin inventoinnin valmisteluvaiheessa havaintoja kohteista, jotka
erottuvat kuvissa mahdollisina ihmisen tekeminä rakenteina. Inventointialueelta tällaisia ei juurikaan yllät‐
täen löytynyt, itse asiassa saatiin vain yksi selkeä havainto, joka osoittautui kuoppakohteeksi Kaipolannie‐
messä. Muutamia muitakin havaintoja tehtiin, mutta ne voitiin jo esivalmisteluissa todeta nuoremmiksi
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kuopiksi yleensä teiden tuntumassa tai nykyisten hiekkakuoppien läheisyydessä. Havaintojen vähyys johtu‐
nee siitä, että suuri osa alueesta on varsin karua ja kivistä metsämaata sekä peltoalueita. Ilmalaserkeilausai‐
neistosta on eniten hyötyä hienoaineksisessa maaperässä, kuten hiekkaisilla kankailla. Tällaisia alueita oli vä‐
hän ja esimerkiksi Matkusvuoren ympäristössä hiekka‐alueilla on laajoja hiekkakuoppia, jotka ovat tuhonneet
mahdolliset kohteet kuten tervahaudat ja hiilimiilut, joita aineistosta yleensä havaitsee.
Ennestään tunnettujen kohteita alueella oli vähän. Ne tarkastettiin, mutta Alhojärven ja Kattilan löytöpai‐
koista ei saatu uusia havaintoja. Havaintojen tekoa vaikeutti osaltaan kasvukausi niin pelloilla kuin maastossa.
Kaksi ennestään tunnettua muuta kulttuuriperintökohdetta tarkastettiin myös.
Inventoinnissa maastoa käytiin kattavasti läpi. Muinaisrantoja käytiin läpi kivikautisten asuinpaikkojen löytä‐
miseksi, varsinkin tarkasteltiin alueita, missä maanpinta oli rikkoontunut esim. hakkuuaukeat, ajourat ja tuu‐
lenkaadot. Kuusikkorinteiltä etsittiin kaskialueita ja mäkien lakialueilta rajamerkkejä.
Tulokset olivat melko vähäisiä. Uusia kohteita löytyi yhteensä 9 kpl. Ainoa muinaisjäännökseksi luokiteltava
kohde on Kaipolanniemessä olevat kuoppakohde, jonka ajoitus ja luonne selviävät vain kaivaustutkimuksella.
Jopotinkoskessa havaittiin myllyn paikka, joka on ilmeisesti 1800–1900 ‐luvuilta ja luokitellaan muuksi kult‐
tuuriperintökohteeksi. Uusista kohteista 7 on historiallisia asuinpaikkoja Alhojärven alueella. Kohteet paikan‐
nettiin historiallisista kartoista ja arkistotiedoista. Yhteistä näille historiallisille asuinpaikoille on, että asutus
on pysynyt niissä samoilla sijoilla todennäköisesti 1500–1600 ‐luvuilta lähtien. Kuten jo aiemmin mainittiin,
Alhojärven ympäristö on maaperältään enimmäkseen savea, poikkeuksena siellä täällä nousevat mo‐
reeni/kallioharjanteet. Harjanteet ovat sopivia rakentamiseen, mutta pinta‐alaltaan melko rajoittuneita, jo‐
ten asutus on tavallaan ollut pakotettu pysymään samalla alueella. Näillä historiallisilla tiloilla on yleensä
monen ikäistä rakennuskantaa 1800‐luvulta nykypäivään. Monet tilakeskukset ovat melko tiheään rakennet‐
tuja ja on todennäköistä, että asutuksen vanhimpia kerroksia on enää vaikea tavoittaa. Edellä mainitusta
seikasta johtuen kohteet on merkitty pistetietona ja niille ei ole tehty aluerajausta. Kohteiden yksityiskohtai‐
set tiedot löytyvät liitteenä olevista kohdekuvauksista. Inventoinnissa löytyneet kohteet ovat maininnalla
”uusi kohde”. Alla on lista inventoinnissa löytyneistä kohteista.
Kaipolanniemi, 1000031211, maarakenteet, kuopat, ajoittamaton
Alhojärvi (Alhois), 1000031212, asuinpaikat, historiallinen
Hyppölä 1000031216, asuinpaikat, historiallinen
Jopotinkoski, 1000031221, työ‐ ja valmistuspaikat, myllyt, historiallinen
Marttila (Martila), 1000031215, asuinpaikat, historiallinen
Olkkola, 1000031218, asuinpaikat, historiallinen
Savo (Savolainen), 1000031214, asuinpaikat, historiallinen
Tuorila, 1000031217, asuinpaikat, historiallinen
Virkajärvi (Wirkajärfwi), 1000031213, asuinpaikat, historiallinen

