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Tutkimuksen perustiedot
Kohde: Kiteen keskustan osayleiskaava-alue
Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen inventointi
Tavoite: hankkia ajantasaiset tiedot kaava-alueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä
Kenttätyöaika: 24.6., 16.7., 31.7.–2.8. ja 7.8.2020
Tutkija: FT Ville Laakso, Maanala Oy
Tilaaja: Kiteen kaupunki
Aiemmat arkeologiset tutkimukset: inv. J. Maukonen 1877, inv. Pekka Sarvas 1963, inv. Timo
Miettinen 1973 (ei raporttia), inv. Petro Pesonen 2004, inv. Ville Laakso ja Timo Sepänmaa 2004
Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: KM 42669 (diar. 21.8.2020)
Tulos: Kaava-alueelta todettiin seitsemän aiemmin tuntematonta kiinteäksi muinaisjäännökseksi
tulkittavissa olevaa kohdetta sekä seitsemän muuta arkeologista kulttuuriperintökohdetta.

Tutkimusalueen sijainti keltaisella ympyröitynä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.

Raportin karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä.
Kansikuva: Kiteen kirkonkylää 1600-luvun puolivälin kartasta (Utter 1649–50). Karttaan on merkitty luterilainen kirkko ja sen eteläpuolelle, tien toiselle puolelle, ortodoksinen kirkko.
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1. Tutkimustehtävä
Kiteen kaupunki oli vuonna 2020 valmistelemassa Kiteen keskustan osayleiskaavaa. Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo oli hankkeesta 25.3.2020 Kiteen kaupungille antamassaan lausunnossa (PKM/23/12.12.03.03/2020)
todennut, että suunnittelualueen arkeologisen
kulttuuriperinnön tila on kaavahankkeen yhteydessä selvitettävä tekemällä koko kaavaalueella arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi.
Sopimus inventoinnin tekemisestä solmittiin
Kiteen kaupungin ja Maanala Oy:n välille
10.6.2020. Inventoinnin vastuuhenkilö oli FT
Ville Laakso. Maastotyö tehtiin useammassa lyhyessä jaksossa kesä–elokuussa 2020.
Inventoidun alueen laajuus oli noin 15 neliökilometriä. Alueelta oli maastotöiden alkuun
mennessä rekisteröity neljä arkeologista kohdetta (kiinteää muinaisjäännöstä, ks. tämän raportin kohteita 1–4).

Vuonna 2004 järjestettiin kaksi koko Kiteen pitäjän laajuista inventointia. Arkeologi Petro Pesonen inventoi tuolloin erityisesti esihistoriallisia kohteita, ja suurin osa työajasta käytettiin
pyyntikulttuurien kohteiden etsimiseen (Pesonen 2004). Vuoden 2020 yleiskaava-alueelta ei
tullut ilmi uusia kohteita.
Tämän kirjoittaja puolestaan inventoi yhdessä
Timo Sepänmaan kanssa historiallisen ajan ja
rautakauden kohteita (Laakso & Sepänmaa
2004). Aikaa käytettiin erityisesti ristiretkiajan–historiallisen ajan hautapaikkojen etsimiseen. Työn seurauksena Kiteen keskustan
tuntumasta rekisteröitiin 1600-luvun ortodoksisen kirkon paikka (tämän raportin kohde 2)
sekä kaksi historiallisen ajan asuinpaikkakohdetta (kohteet 3–4).

