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Korpilahti Ulakko

277000001

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Ulakko Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: -1

Laji: mahdollinen muinaisjäännös Ajoitus: historiallinen

Muinaisj.tyyppi: työ- ja valmistuspaikat Tyypin tarkenne: tulisijat 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6862280 ikoo: 3427520 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 90,00

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto korpilahden kirkosta 17,6 km etelään

Peruskartta: 321101 Peruskartan nimi: Kouhinsalo

Kuvaus: Purettu kiviröykkiö, ilmeisesti uuni Ulakon tilan maalla. Ruotsulan kylän Ulakon tila sijaitsee Korpilahden etelärajalla Päijänteen Vanhanselän 
kaakkoisrannalla. Röykkiö on sijainnut talosta 120 metriä lounaaseen ja 100 metriä rannasta. Huujärven emäntä on purkanut röykkiön 1960-l alussa. 
Röykkiön alta oli paljastunut suorakulmainen, isohkoista kivistä tehty latomus 60 x 120 m, jonka lounaispää oli auki. Latomuksen keskustaa tutkittiin 
inventoinnin yhteydessä 1964. Reunojen tasalla oli tuhkaa ja hiiltä noin 20 cm syvyydelle. 
Ulkouuni; rakennuksen jäänteitä ei ole ympäristössä näkyvissä.

Luonti: 24.3.1998 Viimeisin muutos: 10.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit
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Korpilahti Kortelahti

277010001

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Kortelahti Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 1

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6868160 ikoo: 3433640 Z/m.mpy alin: 90,00 ylin: 

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 15 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Ylisjärven pohjoisrannalla. Maasto on hiekkaista etelään viettävää 
mäntykangasta. Asuinpaikan kohdalla on hiekkakuoppa. Hiekkakuopan ohi kulkevan tien nimi on Niittyniementie ja kuopalle on matkaa maantieltä 
(610) noin 500 metriä. Vuoden 1964 inventoinnissa on löytynyt hiekkakuopan itäreunalta aivan tien penkasta kivikautisia löytöjä, mm. 
kampakeramiikkaa. Asuinpaikka saattaa olla tuhoutunut. Tien itäpuolella rinteen yläosassa on Putkilahden kulttuuri- ja luontopolun opastaulu D, joka 
kertoo asuinpaikasta.

Luonti: 26.11.1996 Viimeisin muutos: 22.12.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

5868 KM 15884

6341 KM 16357 Asuinpaikkalöytö
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Korpilahti Lähdemäki

277010002

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Lähdemäki Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 2

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6865147 ikoo: 3433252 Z/m.mpy alin: 91,00 ylin: 95,00

Koord.selite erilliskohde Lähdemäen keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 17 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Putkilahden kylässä Virtasalmen sillasta 700 m kaakkoon. Maasto on loivaa 
lounaaseen viettävää hiekkarinnettä, osittain piha-aluetta, osittain peltoa ja ylimmiltä osiltaan metsää. Asuinpaikan halki kulkee tie. Asuinpaikka 
sisältää erilliskohteet Lähdemäki ja Lähdemäki Ylä. Laajuus erilliskohteet yhdistettynä noin 50x100 m.

Luonti: 26.11.1996 Viimeisin muutos: 4.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6342 KM 16358 Asuinpaikkalöytö

6806 KM 16823 Asuinpaikkalöytö

7783 KM 17801 Kiviesineitä

19749 KM 29778 Asuinpaikkalöytöjä
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Korpilahti Peuha

277010003

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Peuha Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 3

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6864480 ikoo: 3433370 Z/m.mpy alin: 87,00 ylin: 100,00

Koord.selite Löytöalueen a keskikoordinaatit

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 17,8 - 18 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Putkilahden kylässä Nokkosen pohjoisrannalla. Maasto on loivasti kaakkoon 
Nokkosjärveen viettävä hiekkainen rinne, joka aiemmin ollut kokonaan peltoa Korpilahdelta Joutsaan johtavan tien molemmin puolin. Paikalla on 
aikaisemmin todettu kolme eri löytöaluetta, joista b:n keskikoordinaatit p=6864660, i=3433380, z=87,5 ja c:n keskikoordinaatit p=6864680, 
i=3433500, z=90 - 95. Kaivauksen 1985 ja sen jälkeisten tarkastusten ja löytöjen perusteella löytöalueet on yhdistetty . Asuinpaikka-alue on laaja 
käsittäen ilmeisesti muinaisen lahdenpohjan ympäristön kokonaan. Vanhimmat löydöt (KM 2214 ja KM 5920:4) 1800-luvun lopulta 1900-luvun 
alusta. 