Helsingissä 29.9.2017

Vesa Laulumaa
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Kuvaluettelo
AKDG5272:1 Juveninkosken vesiputous. Kuva kaakosta.
AKDG5272:2 Myllynkiviä Juveninkosken äärellä. Kuva idästä.
AKDG5272:3 Vanhan myllyn rauniot Juveninkosken äärellä. Kuva idästä.
AKDG5273:1 Kattilan peltoja. Kuva idästä.
AKDG5274:1 Jokelankosken myllyn rauniot. Kuva koillisesta.
AKDG5275:1 Jopotinkoski. Kuva idästä.
AKDG5275:2 Myllynkiviä Jopotinkosken äärellä. Kuva idästä.
AKDG5276:1 Alhojärven kivikautiset löydöt ovat järveä ympäröivältä pellolta. Tarkka löytöpaikka on tuntematon. Kop‐
terikuva etelästä.
AKDG5277:1 Alhojärven historiallisen ajan asuinpaikka. Kopterikuva pohjoisesta.
AKDG5278:1 Hyppölä, historiallinen asuinpaikka. Kopterikuva luoteesta.
AKDG5279:1 Marttila, historiallinen asuinpaikka Hanisjärvern itäpuolella. Kopterikuva idästä.
AKDG5280:1 Savo, historiallinen asuinpaikka. Kopterikuva luoteesta.
AKDG5281:1 Tuorila, historiallinen asuinpaikka. Kopterikuva luoteesta.
AKDG5282:1 Virkajärvi, historiallinen asuinpaikka. Kopterikuva lounaasta.
AKDG5283:1 Olkkala, historiallinen asuinpaikka, talon nimi on nykyisin Vanha Olkkala. Kopterikuva pohjoisesta.
AKDG5284:1 Kaipolanniemi, kuopat olivat tiheän aluskasvillisuuden peitossa. Kuva idästä.
AKDG5285:1 Yleiskuva 1. Inventointialuetta Olkkolan alueella. Kuvassa Iso Nurmijärvi ja taustalla Olkkolanlahti. Kopte‐
rikuva lännestä.
AKDG5285:2 Yleiskuva 2. Inventointialuetta Pitkävuorelta lounaaseen. Kopterikuva koillisesta.
AKDG5285:3 Yleiskuva 3. Inventointialuetta Olkkolanlahdelta Kaipolanniemen suuntaan. Kopterikuva lännestä.
AKDG5285:4 Alhojärven viljelymaisemaa. Kopterikuva luoteesta.
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Alhojärvi, 182040014
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Löytöpaikat
Alatyyppi:
‐
1
Ajoitus:
Kivikautinen
Löytöpaikka
P: 6857023 I: 401521
Z: 90
Alhokouluntie 8, Jämsä
Alhojärven ranta Alhonniemen talon kohdalla, esineiden tarkat löytöpaikat eivät ole tiedossa

Kohdekuvaus:
Alhon alueelta on toimitettu 1800‐luvun lopulla kiviesineitä, joiden tarkemmat löytöpaikat ovat tuntemattomia.
Todennäköisesti esineet ovat löytyneet Alhojärven eteläpään tuntumassa olevilta pelloilta. Vuoden 2017 inventoinnin
aikaan pellot olivat viljeltyinä ja pintahavaintoja niillä ei voitu tehdä. Vasarakirveen katkelma viittaisi, että alueella on
ollut nuorakeraamisella ajalla toimintaa, todennäköisesti järven tuntumassa.

Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5276:1
KM 1167 (kivitaltta); KM 2218:5 (vasarakirveen teräkatkelma); KM 2634:473 (hakkuuase)
Timo Jussila 1994, inventointi; Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Alhojärven kivikautiset löydöt ovat järveä ympäröivältä pellolta. Tarkka löytöpaikka on tuntematon. Kopterikuva etelästä.
(AKDG5276:1)
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Alhojärvi, 182040014, löytöpaikat, kivikautinen
Savo (Savolainen), 1000031214 (UUSI KOHDE), asuinpaikat, historiallinen

6857500

ETRS‐TM35FIN p:6857630, i:401094

401500

6857000

Savo (Savolainen)

Alhojärvi

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6856580, i:401944

3

Alhojärvi (Alhois), 1000031212 (UUSI KOHDE)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Historiallinen
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6856212 I: 401398
Z: 95
Alhonraitti 50 Jämsä
Alhojärven historiallisen kylänpaikan arvioitu sijainti, nykyisin Takasen tila

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Alhojärven eteläpuolella. Suomen asutuksen yleisluettelon mukaan vuonna 1539 Alhojärvellä oli kaksi
taloa, jotka kuuluivat Alhojärven kylä. 1700‐luvun ja 1800‐luvun kartoilla Alhojärven talot on paikannettavissa
nykyisten Takalan ja Anttilan talojen kohdalle, joten vanhat asuinpaikat ovat nykyisillä pihamailla. Tiloilla on eri ikäistä
rakennuskantaa, mutta todennäköisesti vanhin osa asutuksesta on tuhoutunut. Kohde on merkitty em. syistä pelkällä
pistetiedolla.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5277:1
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Alhojärven historiallisen ajan asuinpaikka. Kopterikuva pohjoisesta. (AKDG5277:1)

4

Alhojärven ympäristö 1780‐luvun ns. rekognosointikartassa (kra sera pf 7 xviii a Jämsänjoki). Alhojärven kylän rakennukset on
ympyröity. Alue on edelleen rakennettua.

Alhojärvi vuoden 1842 pitäjänkartassa (2144 06 Jämsä).
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Alhojärvi (Alhois), 1000031212 (UUSI KOHDE), asuinpaikat, historiallinen

401500

6856500

ETRS‐TM35FIN p:6856757, i:400973

401000

6856000

Alhojärvi (Alhois)

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6855707, i:401823

6

Hyppölä 1000031216 (UUSI KOHDE)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6855608 I: 402967
Z: 97
Alhojärventie 173, Jämsä

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Iso‐Nurmijärvestä 400 metriä länteen. Suomen asutuksen yleisluettelon mukaan vuonna 1539
Hyppölässä oli kaksi taloa. Hyppölä kuului Kauhkialan (Kauckela) kylään. Hyppölän tila on edelleen käytössä. Tiheään
rakennettu tilakeskus on peltojen keskellä olevan kumpareen eteläosassa. Pohjoisosa kumpareesta on
rakentamatonta, mutta merkkejä vanhimmasta asutuksesta ei siellä ole. Vanhin asutus on todennäköisesti hävinnyt
tilan eri rakennusvaiheiden aikana vuosisatojen kuluessa.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5278:1
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Hyppölä, historiallinen asuinpaikka. Kopterikuva luoteesta. (AKDG5278:1)

7

Hyppölän kylä 1780‐luvun ns. rekognosointikartassa (kra sera pf 7 xviii a Jämsänjoki). Alue on edelleen rakennettua.