Vuoden 2004 inventoinneissa ei vielä ollut käytettävissä isojakokarttoja eikä kaikkia muitakaan relevantteja 1900-lukua edeltäviä suurimittakaavaisia karttoja, joten erityisesti historiallisen ajan asuinpaikat ovat silloin ja aiemVuoden 2020 inventoinnin ensisijaisena tavoit- missa inventoinneissa jääneet muun tyyppisiä
teena oli hankkia ajantasaiset arkeologiset tie- kohteita vähemmälle huomiolle. Vuoden 2020
dot kaava-alueen arkeologisista kohteista vas- inventoinnissa etsittiin kaikentyyppisiä ja -ikäisiä arkeologisia kohteita, mutta historiallisen
tuumuseon em. lausunnon mukaisesti.
ajan asuinpaikkoihin kiinnitettiin järjestelmällistä huomiota.
2. Työn lähtötilanne ja menetelmät
Inventointi aloitettiin tausta- ja arkistotutkiKaavoitettava alue muodostui Kiteen keskus- muksella, jossa käytiin läpi aluetta koskevat retaajamasta ja sen ympäristöstä (ks. karttaa levantit historialliset kartat, kirjallisuus ja erialla). Lähtötiedot alueen arkeologisesta kult- laisia arkistoaineistoja.
tuuriperinnöstä perustuivat aiemmille arkeoloHistoriallisista kartoista keskeisimpiä olivat isogisille inventoinneille.
jakokartat (Telén 1799a ja b). Muiden 1700-luEnsimmäiset havainnot alueen kohteista ovat vun karttojen epätarkkuus teki niistä tutkimukperäisin J. Maukosen vuoden 1877 inventoin- sen kannalta selvästi vähemmän käyttökelpoinista (Maukonen 1879; ks. tämän raportin koh- sia. Isojakokarttojen, pitäjänkarttojen ja Sedetta 2). Vuoden 1963 tutkimuksessa (Sarvas naatin kartan tontit ja tiet asemoitiin moder1963) alueelta ei vielä rekisteröity muinais- nille maastokartalle.
jäännöskohteita, joskin yksi kivikautinen löytöTaustatutkimuksen lähteenä käytettiin myös
paikka mainitaan (Sarvaan kohde 17).
professori Veijo Saloheimon Pohjois-Karjalan
Vuoden 1973 inventoinnissa löydettiin Kytän- historiallisen asutuksen tutkimusta (Saloheimo
niemen kivikautinen asuinpaikka (tämän ra- 1971a–b), jonka asutusrekonstruktiot perustuportin kohde 1).
vat pääasiassa isojakokarttoihin.
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Esitöissä koko kaava-alue tutkittiin kartta-analyysien, Maanmittauslaitoksen avoimen laserkeilausaineiston (0,5 pistettä neliömetrillä)
sekä Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta-aineiston perusteella. Esitöiden perusteella potentiaalisiksi katsotut alueet tarkastettiin maastossa.

Maastotyön aikana oli käytettävissä hyvin alustavia luonnoksia sellaisista alueista, joilla uuden kaavan myötä maankäyttö mahdollisesti
muuttuu. Pieneltä osin inventointia pystyttiin
siten suuntaamaan näille alueille, mutta pääosin maastossa tarkastetut kohdat päätettiin
tieteellisestä näkökulmasta.

Sellaiset isojakokarttojen tonttialueet, jotka
voitiin karttatarkastelun perusteella arvioida
myöhemmältä maankäytöltä edes kohtuullisesti säilyneiksi, tarkastettiin maastossa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että nykyisin tiheästi rakennettuina olevat tontit jätettiin tarkastamatta. Säilyneiksi arvioidut tontit ja muut potentiaalisiksi katsotut alueet tarkastettiin vähintään silmänvaraisesti.

Asuinpaikoille epätyypillisimmät hyvin jyrkät ja
alavat maastonkohdat jätettiin vähälle huomiolle. Varsinkin jyrkkiä rinteitä oli tutkimusalueella, erityisesti sen eteläosassa, kohtuullisen
runsaasti. Maastotöiden kohdistumiseen vaikutti huomattavasti myös se, että suuri osa
kaava-alueesta on tiiviisti rakennettua.

Pyyntikulttuurien kannalta potentiaalisiksi arvioiduille tai muulla tavoin tarkoituksenmukaisille paikoille kaivettiin lapiolla koekuoppia. Lisäksi inventoinnissa käytettiin maaperäkairaa
ja metallinilmaisinta. Maakiviä ja kallioita tarkastettiin satunnaisotoksen omaisesti kuppien
tai muiden hakkausten varalta.