Iventoinnissa 1964 löytöjä maantieltä erkanevan viljelystien molemmista luiskista noin 6 m:n matkalta (talosta noin 200 m koilliseen). Tien 
pohjoispuolen kolmessa koekuopassa muuten puhdas hiekka, mutta paikoitellen hiilitäpliä 40 cm:n syvyyteen. 

Löytöalueiden b ja c tarkastus 1974. 

Vuoden 1985 kaivaushavaintojen mukaan löytöaluetta on myös ylempänä pelloilla, mahdollisesti myös tonttimaalla. Koekaivausalueen koordinaatit 
p=684660-78, i=3433330-46, z=88,6-93,8, tasokaivauksen koordinaatit p=6864700, i=3433440, z=89,8-90,7. 
Koekaivauksen mukaan asuinpaikka ei ulottunut tiealueelle muualla kuin noin 90 metrin korkeuskäyrän kohdalla tien koillispuolella. Asuinpaikan 
alarajaksi kaivauksessa saatiin 89,9 m. Asuinpaikka jatkuu paikalla lähes pellon kaakkoispäähän asti. Löytöalueet näyttävät pesäkkeisiltä. Ison tien 
luoteispuolella ainoa merkki asuinpaikan jatkumisesta sinne oli yhdestä koekuopasta tavattu noensekainen likamaa. Inventoinnin 1964 
keramiikkalöydöt ovat kuitenkin tältä alueelta. 

Vuoden 1996 tarkastuksessa koordinaatit p=6864 680, i=3433400, z=88-93.

Luonti: 26.11.1996 Viimeisin muutos: 4.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6343 KM 16359 Asuinpaikkalöytö

9498 KM 19516 Asuinpaikkalöytö

12881 KM 22900 Asuinpaikkalöytöjä

13424 KM 23443 Kvartsikaavin

24404 KM 5920 Kourutaltta

24405 KM 5920 Reikäkivi

24406 KM 5920 Tasataltta

24407 KM 5920 Tasataltta
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Korpilahti Vanha-Repola Saunapelto

277010004

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Vanha-Repola Saunapelto Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 4

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6862480 ikoo: 3433370 Z/m.mpy alin: 95,00 ylin: 100,00

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 19.3 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella pienen Varsajärven pohjoispäässä Putkilahden Vanha-Repolan tilan Saunapellolla 
noin 250 m talosta lounaaseen ja 120 m rannasta. Löydöt ovat peräisin pellosta, joka laskee länteen vesijättömaahan. Maaperä on hiekkaa ja 
asuinpaikan itä- ja eteläpuolella Pirttivuoren rinteessä on useita hiekkakuoppia. Etu-Varmatie kulkee aivan pellon vieritse. Asuinpaikka on löytynyt 
vuoden 1964 inventoinnissa. Löydöt ulottuivat pellon reunasta parin kymmenen metrin päässä olevaan törmään saakka. Törmästä rinne laskeutuu 
jyrkähkösti kohti vesijättöä. Törmän korkeus on 95 m mpy. Asuinpaikan laajuus on tuntematon, pintalöytöjen perusteella 100x50 metriä.

Luonti: 13.3.1998 Viimeisin muutos: 4.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6346 KM 16362 Asuinpaikkalöytö
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Korpilahti Laurila Kotipelto

277010005

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Laurila Kotipelto Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 5

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6864780 ikoo: 3433170 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 90,00

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 17,3 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Putkilahden kylän keskustassa Vespuolentien länsipuolella Peuhanniemessä. 
Kotipelto sijaitsee 20 m lounaaseen Laurilan talosta edelleen lounaaseen viettävän peltotörmän päällä. Kotipellon asuinpaikka on samalla 
rantatörmällä kuin Peuha, "niemen" lounaisrannalla. Peuhan asuinpaikalle on matkaa vain 200 metriä kaakkoon. Asuinpaikan ympäristö on 
rakennettua omakoti- ja maatalousaluetta. Pieni pelto on Heikkilänkujan ja Kassinsaarentien risteyksessä. Maaperä on hiekkamultaa. Vuoden 1964 
inventoinnissa löytyi muutamia kvartseja pellosta, yksi keskivaiheilta, yksi alareunasta. Lisäksi itäpuolisesta pellosta löytyi yksi kvartsi-iskos ja riihen 
vierestä pii-iskos tai tuluspii.