Hyppölä vuoden 1842 pitäjänkartassa (2144 09 Jämsä)
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Hyppölä 1000031216 (UUSI KOHDE), asuinpaikat, historiallinen

403000

6856000

ETRS‐TM35FIN p:6856231, i:402460

402500

6855500

Hyppölä

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6855182, i:403310

9

Jokelankoski, 1000022081
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Työ‐ja valmistuspaikat Alatyyppi:
Vesimyllyt
1
Ajoitus:
Historiallinen (1800‐luku)
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6857910 I: 399607
Z: ‐
Jokelankoskentie 47, Jämsä
Gps‐koordinaatit joessa olevan raunion kohdalta pohjoisrannalta

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Partalan kylän koskialueella on useita vesimylly‐, saha‐ ja uittotoiminnan jäänteitä Nytkymenjoessa ja sen rantamilla.
Alueen vanhimmat myllyt aloittivat toimintansa 1870‐luvun molemmin puolin. Uittotoiminta jatkui vielä 1900‐luvun
puoliväliin saakka. Myllytoiminta alueelta on lakannut 1910/1920‐luvuilla. Hyvä alueellisesti rajautunut kokonaisuus.
Inventointihavainnot::
Kohde tarkastettiin vuoden 2017 inventoinnissa. Koskessa on myllyyn liittyvä raunioitunut patorakennelma. Sen
vieressä, osittain joen päällä, on 1900‐luvulla tehty iso puurakennus, jonka vieressä talo pihapiireineen.. Koski virtaa
kohisten raunion läpi. Joen penkat ovat pusikoituneet.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5274:1
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Jokelankosken myllyn rauniot. Kuva koillisesta. (AKDG5274:1)
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Jokelankoski, 1000022081, työ‐ ja valmistuspaikat, myllyt, historiallinen

6858000

ETRS‐TM35FIN p:6858480, i:399100

399500

6857500

Jokelankoski

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6857431, i:399950
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Jopotinkoski, 1000031221 (UUSI KOHDE)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Työ‐ja valmistuspaikat Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6858899I: 397613
Z: ‐
Ylä‐Partalantie 108, Jämsä
Gps‐koordinaatit myllyn paikalta

Vesimyllyt
Historiallinen (1800‐luku)

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Partalan kylässä, Nytkymenjoessa, noin 250 metriä Ylä‐Partalantiestä pohjoiseen. Nytkymenjoen
vesivoimaa on käytetty hyväksi mm. myllyissä ja sahoissa 1800‐luvun puolivälistä 1900‐luvun puoleen väliin. Myllyjä
on ollut ainakin Juveninkoskessa ja Partalankoskessa. Jopotinkoski puristuu kahden kallion välistä, joiden alapuolella
mylly on sijainnut. Vuoden 2017 inventoinnissa havaittiin, että myllynkivet ovat edelleen joen partaalla. Mylly on
ilmeisesti purettu, koska selvää kivijalkaa tai muuta rauniota ei joen äärellä havaittu. Myllynkivien tuntumassa on
muutamia isompia kiviä, joiden voisi ajatella kuuluneen myllyn perustuksiin.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5275:1‐2
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Jopotinkoski. Kuva idästä. (AKDG5275:1)
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Myllynkiviä Jopotinkosken äärellä. Kuva idästä. (AKDG5275:2)
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Jopotinkoski, 1000031221 (UUSI KOHDE), työ‐ ja valmistuspaikat, myllyt, historiallinen

398000

ETRS‐TM35FIN p:6859453, i:397235

397500

6858500

6859000

Jopotinkoski

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6858403, i:398086
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Kaipolanniemi, 1000031211 (UUSI KOHDE)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Maarakenteet
Alatyyppi:
Kuopat
1
Ajoitus:
Ajoittamaton
Kiinteä muinaisjäännös
P: 6854626 I: 408143
Z: 80
Hulkkionlahdentie 501, Jämsä
Gps‐koordinaatit isommasta kuopasta

