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Työkokous 16.6.2015 

Klo 9-12 

Asia: Muinaismuistot Seljeksen lomakylän asemakaava-alueella. 

Paikalla: maakunta-arkeologi Pentti Risla, Pohjanmaan museo 

kaavoittaja Dan Stenlund, Kruunupyyn kunta 

maanmittausalan opiskelija Alex Fröjdö, Kruunupyyn kunta 

Alueesta ja tarkastuksen kohteista otettiin valokuvia. Työväline lapio. 

sm-1. Koordinaatti osoittaa viherkentän kaakkoisreunassa olevaan pieneen metsittyneeseen 

maa-aineksen ottoon. Löytöalue on laajasti entistä ottoa tai muutoin rakennettu ja kulunut. 

Alue on kuten kohteiden sm-2 ja 3 kohdalla viherkenttä (entinen otto), paintball taistelurata 

(entinen otto), mökkejä ja tiepohjaa.  

Päätelmät: Rauhoitettu kohde on sijainniltaan epävarma ja kvartsilöytöpaikka, joten sillä ei 

voida tarkemmin osoittaa asuinpaikkaa. Ympäristö huomioiden kohdetta on pidettävä 

tuhoutuneena. 

Toimenpiteet: Kohde tulisi poistaa kiinteänä muinaisjäännöksenä muinaisjäännösrekisteristä 

ja muuttaa se löytöpaikaksi. 

Vaikutus kaavaan: Pohjanmaan maakuntamuseo neuvottelee muinaisjäännösluokituksen 

muuttamisesta Museoviraston kanssa, jonka jälkeen merkintä sm-1 voidaan mahdollisesti 

poistaa kaavasta. 

sm-2. Tarkastettiin kaava-alueen läheiset ja muinaisjäännösrekisterin nimeämät 

asumuspainanteet 1-4, koska kaava-alueelle ulottuva suoja-alueen rajaus perustuu niihin 

(=Marcus Riskan 16.11.2007 ilmoittamat kohteet a-e).  

Asumuspainanne 1. Koordinaatti osoittaa tasanteeseen Riskan mainitseman 

soranoton ja tien vieressä. Maan pintakasvillisuus on kulunut ja keskellä on 

muutama luonnonkivi. Kyseessä on mahdollisesti uudempi leiripaikka. 

Koordinaatin ja viereisen soranoton perusteella tämä on Riskan kohde a 

asuinpainanne-boplatsvall. Edelliseen liittyvä ”keittokuoppa”- ev.kokogrop ja 

kohteeksi b erotettu ”pyyntikuoppa”- fångstgrop? ovat koneellisia koekaivuja.  

Asumuspainanne 2. Riskan kohde c boplatsvall? Luonnonmuodostuma. Ei 

erityistä mainittavaa. Tämän ja asumuspainanteen 3 välillä on 20x10 m 

painanne, joka on luonnonmuodostuma ja toinenkin suppa, jonka 

turvekerroksen alla oli selvärajainen hiilikerros, joka ei ollut sekaantunut alla 

olevaan huuhtoumiskerrokseen (Riskan urlakningssikt). 

Asumuspainanne 3. Todettiin hieman hiiltä, joka oli värjännyt alla olevaa 

huuhtoutumiskerrosta, joten tulenpidolla oli jo hieman ikää. 
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Asumuspainanne 4. Todettiin, että kyseessä on selvästi erottuva suppa. 

Päätelmät asumuspainanteista 1-4: Alueella on runsaasti luonnon muovaamia erimuotoisia 

ja laajuisia painaumia. Hiili voi selittyä uudempana ihmistoimintana tai paloina. Painanteissa 

ei esimerkiksi ollut merkkejä, että maapohja olisi muokattu eli että ne olisi poltettu ja 

kylvetty ja sato korjattu. ”Valleissa” ei todettu päällekkäisiä huuhtoumiskerroksia, joka 

kertoisi että painuma on kaivettu auki useamman kerran. 

Toimenpiteet: Muutetaan asumuspainanteet 1-4 muinaisjäännösrekisteriin 

luonnonmuodostumiksi tai muuksi resentiksi toiminnaksi ja rajataan rauhoitusalue pois 

kaava-alueelta, mutta säilytetään se toistaiseksi tarkastamatta jääneiden kohteiden ap 5-8 

mukaisena. 

Vaikutus kaavaan: Merkintä sm-2 voidaan poistaa jo tämän työkokouksen perusteella, 

koska kaava-alueella tai sen lähellä ei todettu fyysistä muinaisjäännöstä, jonka perusteella 

rauhoitusalueen voisi ulottaa kaava-alueelle. 

sm-3. Resentti tervahauta. Museaaliselle suojelulle ei ole lakisääteisiä edellytyksiä. Kohde 

voidaan sisällyttää kaavaan lähinnä lomailijoiden nähtävyytenä kaavoittajan parhaaksi 

katsomalla merkinnällä. 

 

Muistion laati: Pentti Risla 

 