Luonti: 13.3.1998 Viimeisin muutos: 28.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6344 KM 16360 Asuinpaikkalöytö
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_paatos_list.aspx?KOHDE_ID=277010005
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tutkimus_list.aspx?KOHDE_ID=277010005
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kooste.aspx?KOHDE_ID=277010005
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tietuepalaute_edit.aspx?TIETUE_ID=277010005
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kuva_list.aspx?KOHDE_ID=277010005
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_liite_list.aspx?KOHDE_ID=277010005
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=kmloyto.dbo.T_LOYTO&tunnus=6344


http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=277010006

Korpilahti Väinölä

277010006

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Väinölä Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 6

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6863920 ikoo: 3433314 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 18 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Putkilahden kylässä Nokkosen länsirannalla Peuhanniemessä. Löydöt ovat 
peräisin Väinölän huvilan perunapellosta noin 120 m niemen itä- ja 180 m etelärannasta. Huvila on jyrkästi itään ja etelään viettävällä kumpareella. 
Kumpareen korkeimmalla harjalla on metsää, rannat ovat peltoa. Vuonna 1964 löytyi huvilan pihamaalta perunapellosta pieneltä alalta saviastian 
paloja, piitä ja kvartsia. Myös viereisen Perttulan tilan pellosta pelto- ja huvilatien risteyksen vierestä löytyi pala saviastiaa. Löytökohdilla on 
välimatkaa noin 50 metriä.

Luonti: 13.3.1998 Viimeisin muutos: 4.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6345 KM 16361 Asuinpaikkalöytö

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=27701000629.9.2008 19:25:53

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det2.aspx?KOHDE_ID=277010006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_alakohde_list.aspx?KOHDE_ID=277010006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_paatos_list.aspx?KOHDE_ID=277010006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tutkimus_list.aspx?KOHDE_ID=277010006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kooste.aspx?KOHDE_ID=277010006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tietuepalaute_edit.aspx?TIETUE_ID=277010006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kuva_list.aspx?KOHDE_ID=277010006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_liite_list.aspx?KOHDE_ID=277010006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=kmloyto.dbo.T_LOYTO&tunnus=6345


http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=277010007

Korpilahti Rantamäki

277010007

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Rantamäki Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 7

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6861630 ikoo: 3433947 Z/m.mpy alin: 90,00 ylin: 95,00

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 20,5 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Putkilahden Reinanpohjassa Rajajärven koillisrannalla. Löydöt ovat peräisin 
Rantamäen talosta noin 40 metriä luoteeseen olevasta perunapellosta, joka sijaitsee erittäin jyrkän törmän päällä noin 60 metriä järven rannasta ja 
viettää lounaaseen. Maaperä on hiekansekaista multaa. Vuoden 1964 inventoinnissa löytyi perunapellon alalaidasta vanhan aitan kohdalta 10x30 
metrin alueelta kvartsikaapimia ja -iskoksia.

Luonti: 13.3.1998 Viimeisin muutos: 4.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6347 KM 16363 Asuinpaikkalöytö

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=27701000729.9.2008 19:25:54

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det2.aspx?KOHDE_ID=277010007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_alakohde_list.aspx?KOHDE_ID=277010007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_paatos_list.aspx?KOHDE_ID=277010007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tutkimus_list.aspx?KOHDE_ID=277010007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kooste.aspx?KOHDE_ID=277010007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tietuepalaute_edit.aspx?TIETUE_ID=277010007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kuva_list.aspx?KOHDE_ID=277010007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_liite_list.aspx?KOHDE_ID=277010007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=kmloyto.dbo.T_LOYTO&tunnus=6347


http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=277010008

Korpilahti Mustalahden pelto

277010008

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Mustalahden pelto Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 8

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6861160 ikoo: 3434020 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 90,00

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 21 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Putkilahden Reinanpohjassa Rajajärven lounaisrannalla. Pieni Mustalahden pelto 
on sijainnut Ukkomäen talosta 500 m kaakkoon Rajajärven lounaisrannalla, järven keskivaiheilla. Peltoon on istutettu koivuja. Ukkomäen talolta 
lähtee vanha ajoura (ei ajokuntoinen) metsän läpi rantaan. Peltoa ympäröivä metsä on hakattu ja laikutettu. Rinne viettää itään. Maaperä on 
hiekkainen, metsän puolella kivinen. Vuoden 1964 inventoinnissa löytyi pellosta, erityisesti sen keskivaiheilta törmältä, runsaasti kvartsia. 
Asuinpaikasta noin 300 m kaakkoon aivan järven lounaiskulmasta on löytynyt poikkikirves KM 16546.