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Kaipolanniemen itärannalla, noin 200 metriä venesatamasta etelään. Jämsänjoen suu on noin 500
metriä koilliseen. Alue on rehevää istutuskoivikkoa. Joen tuntumassa olevalla kumpareella, peltojen koilliskulmassa on
kaksi vierekkäistä kuoppaa. Isomman halkaisija on noin 4 metriä ja syvyys noin metrin, heti sen vieressä on toinen
halkaisijaltaan pari metrinen kuoppa. Vuoden 2017 inventoinnin aikaan alue oli täysin aluskasvillisuuden peittämä,
joten kuoppien tarkka muoto ei käynyt selville. Kuoppien maannoksessa ei ollut hiiltä tai nokea, joten ne eivät liity
hiilen tai tervan valmistukseen. Mahdollisesti kyseessä voi olla historiallisen ajan asumiseen liittyvät jäännökset.
Maaperä kuoppien kohdalla on multaa ja hiesua. Kumpareen laki on kivisempi ja osin kallioinen. Se muistuttaa
topografialtaan Kaipolanniemen eteläpäässä olevan Kalmoniemeä, josta löydettiin rautakautisia löytöjä
metellinpaljastimen avulla vuonna 2016. Mikäli Kaipolanniemen kohteeseen suunnitellaan maankäyttöä, olisi kumpare
syytä tarkastaa metallinpaljastimella.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5284:1
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Kaipolanniemi, kuopat olivat tiheän aluskasvillisuuden peitossa. Kuva idästä. (AKDG5284:1)
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Kaipolanniemi, 1000031211 (UUSI KOHDE), maarakenteet, kuopat, ajoittamaton

408500

6855000

ETRS‐TM35FIN p:6855152, i:407714

408000

6854500

Kaipolanniemi
Kaipolanniemi

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6854103, i:408564
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Kattila, 182040014
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Löytöpaikat
Alatyyppi:
‐
1
Ajoitus:
Kivikautinen
Löytöpaikka
P: 6853549 I: 403062
Z: 85
Hassintie 565, Jämsä
Kattilajärven talon koordinaatit, tarkka löytöpaikka tuntematon

Kohdekuvaus:
Rautakautisen silmäkirveen tarkka löytöpaikka on tuntematon. Esine on tullut Kansallismuseon kokoelmiin vuonna
1884 kansakoulun opettaja K.K. Talvisen toimittamana. Löytöpaikka on luultavasti Kattilajärven ja Peräjärven vieressä
olevilla pelloilla. Alue tarkastettiin vuoden 2017 inventoinnissa, mutta pellot olivat viljelyksessä ja pintahavaintoja ei
päästy tekemään.

Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5273:1
KM2267
Timo Jussila 1994, inventointi; Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Kattilan peltoja. Kuva idästä. (AKDG5273:1)
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Kattila, 182040014, löytöpaikat, rautakautinen

ETRS‐TM35FIN p:6854010, i:402596

403000

6853000

6853500

Kattila

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6852961, i:403446

18

Marttila (Martila), 1000031215 UUSI KOHDE
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6856375 I: 402629
Z: 97
Pöyhöläntie 8, Jämsä

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee noin 100 metriä Hanisjärven itäpuolella. Suomen asutuksen yleisluettelon mukaan vuonna 1539
Marttilassa oli yksi talo ja se kuului Kauhkialan (Kauckela) kylään. 1700‐luvun ja 1800‐luvun kartoilla Martilan talo on
paikannettavissa nykyisen Marttilan talon kohdalle. Talo on asuttu ja piha‐alue rakennettua ympäristöä. Marttilaa
ympäröivät pellot, jotka olivat vuoden 2017 inventoinnin aikaan viljelyksessä eikä niillä päästy tekemään havaintoja.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5279:1
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Marttila, historiallinen asuinpaikka Hanisjärvern itäpuolella. Kopterikuva idästä. (AKDG5279:1)
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Marttila 1780‐luvun ns. rekognosointikartassa (kra sera pf 7 xviii a Jämsänjoki).

Marttila vuoden 1842 pitäjänkartassa (2144 09 Jämsä)
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Marttila (Martila), 1000031215 UUSI KOHDE asuinpaikat, historiallinen

403000

6856500

ETRS‐TM35FIN p:6857014, i:402460

402500

6856000

Marttila (Martila)

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6855965, i:403310
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Partalan koskialue, 1000022081
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Työ‐ja valmistuspaikat Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6858484 I: 398575
Z: ‐
Partalantie 192, Jämsä
Myllyn raunioni gps‐koordinaatit

Vesimyllyt
Historiallinen (1800‐luku)

