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Tiivistelmä 
Oulun yliopiston lehtori Jari Okkonen tarkasti Sievin Kiurunkankaan itäosassa sijaitsevalla 
rautakautisella löytöalueella suoritetun opetuskaivauksen yhteydessä samaisen metsäsaarekkeen 
pohjoisosassa noin 350 metrin päässä sijainneen entuudestaan rekisteröimättömän kivikautisen 
asuinpaikkakohteen, jossa sijaitsi yksi kiinteä muinaisjäännös. Tarkastuksessa havaittiin kivisessä 
maaperässä sijaitseva selväpiirteinen ja suurikokoinen asuinpainanne (talokuoppa), jonka pohjaan 
tehdystä koepistoista löydettiin sekä kvartsi-iskoksia että palaneita luita. Muinaisjäännös ajoittuu 
kivikaudelle. 
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KOHTEEN MUINAISJÄÄNNÖKSET 

Numero 1 
Muinaisjäännöstyyppi Asuinpainanne 
Ajoitus Kivikausi 
Muinaisjäännöksen koordinaatit P=7090833; I=377052; Z=85 
koordinaattiselite Muinaisjäännöksen keskeltä 
Muoto Nelikulmainen 
Suunta Itäkoillinen-länsilounas 
Koko 17x9 m (painaneen mitat). Syvyys 0,6 m ja vallin korkeus 0,3 m. 
Havaitut rakenteet ja piirteet Kivinen valli, jossa aukko. Tasainen pohja-alue. Vallissa 

sivukuoppa. 
Muinaisjäännöksen luonnehdinta Selvärajainen kivikautisen kuoppatalon jäännös, jossa kivinen 

vaihtelevan levyinen valli ympärillä. Äestetty vuonna 1991. Urat 
yhä nähtävissä. 

Havainnot kuopista tai pinnalta Asuinpainanteen keskelle tehdyistä kahdesta koepistosta 
löydettiin runsaasti kvartsi-iskoksia, palaneita luita ja palaneita 
kiviä. 

Perusteet tyypille ja ajoitukselle Jäännöksen ulkomuoto ja keskelle tehtyjen kahden koepiston 
havainnot. 

Metsätyyppi ja kasvillisuus Kuivahko kangasmetsä. Muinaisjäännöstä peittävät sammalet ja 
puolukanvarvut. Runsaasti nuoria koivuja ja mäntyjä. 

Maaperä, maastotyyppi ja sijainti Muinaisjäännös on kivisessä moreenissa peltojen keskellä 
sijaitsevan kankareen laella. 

Suhde muihin maastopiirteisiin Muinaisjäännöksestä pohjoiseen vajaan sadan metrin päässä 
sijaitsee viljelyksessä oleva pelto. Lisäksi noin 35 m itään on 
nähtävissä historiallisen ajan kellarikuoppia ja kivenottopaikkoja. 
Asuinpainanteesta noin 115 m itäkaakkoon on kivikautinen 
löytöpaikka. Pellosta (P=7090784; I=377161; Z=77,5-80) 
Kiurunkankaan tilan isäntä on löytänyt kivisen kapeateräisen 
tuuran. Esine on löytäjän hallussa. 

Kunto ja uhat Vahingoittunut. Ei välittömiä riskitekijöitä. 
 

 

 

Oulussa 7.8.2020  

 Jari Okkonen 
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Kartta 1. Viitekartta Sievin Kiurunkangas N -kohteen sijoittumisesta Sievin kuntakeskuksen 
pohjoispuolelle. Karttapohja: Paikkatietoikkuna Maanmittauslaitos. 
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Kartta 2. Peruskarttaote Sievin Kiurunkangas N -kohteen sijoittumisesta. Pohjoisessa kohde ja 
sen ainoa asuinpainanne. Itäpuolella pellosta löydetyn liusketuuran löytöpaikka. Itäosassa 
sorakuopan pohjoispuolella syksyn 2018 rautakautisten metallinilmaisin löytöjen alue ja kesän 
2019 Oulun yliopiston opetuskaivauspaikka (Rekisterinumero 1000034214). Karttapohja: 
Paikkatietoikkuna Maanmittauslaitos. 
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Kuva 1. Sievin Kiurunkangas N -kohteen asuinpainanne kuvattuna itään. Pitkin painanteen 
pohjaa kulkee polku, jonka luo tehtiin kaksi koekuoppaa.  

 
 
Kuva 2. Valikoima toisen koekuopan kvartsi-iskoksista. 

 