Luonti: 13.3.1998 Viimeisin muutos: 4.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6348 KM 16364 Asuinpaikkalöytö

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=27701000829.9.2008 19:25:54

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det2.aspx?KOHDE_ID=277010008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_alakohde_list.aspx?KOHDE_ID=277010008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_paatos_list.aspx?KOHDE_ID=277010008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tutkimus_list.aspx?KOHDE_ID=277010008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kooste.aspx?KOHDE_ID=277010008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tietuepalaute_edit.aspx?TIETUE_ID=277010008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kuva_list.aspx?KOHDE_ID=277010008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_liite_list.aspx?KOHDE_ID=277010008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=kmloyto.dbo.T_LOYTO&tunnus=6348


http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=277010009

Korpilahti Ukkomäki

277010009

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Ukkomäki Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 9

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6861470 ikoo: 3433730 Z/m.mpy alin: 90,00 ylin: 

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 21 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Putkilahden Reinanpohjassa Rajajärven luoteisrannalla. Rantapelto sijaitsee 
Ukkomäen talosta 160 m koilliseen. Pelto on heinällä ja sen yläosaan (eteläreunaan) on istutettu kuusia. Pelto viettää pohjoiskoilliseen. Maaperä on 
hiekkainen. Pellossa on muinainen rantatörmä noin 60 metriä Rajajärven rannasta. Vuoden 1964 inventoinnissa löytyi kvartsia Rantapellon 
eteläosasta törmän päältä. Asuinpaikasta 200 metriä länteen Reinan tilan puolelta aivan Ukkomäen rajalta on löytynyt poikkikirves KM 11654.

Luonti: 13.3.1998 Viimeisin muutos: 4.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6349 KM 16365 Asuinpaikkalöytö

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=27701000929.9.2008 19:25:55

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det2.aspx?KOHDE_ID=277010009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_alakohde_list.aspx?KOHDE_ID=277010009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_paatos_list.aspx?KOHDE_ID=277010009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tutkimus_list.aspx?KOHDE_ID=277010009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kooste.aspx?KOHDE_ID=277010009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tietuepalaute_edit.aspx?TIETUE_ID=277010009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kuva_list.aspx?KOHDE_ID=277010009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_liite_list.aspx?KOHDE_ID=277010009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=kmloyto.dbo.T_LOYTO&tunnus=6349


http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=277010010

Korpilahti Hiirola

277010010

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Hiirola Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 10

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6866462 ikoo: 3428550 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 13,7 km eteläkaakkoon

Peruskartta: 321101 Peruskartan nimi: Kouhinsalo

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen Vanhanselän itäpuolella Hiironiemen etelärannalla kapeassa Hiirosalmessa. Hiirolan tilan 
Vanhankylänpelto sijaitsee 180 metriä talosta länteen. Hiekkainen peltorinne laskee etelään. Kapea Hiirosalmi yhdistää Otavan Vanhaanselkään. 
Vuoden 1964 inventoinnissa löytyi saviastianpaloja, kvartsia ja palanutta luuta pellon länsipäästä noin 50 m rannasta 60x40 metrin alalta. Pellosta on 
myös löytynyt kivikirves, joka on joutunut hukkaan.

Luonti: 13.3.1998 Viimeisin muutos: 8.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6350 KM 16366 Asuinpaikkalöytö

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=27701001029.9.2008 19:25:55

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det2.aspx?KOHDE_ID=277010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_alakohde_list.aspx?KOHDE_ID=277010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_paatos_list.aspx?KOHDE_ID=277010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tutkimus_list.aspx?KOHDE_ID=277010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kooste.aspx?KOHDE_ID=277010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tietuepalaute_edit.aspx?TIETUE_ID=277010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kuva_list.aspx?KOHDE_ID=277010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_liite_list.aspx?KOHDE_ID=277010010
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=kmloyto.dbo.T_LOYTO&tunnus=6350


http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=277010011

Korpilahti Ahola

277010011

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Ahola Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 11

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6868314 ikoo: 3429576 Z/m.mpy alin: 100,00 ylin: 