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Partalan kylän koskialueella on useita vesimylly‐, saha‐ ja uittotoiminnan jäänteitä Nytkymenjoessa ja sen rantamilla.
Alueen vanhimmat myllyt aloittivat toimintansa 1870‐luvun molemmin puolin. Uittotoiminta jatkui vielä 1900‐luvun
puoliväliin saakka. Myllytoiminta alueelta on lakannut 1910/1920‐luvuilla. Alue on hyvä alueellisesti rajautunut
kokonaisuus.
Inventointihavainnot:
Kohde tarkastettiin vuoden 2017 inventoinnissa. Juveninkoskessa on kosken ylittävän sillan vieressä, sen itäpuolella,
myllyn rauniot. Luonnonkivinen kivijalka oli inventointihetkellä hieman kasvillisuuden peitossa. Jokea myötäilevän
sivun pituus noin viisi metriä, siitä lähtevä ulkoneva sivu on noin kolme metriä ja uloin sivu noin kolme metriä. Myllyn
raunioista parikymmentä metriä alajuoksuun on vesiputous, jonka putouskorkeus on 6 metriä. Partalankosken
kyläyhdistys on kunnostanut raunioiden viereen näköala‐ ja retkipaikan. Vanhat myllynkivet toimivat taukopaikan
pöytinä.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5272:1‐3
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Juveninkosken vesiputous. Kuva kaakosta. (AKDG5272:1)

22

Juveninkosken vesiputous. Kuva kaakosta. (AKDG5272:1)

Vanhan myllyn rauniot Juveninkosken äärellä. Kuva idästä. (AKDG5272:3)
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Partalan koskialue, 1000022081, työ‐ ja valmistuspaikat, myllyt, historiallinen

6859000

ETRS‐TM35FIN p:6859064, i:398044

398500

6858500

Partalan koskialue

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6858015, i:398895
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Olkkola, 1000031218 (UUSI KOHDE)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6855320 I: 404219
Z: 95
Lahdentie 370, Jämsä

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee noin 300 metriä Iso‐Nurmijärven kaakkoispuolella. Suomen asutuksen yleisluettelon mukaan vuonna
1539 Olkkolassa oli yksi talo. Olkkola kuului Kähön (Kächoo) kylään. 1700‐luvun ja 1800‐luvun kartoilla Olkkolan talo
on paikannettavissa nykyisen Vanhan Olkkolan talon kohdalle. Tila on tiheään rakennettua ja peltojen ympäröimä.
Talon eteläpuolella on metsäalue, jota käytiin läpi vuoden 2017 inventoinnissa, mutta siellä ei havaittu merkkejä
vanhemmasta asutuksesta. Todennäköisesti varhaisemman asutuksen merkit ovat kadonneet eri rakennusvaiheiden
myötä.

Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5283:1
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Olkkola, historiallinen asuinpaikka, talon nimi on nykyisin Vanha Olkkola. Kopterikuva pohjoisesta. (AKDG5283:1)
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Olkkala 1780‐luvun ns. rekognosointikartassa (kra sera pf 7 xviii a Jämsänjoki).

Olkkola vuoden 1842 pitäjänkartassa (2144 09 Jämsä)
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Olkkola, 1000031218 (UUSI KOHDE), asuinpaikat, historiallinen

404500

6855500

ETRS‐TM35FIN p:6855777, i:403821

404000

6855000

Olkkola

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6854728, i:404671
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Savo (Savolainen), 1000031214 (UUSI KOHDE)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6857364 I: 401157
Z: 95
Alhojärventie 456

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Alhojärven länsipuolella järven rannan tuntumassa. Suomen asutuksen yleisluettelon mukaan vuonna
1600 Savossa oli yksi talo, joka kuului Kauhkialan (Kauckela) kylään. 1700‐luvun ja 1800‐luvun kartoilla Savo on
paikannettavissa nykyisen Vanha‐Savon tilan kohdalle. Tila on rakennettua aluetta ja edelleen käytössä, sitä
ympäröivät joka puolelta pellot. Vuoden 2017 inventoinnissa ympäröivät pellot olivat viljelyksessä ja niillä ei tehty
havaintoja.

Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5280:1
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Savo, historiallinen asuinpaikka. Kopterikuva luoteesta. (AKDG5280:1)
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Savo (nimellä Sauvola), 1780‐luvun ns. rekognosointikartassa (kra sera pf 7 xviii a Jämsänjoki).

