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Kansikuva:

Alueen loivasti kumpuilevaa maastoa, laakson pohjalla Soijoen latvapuro.

Perustiedot
Alue:

Lappeenrannan Korvenkylän (entistä Joutsenoa) osayleiskaavan laajennusalue,
kaava-alueen eteläosassa. Alue sijaitsee kaupungin itälaidalla ja rajoittuu idässä
Imatran kaupunkiin.
Tarkoitus:
Selvittää, onko alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi katsottavia arkeologisia jäännöksiä.
Työaika:
22.8.2019.
Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa.
Tulokset:
Osayleiskaavan laajennusalueelta ei ennestään tunnettu muinaisjäännöksiä, eikä
niitä havaittu maastotarkastuksessa. Koko kaava-alueelta tunnetaan yksi v. 2013
inventoinnissa havaittu vanha autioitunut tonttimaa, jota tuolloin ehdotettiin muinaisjäännökseksi. Sitä ei kuitenkaan ole merkitty muinaisjäännösrekisteriin. Laajennusalue on ollut historiallisella ajalla asumatonta 1900-luvulle saakka.

Tutkimusalue - kaavan laajennusalue – on rajattu vihreällä. Vuonna 2013 inventoitu kaavan alue sinisellä.

Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Maastokartat ja ilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta kesällä v. 2019 ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteriä
on tarkasteltu elokuussa 2019. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä
ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat digitaalisia ja ne on talletettu Mikroliitti Oy:n serverille.
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Kartat

Koko kaavan alue punaisella ja sen laajennus sinisellä katkoviivalla

Laajennusalue vihreällä. Taustalla mml:n viistovalovarjoste.
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Ote v. 1833 Korvenkylän isojakokartasta (konseptista). Tonttimaat on vahvistettu punaisella.
Alla ote v. 1842 pitäjänkartasta.

Inventointi
Lappeenrannan kaupunki on laatimassa osayleiskaavaa Korvenkylän (entistä Joutsenoa) alueelle. Kaavan suunnittelualueen muinaisjäännösinventointi tehtiin v. 2013 (Mikroliitti Oy, Jussila). Kaava-aluetta on sen jälkeen laajennettu etelään. Lappeenrannan kaupunki tilasi laajennusalueen muinaisjäännösinventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Inventoinnin maastotyön tekivät Timo
Jussila ja Timo Sepänmaa 22.8.2019, tutkimuksen kannalta erinomaisissa olosuhteissa.
Korvenkylä sijaitsee ensimmäisen Salpausselän eteläreunamilla ja liepeillä. Laajennusalue on
kauempana reunamuodostumasta ja sijaitsee siis sen edessä. Maaperä alueella on hienoainek-
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sista – hietaa ja hiesua ja osin moreenipohjaista. Alue on topografialtaan tasaista ja loivasti polveilevaa. Alue sijoittuu pääosin 60-65 m korkeustasoille, itäosassa 55-60 m tasoille, muinaisen
Itämeren varhaisen Yoldiamerivaiheen rantojen korkeustasoille. Alueen itäosassa on matala
purolaakso, Soijoen latvapuroja. Alue on suurimmaksi osaksi peltona. Itäosassa on laajempi
raivaamaton metsäalue, missä maaperä on kivikkoista.
Alueelta ja sen lähistöltä ei tunneta muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja. Kaikkiaan alue on
maastoltaan ja sijainniltaan sen laatuista, että siellä tuskin on esihistoriallisia muinaisjäännöksiä.
Historiallisella ajalla alue on ollut vanhojen karttojen perusteella asumatonta. Korvenkylän vanhat tonttimaat sijaitsevat lähimmilläänkin satojen metrien etäisyydellä alueen pohjoispuolella.
Merkittäviä vanhoja teitä tai rajapisteitä ei alueella ole. Alueella ei ole myöskään varustuksia.
Laserkeilausaineistosta laaditussa korkeusmallissa (viistovalovarjosteessa) ei erotu mitään arkeologisesti mahdollisesti mielenkiintoista (alueella on siinä kuoppana näkyviä pieniä maanottopaikkoja).
Maastotyössä aluetta tarkasteltiin silmänvaraisesti ajamalla alueen tiet läpi sekä tekemällä pistokoemainen kävelyretki alueen itäosassa. Samoin länsiosassa katsottiin tarkemmin vähäisiä
rakentamattomia ja pelloksi raivaamattomia saarekkeita. Missään ei havaittu mitään arkeologisesti mielenkiintoista ja mainittavaa.
Osayleiskaavan laajennusalueella ei siis ole muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia, suojeltavaksi katsottavia jäännöksiä.
28.8.2019
Timo Jussila

Alueen maastoja

Lähteet:
Fabritius 1833: Karta öfver Korpis Byamåls Ägor belägne inom Joutseno Socken Jäskis Härad
och Wiborgs Län.
Joutsenon pitäjänkartta 1842.
Jussila 2013: Lappeenranta Korvenkylä muinaisjäännösinventointi. Mikroliitti Oy.
Korvenkylän osayleiskaava. Maisemaselvitys ja kulttuuriympäristöselvitys. Pöyry Finland Oy
2013.
Topografikartta 6770/6800-30 – 420/60 Imatra. Maanmittauslaitos 1938.