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto korpilahden kirkosta 12,4 km eteläkaakkoon

Peruskartta: 321101 Peruskartan nimi: Kouhinsalo

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen Vanhanselän itäpuolella Aholan tilalla Pirttivuoren etelärinteessä. Paikka on ollut peltoa, 
mutta siihen istutettu kuusia ja vadelmaviljelmä. Paikalle on 200 metriä Aholan talosta pohjoiskoilliseen ja sinne vie peltotie. Päijänteen rantaan 
Aholanpohjaan on matkaa 300 metriä lounaaseen. Maaperä on karua hiekkaa. Rinne laskee kaakkoon kohti Humalojan laaksoa. Maatöissä on 
löytynyt pellosta kaksi kivikirvestä ja isäntä kertoi paikalla näkyneen myös "liedenpaikkoja" eli hiiltä. Huom! toinen kirveistä on ollut 
paikallismuseossa Putkilahdella, mutta on otettu Kansallismuseon kokoelmiin. Vuoden 1964 inventoinnissa löytyi yksi kvartsi-iskos.

Luonti: 13.3.1998 Viimeisin muutos: 8.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

4947 KM 14964 Poikkikirves

6351 KM 16367 Asuinpaikkalöytö

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=27701001129.9.2008 19:25:55

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det2.aspx?KOHDE_ID=277010011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_alakohde_list.aspx?KOHDE_ID=277010011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_paatos_list.aspx?KOHDE_ID=277010011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tutkimus_list.aspx?KOHDE_ID=277010011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kooste.aspx?KOHDE_ID=277010011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tietuepalaute_edit.aspx?TIETUE_ID=277010011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kuva_list.aspx?KOHDE_ID=277010011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_liite_list.aspx?KOHDE_ID=277010011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=kmloyto.dbo.T_LOYTO&tunnus=4947
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=kmloyto.dbo.T_LOYTO&tunnus=6351


http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=277010035

Korpilahti Taikinaisniemi

277010035

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Taikinaisniemi Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 35

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: rautakautinen

Muinaisj.tyyppi: hautapaikat Tyypin tarkenne: hautaröykkiöt 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6863360 ikoo: 3426840 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 16,5 km eteläkaakkoon

Peruskartta: 321101 Peruskartan nimi: Kouhinsalo

Kuvaus: Hautaröykkiö on sijainnut Korpilahden eteläosassa Päijänteen Vanhanselän itärannalla Kilvensalmen Taikinaisniemessä. Kilvensalmi on kapea salmi 
Huuhkaimenvuoren ja Kilvensalon saaren välissä. Taikinaisniemi sijaitsee salmen eteläpäässä. Niemi on maastoltaan kallioista metsää. Niemen 
lounaisrannassa on mökki. Vuonna 1962 löytyi huvilaa rakennettaessa kiviröykkiöstä palanutta luuta sekä sammalen alta kalliolta rautainen 
keihäänkärki ja veitsi. 1965 Timo Miettinen tutki röykkiön jäännöksiä ja löysi lisää palanutta luuta. Röykkiö oli sijainnut 18 metriä ja esineiden 
löytöpaikka 5,5 metriä huvilasta pohjoiseen.

Luonti: 20.3.1998 Viimeisin muutos: 8.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

5641 KM 15658 Raut. kalm.l.

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=27701003529.9.2008 19:26:05
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=277010047

Korpilahti Salmela-Koulu

277010047

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Salmela-Koulu Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: 47

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6865550 ikoo: 3433200 Z/m.mpy alin: 90,00 ylin: 93,00

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 16,5 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen itäpuolella Putkilahden kylässä Virtasalmen sillasta 300 metriä itään. Maasto on länteen 
viettävää hiekkarinnettä. Löytöjä on pienestä pellosta 120 metriä koulusta itään ja kangasmetsästä Salmikujan ja Keinukujan välistä vanhan ladon 
ympäristöstä. Samalla rantatörmällä etelämpänä noin 300 metrin päässä on Lähdemäen asuinpaikat. Asuinpaikan ympäristö on rakennettua. 

Inventointi 2005: Pellossa tien länsipuolelta Salmikujan risteyksen vieressä oli kvartsia näkyvissä. Paikalta mitattiin asuinpaikan eteläraja 
6865483/3433223. Kartan perusteella metsästä mitattiin asuinpaikan pohjoisraja 6865596/3433232. Asuinpaikan laajuutta ei ole kuitenkaan 
varmasti määritelty.