Savo vuoden 1842 pitäjänkartassa (2144 09 06 Jämsä)
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Alhojärvi, 182040014, löytöpaikat, kivikautinen
Savo (Savolainen), 1000031214 (UUSI KOHDE), asuinpaikat, historiallinen

6857500

ETRS‐TM35FIN p:6857630, i:401094

401500

6857000

Savo (Savolainen)

Alhojärvi

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6856580, i:401944
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Tuorila, 1000031217 (UUSI KOHDE)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Historiallinen
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6855246 I: 403607
Z: 95
Alhojärventie 78, Jämsä
Kohteen karttakoordinaatit nykyisen Tuorilan tilan kohdalta.

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee noin 300 metriä Iso‐Nurmijärven eteläpuolella. Suomen asutuksen yleisluettelon mukaan vuonna 1539
Tuorilassa oli yksi talo. Tuorila kuului Kauhkialan (Kauckela) kylään. 1700‐luvun ja 1800‐luvun kartoilla Tuorilan talo on
paikannettavissa samalle paikalle, kuin nykyisinkin Tuorilan nimellä kulkeva tila, sen eteläpuolitse kulkee vanha
historiallinen tie Alhojärvelle. Tuorilan tila on rakennettua ympäristöä ja varhaisimman asutuksen jäljet ovat
todennäköisesti kadonneet eri rakennusvaiheiden myötä.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5281:1
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Tuorila, historiallinen asuinpaikka. Kopterikuva luoteesta. (AKDG5281:1)
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Tuorila 1780‐luvun ns. rekognosointikartassa (kra sera pf 7 xviii a Jämsänjoki).

Tuorila vuoden 1842 pitäjänkartassa (2144 09 Jämsä)
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Tuorila, 1000031217 (UUSI KOHDE), asuinpaikat, historiallinen

6855500

ETRS‐TM35FIN p:6855835, i:403159

403500

6855000

Tuorila

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6854786, i:404009
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Virkajärvi (Wirkajärfwi), 1000031213 (UUSI KOHDE)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Lähin osoite:
Koordinaattiselite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6857878 I: 401996
Z: 95
Virkajärventie 31, Jämsä

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Alhojärven koillispuolella, noin 400 metriä järven rannasta. Suomen asutuksen yleisluettelon mukaan
vuonna 1539 Virkajärvellä oli yksi talo, joka kuului Alhojärven kylään. 1700‐luvun ja 1800‐luvun kartoilla Alhojärven
talot on paikannettavissa nykyisten Virkajärven talojen kohdalle. Vanha Virkajärven ja Virkajärven tilat sijaitsevat
vierekkäin peltojen ympäröiminä. Nykyisin tilat ovat tiheään rakennettuja tilakeskuksia, joissa on eri‐ikäistä
rakennuskantaa. Todennäköisesti varhaisimman asutuksen jäljet ovat suurimmaksi osaksi jääneet nykyisen
rakentamisen alle.
Digikuvat:
Aiemmat löydöt:
Tutkimukset:

AKDG5282:!
‐
Vesa Laulumaa 2017, inventointi

Virkajärvi, historiallinen asuinpaikka. Kopterikuva lounaasta. (AKDG5282:1)
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Virkajärvi 1780‐luvun ns. rekognosointikartassa (kra sera pf 7 xviii a Jämsänjoki). Mainittakoon, että Virkajärvi jää
vuoden 1842 pitäjänkartassa neljän eri karttalehden yhtymäkohtaan ja se ei hahmoitu selkeästi niiden kautta.
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Virkajärvi (Wirkajärfwi), 1000031213 (UUSI KOHDE), asuinpaikat, historiallinen

6858000

ETRS‐TM35FIN p:6858516, i:401690

402000

6857500

Virkajärvi (Wirkajärfwi)

Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
Pohjakartta
Pohjakartta
Pohjakartta
(c)Maanmittauslaitos
(c)Maanmittauslaitos
MK 1:5000

ETRS‐TM35FIN p:6857466, i:402540

