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3.1.2. PYHTÄÄ MERIKOSKI 1000 00 2919

Nimi:
Laji:
Muinaisj. tyyppi:
Rauhoitusluokka:
Koordinaatit:
Koord.selite
Etäisyystieto:
Peruskartta

Merikoski
Kunta:
Pyhtää
kiinteä muinaisjäärmös
Ajoitus:
rautakausi?/historiallinen aika
työ- ja valmistuspaikat
Tyypin tarkenne: raudansulatusuuni
2
Lukumäärä: 1
pkoo 6709 083, ikoo 3470 284, Zlm mpy 5
keskikoordinaatit
Savukosken museosiHaita 550 m lounaaseen
3023 06 Pyhtää

Merikoski sijaitsee valtatien 7 vieressä kivikkoisella moreenitasanteella suuren siirtokivilohkareen
lounaissivulla lähellä Ahvenkosken siltaa. Kohteen on löytänyt paikallinen harrastelija ja paikka on
tarkastettu vuonna 2004. Tällöin alueella erottui maanpinnassa matala sammalpeitteinen kiveys
(2x1x0,3 m), jonka päällä oli kaksi kantoa. Hieman alempana kiveyksen etelä- ja lounaispuolilla oli
kaksi maakiveä. Rakenne oli koottu litteähköistä kivistä suorakaiteen muotoon ja sitä oli purettu
jonkin verran kaakkoisnurkasta, jossa näkyi useita rautakuonanpaloja. Näitä ei kerätty talteen.
Kyseessä näyttäisi olevan raudanvalmistukseen liittyvä jäärmös. Valtatien 7 inventoinnin
yhteydessä muinaisjäännösalueen todettiinjatkuvan muutamia metrejä rakenteen ulkopuolelle.
TILAT
624-418-1-125 Savukoski

OMISTAJA
Tomator Oy, Lappeentie 22, 55100 hnatra

AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET
2004 Sirkka-Liisa Seppälä

inventointi

AIKAISEMMAT LÖYDÖTVUODEN 2005 INVENTOINTI
Aika: 27.9.2006
Karttaotteet Peruskartta
Löydöt: KM 35791, diar. 28.2.2006
Kuvat: 140204-140205
Merikoski sijaitsee valtatien 7 kaakkoisreunassa Ahvenkosken sillalta 350 m kaakkoon ja
Savukosken museosillalta 550 m lounaaseen. Maasto on kivikkoista moreenitasannetta, jonka
eteläpuolella aukeaa Ahvenkoskenlahti. Rantavyöhyke on matala ja soistunut. Moreenitasanteella
kasvaa pääasiassa kuusiaja alempana nuoria lehtipuita. Kohde on valtatien 7 vieressä sijaitsevan
suuren siirtokivilohkareen lounaissivun vieressä.
Merikosken raudanvalmistuspaikka käytiin tarkastamassa syksyllä 2005. Kiveys oli sammalen ja
heinän peittämä ja se erottui maastosta heikosti havaittavana matalana kumpuna, jonka päällä oli
edelleen kaksi kantoa. Rakenteen rikkoontunut kaakkoisnurkka ei erottunut kasvillisuuden alta, eikä
sen läheisyydessä näkynyt enää rautakuonan paloja. Tällainen kerättiin kuitenkin talteen kiveyksen
kaakkoispuolelle tehdystä koekuopasta, josta paljastui nokista maata. Kairaamalla aluetta nokimaan
todettiin jatkuvan reilut kaksi metriä kivirakenteen etelä- ja lounaispuolella. Koillispuolella
muinaisjäärmösalue rajautuu siirtolohkareeseen. Paikallisen seppä Jouni Jäppisen mukaan
kiveyksestä löytynyt kuona olisi raudanpelkistyskuonaa.
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Kohde jää valtatien 7 uuden linjauksen pohjoispuolelle, mutta tiesuunnitelmissa on mmmttu
mahdollisen levähdyspaikan rakentamista kyseisen paikan läheisyyteen. Mikäli rakennushanke osuu
muinaisjäännöksen kohdalle tai välittömään läheisyyteen, tulisi se tutkia ennen töiden aloittamista.

f. 140205 Merikoski, raudanvalmistusuuni siirtolohkareen viiston
seinämän keskellä. Etelästä. Kuv. K. Vuoristo.

f. 140204 Merikoski, raudanvalmistusuuni. Etelästä.
Kuv. K. Vuoristo.
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Peruskarttaote 3023 06 Pyhtää
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Pyhtää Merikoski
pkoo = 6709 083, ikoo = 3470 284, z = 5 m mpy

Kohde on merkitty punaisella.
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YKJ p:6708253, 1:3471240