Luonti: 26.11.1996 Viimeisin muutos: 28.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=27701004729.9.2008 19:26:10
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000004543

Korpilahti Kouhi

1000004543

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Kouhi Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: -1

Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty 

Lukumäärä:

Koordinaatit: 
pkoo: 6864542 ikoo: 3429403 Z/m.mpy alin: 80,00 ylin: 85,00

Koord.selite löytöalueen pohjoisraja

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 15,9 km kaakkoon

Peruskartta: 321101 Peruskartan nimi: Kouhinsalo

Kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Korpilahden eteläosassa Päijänteen Vanhanselän itäpuolella Kouhinsalossa Haljaalansalmen pohjoisrannalla. Maasto on loivasti 
etelään viettävää Kouhin tilan rantapeltoa. Maaperä on savinen. Paikalta on aiemmin löytynyt irtolöytönä KM 4947:1-2 suiponsoikea reikäase ja 
reikäkivi. Kapeasta peltokaistaleesta rantaan kulkevan Matintien länsipuolelta Kouhin talosta 50 metriä lounaaseen on löytynyt vähän kvartsia noin 
60 metrin matkalta pellon yläreunasta etelään. 

löytöalueen eteläraja 6864483/3429384, z= 80 m mpy 
löytöalueen pohjoisraja 6864542/3429403, z= 85 m mpy

Luonti: 9.11.2005 Viimeisin muutos: 9.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaisjäännösten hankerekisteri

7342 Korpilahti, Inventointi 2005
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000004552

Korpilahti Koivusalmi

1000004552

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Koivusalmi Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: -1

Laji: irtolöytö Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6865357 ikoo: 3430889 Z/m.mpy alin: ylin: 

Koord.selite Koivusalmen talon sijainti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 15,5 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: KM 2214:743 reikäkivi. Reikäkivi on löytynyt Ruotsulan kylän Koivusalmen talon torpan halmetta kynnettäessä. Se on toimitettu museoon 1883. 
Tarkka löytöpaikka on tuntematon. Koivusalmen talo on sijainnut Kouhinsalon kapealla kannaksella Otavan ja Palikkasalmen välissä. Kannas on 
varsin matala, korkeimmillaan vain 85 m mpy.

Luonti: 9.11.2005 Viimeisin muutos: 9.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=100000455229.9.2008 19:26:17
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000004553

Korpilahti Vanha-Repola

1000004553

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Vanha-Repola Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: -1

Laji: irtolöytö Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6861950 ikoo: 3433653 Z/m.mpy alin: 90,00 ylin: 

Koord.selite Vanha-Repolan torpan sijainti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 19,9 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: KM 2214:745 hioinkivi. Hioinkivi on löytynyt Vanha-Repolan torpan pellosta. Se on toi-mitettu museoon 1883. Tarkka löytöpaikka on tuntematon. 
Vanha-Repolan torppa on sijoittunut pienen Varsajärven kaakkoisrannalle. Maasto on luoteeseen laskevaa peltoa. Torpan paikalla on muistokivi. 
Varsinainen Vanha-Repola Saunapellon asuinpaikka on tästä paikasta 600 metriä luoteeseen Varsajärven pohjoispäässä.

Luonti: 9.11.2005 Viimeisin muutos: 9.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000004555

Korpilahti Kopiseva

1000004555

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Kopiseva Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: -1

Laji: irtolöytö Ajoitus: rautakautinen ja/tai keskiaikainen

Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat 

Lukumäärä: 2

Koordinaatit: 
pkoo: 6865645 ikoo: 3432258 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 90,00

Koord.selite keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 16 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: KM 2218:164 soikea tuluskivi (Ruotsula Mäkelä). Tuluskivi on saatu Ruotsalahden (Ruotsulan?) kylän Mäkelän talosta vuonna 1883. Esine oli löytynyt 
erämaan kaskesta. Tarkka löytöpaikka on tuntematon. Ruotsulan Mäkelän talo sijaitsee Putkilahden kylän ja Virtasalmen länsipuolella, noin 700 
metriä salmesta länteen. Maasto on avointa peltoa, joka laskee kaakkoon ja etelään kohti Kääjinsalmea. Paikalla on pieni talojen keskittymä, 
"kylämäki". Taloryhmien välistä virtaa kaakkoon pieni oja. 