Inventointikohteet dokumentoitiin sanallisesti,
valokuvaamalla ja mittauksin. Asuinpaikkojen
merkityksen arvioimisessa pyrittiin seuraamaan Museoviraston maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointiohjetta (Inventointiohje 2015) – Pohjois-Karjalan historialliset erityispiirteet huomioiden. Sama koskee
saman instanssin julkaisemaa historiallisia
teitä koskevaa ohjetta (Historialliset tiet 2017).

Inventointialue (rajattu punaisella viivalla) ja maastossa tarkastetut alueet (vihreällä).
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3. Havainnot
3.1. Kirjalliset lähteet
Vuoden 2020 tutkimusalue muodostuu kahden
isossajaossa toisistaan erotetun kylän, Päätyeen ja Kiteen, osista. Samassa jaossa yhdistettiin myös aiempi Kytänniemen kylä Päätyeen
kylään. Alueen maanviljelysasutus on kirjallisten lähteiden perusteella muodostunut viimeistään keskiajalla, sillä vuoden 1500 verokirjaan kirjattiin huomattavan suuri määrä taloja.
Ortodoksikarjalainen väestö vaihtui luterilaiseen 1600-luvun puolivälissä (asutushistoriasta ks. Saloheimo 1971a: 108–110).
Vanhimmat aluetta kuvaavat informatiiviset
kartat ovat 1600-luvulta. Vuosisadan puolivälissä piirretystä Käkisalmen läänin kartasta ilmenee, että kirkonkylässä oli ortodoksinen ja
luterilainen kirkko sekä kylän läpi kulkeva tie
(Utter 1649–50; tämän raportin kansikuva). Kytänniemen ja sitä vastapäätä sijaitsevan Sepänniemen alueelta on säilynyt myös yksittäinen
1600-luvun puolivälin tiluskartta (ks. Saloheimo 1986: 127 ja tämän raportin kohde 19).

Kansallisarkistossa säilytettävä päiväämätön
kartta, joka on peräisin 1700-luvun lopulta (Yleiskartta n. 1790). Asutus merkitty punaisin pistein
(Yleiskartta 111, Kansallisarkisto).

Asiasisällöltään pitkälti identtinen, ilmeisesti
samalla käsialalla piirretty, on vuoden 1790
ruotsalainen rekognosointikartta (Harju & Lappalainen 2011: 227). Siihenkin on merkitty
Vanhimmat koko alueen asutusta talotasolla suunnilleen sama määrä taloja ja kirkkorakenkuvaavat kartat ovat 1700-luvulta. Kaikki aivan nus.
vuosisadan lopulla mitattuja isojakokarttoja Isojakokartoista ovat sekä Päätyeen että Kivanhemmat alueen kartat ovat kuitenkin pieni- teen kylien osalta säilyneet renovoidut kappamittakaavaisia, eikä esimerkiksi Maanmittaus- leet (Telén 1799a ja b). Niihin on käytännössä
hallituksen verollepanokarttoja ole alueelta merkitty vain talotontit, tiet sekä erilaatuiset
tiettävästi säilynyt.
maakappaleet. Yksittäiset rakennuksenpaikat
Vuodelta 1738 peräisin oleva vesistökartan
luonnos (Höjer 1738; ks. otetta kohteen 2 kuvauksen yhteydessä) kuvaa alueelta melko paljon yksityiskohtia, mm. kirkon ja pappilan,
mutta asutuksesta on selvästi piirretty vain
pieni osa.

eivät talotonteillakaan erotu.