Kosteikon ja ojan itäreunalta Kouhinsalontien pohjoispuolelta on löytynyt vuoden 2005 inventoinnissa tuluspii (tai kaavin?), pii-iskos, palanutta savea 
ja luuta (KM 35343:1-4). Löytöalue oli pieni kosteampi peltokaistale puron varressa (noin 20x20 m). Löytöpaikka sijaitsee Mäkelän talosta 140 m 
itäkoilliseen, peruskartassa Kopiseva. Löytöpaikasta ei haluttu käyttää nimeä Mäkelä, sillä samaa nimeä on käytetty jo useasta kohteesta (ks. Mäkelä 
277010015 ja Mäkelä Ylä-Tihtari 1000004532). Inventoinnissa löydetyt esineet voivat olla historiallisia, joka tapauksessa ajoitukseltaan 
epämääräisiä. Yllä mainittu koordinaatti on näiden löytöjen keskikoordinaatti.

Luonti: 9.11.2005 Viimeisin muutos: 9.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaisjäännösten hankerekisteri

7342 Korpilahti, Inventointi 2005
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000004556

Korpilahti Huuvuori

1000004556

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Huuvuori Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: -1

Laji: irtolöytö Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6862620 ikoo: 3432460 Z/m.mpy alin: ylin: 

Koord.selite Huuvuoren keskikoordinaatti

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 18,7 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: KM 2358:3 tasataltta. Tasataltta on löytynyt Huuvuorelta Ruotsulan kylästä 1885. Tarkka löytöpaikka on tuntematon. Huuvuori sijaitsee Korpilahden 
eteläosassa Huujärven pohjoisrannalla. Huujärven pohjoispäästä laskee Huujoki Päijänteeseen. Huujärven tila sijaitsee notkelmassa Huuvuoren 
länsipuolella. Huuvuoren rinteet ovat jyrkät ja kiviset.

Luonti: 9.11.2005 Viimeisin muutos: 9.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000004575

Korpilahti Salmela

1000004575

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Salmela Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: -1

Laji: irtolöytö Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6865760 ikoo: 3433380 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 

Koord.selite arvioitu löytöpaikka

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 16,5 km kaakkoon

Peruskartta: 321104 Peruskartan nimi: Putkilahti

Kuvaus: KM 16737 pohjalainen kirves tai taltta. Kirves on löydetty vuonna 1963 Salmelan talon maalta, 50 metriä talosta etelään. Salmelan talo sijaitsee 
Putkilahden kylässä Virtasalmen itärannalla. Löytöpaikalta on matkaa salmen rantaan noin 200 metriä. Maasto on luoteeseen loivasti laskevaa peltoa. 
Salmela-Koulun asuinpaikka on noin 300 metrin päässä lounaassa.

Luonti: 9.11.2005 Viimeisin muutos: 9.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

6720 KM 16737 Pohjal. taltta
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Korpilahti Ikaa

1000004578

perustiedot lisätiedot erilliskohteet päätökset tutkimukset  kooste

Nimi: Ikaa Kunta: Korpilahti

Tarkenne: Järjestysnumero: -1

Laji: irtolöytö Ajoitus: kivikautinen

Muinaisj.tyyppi: löytöpaikat Tyypin tarkenne: irtolöytöpaikat 

Lukumäärä: 1

Koordinaatit: 
pkoo: 6864550 ikoo: 3428061 Z/m.mpy alin: 85,00 ylin: 

Koord.selite arvioitu löytöpaikka

Etäisyystieto Korpilahden kirkosta 15,3 km eteläkaakkoon

Peruskartta: 321101 Peruskartan nimi: Kouhinsalo

Kuvaus: KM 19386 reikäkivi. Reikäkivi on löydetty Putkilahden Ikaan talon pihamaalta tietä tehtäessä. Ikaan talo sijaitsee Päijänteen itärannalla Kouhinsalon 
lounaiskärjessä Ikaanniemen lounaaseen viettävällä rannalla. Talo on selvästi erottuvan rantatörmän päällä. Talon ympäristössä on metsää. Täyttä 
varmuutta löytöpaikasta ei ole. Paikka on päätelty peruskartassa olevan nimen perusteella.

Luonti: 9.11.2005 

Anna palautetta näistä tiedoista

 

KUVAT (0 kpl)

LIITTEET (0 kpl)

Rekisterilinkit

Muinaiskalupäiväkirja

9368 KM 19386 Reikäkivi (irtolöytö)
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