Isonjaon ja sitä edeltävien karttojen perusteella tutkimusalueen talot sijaitsivat 1700-luvulla Kiteenjärven lounaisrannalla noin viiden
kilometrin pituisena ja kilometrin levyisenä
vyöhykkeenä. Lisäksi oli Kytänniemessä muuAsutuksen kannalta informatiivisin isoajakoa tamia asumuksia.
vanhemmista kartoista on Kansallisarkistossa 1800-luvun puolivälissä laadittu pitäjänkartta
säilytettävä päiväämätön yleiskartta, joka se- (Fabritius 1848) ja seuraavan vuosisadan alun
kin on peräisin aivan vuosisadan lopulta. Sen Senaatin kartta (1916) osoittavat asutusrakenavulla voi tehdä karkeahkoja päätelmiä tuol- teen pysyvyyttä sekä asutuksen vähittäistä kasloisten talojen sijoittumisesta – arviolta parin vua ja laajenemista.
sadan metrin tarkkuudella. Inventointialueelle
on merkitty kolmisenkymmentä taloa ja kirkko Yleisesti ottaen alueen historiallista asutuskehitystä leimaa jatkuvuus.
(ks. kuvaa ohessa).
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Yleiskaava-alueen (punainen rajaus) isonjaon aikaiset talotontit (sinisellä).

Yleiskaava-alue (punainen rajaus) 1840-luvun pitäjänkartassa (Fabritius 1848).
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Yleiskaava-alue (punainen rajaus) vuoden 1916 Senaatin kartassa.

Inventointikohteiden sijainti kaava-alueella. Numerointi viittaa käsillä olevan raportin kohdekuvauksiin.
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3.2. Maastohavainnot

dollista, että samaan kontekstiin kuuluvia varustuksia on alueella nyt löydettyjä enemmän3.2.1. Yleiset havainnot
kin. Niitä voinee tulla esille ainakin laserkeiInventointialueen ainoaa mainittavaa vesistöä, lausaineistojen tarkentuessa.
Kiteenjärveä, on laskettu eri otteissa 1700– Vanhimpien karttojen ja arkeologisten havain1800-luvuilla huomattavan paljon, kaikkiaan tojen (ortodoksikarjalaisiin liitettävä ns. karjakolmisen metriä. Pyyntikulttuurien aikainen lainen keramiikka kohteilta 3–4 ja 6) peruspinnantaso on ollut aluksi ilmeisesti noin 85 m teella on syytä olettaa, että pääpiirteinen asumpy ja laskenut sitten vähitellen järvenlaskuja tusrakenne ja talojen sijainti ovat olleet aluedeltäneeseen noin 83 metrin tasoon (ks. eella samantyyppisiä jo pitkään ennen 1700–
esim. Pesonen 2004: 3).
1800-lukujen vaihteen isoajakoa. TämänhetPaikoin järvenlasku on siirtänyt rantaviivaa kisten tietojen valossa voinee pitää todennähuomattavasti, mutta etenkin Kiteen kylän jyr- köisenä, että asutus on keskittynyt samoille
killä rannoilla muutos on ollut suhteellisen vä- alueille jo keskiajalla.
häinen.
Todettakoon vielä, että keskustan omakotialuInventointialueen eteläosassa korkeuserot eella, Allintien ja Vesilinnuntien kulmassa, kohovat suuria: maa kohoaa rannasta lyhyellä dassa N 6890033 E 662936, totesin noin 25 kumatkalla useita kymmeniä metrejä, kunnes kintovartta tummatulikukkaa (Verbascum
muodostaa sisämaassa tasalakisen reunamuo- nigrum), joka tunnetaan rautakauden ja kesdostuman. Alueen pohjoisosa on alavampaa ja kiajan asutuksen indikaattorikasvina. Pohjoispinnanmuodoiltaan vaihtelevampaa. Maaperä Karjalasta siitä on kirjattu vain muutama esiinon koko alueella pääasiassa hiekkamoreenia ja tymä.
soraa, vesijätöillä savea.
Kiteen esiintymä oli tien penkassa, ja kasvupaiPyyntikulttuurien kannalta erityisen hyvää kan perusteella on vaikea sanoa, indikoiko se
asuinpaikka-aluetta inventointialueelle osuu vanhaa asutusta vai onko kyseessä puutarhatopografian vuoksi vain vähän. Asutuksen vä- karkulainen. Läheisissä puutarhoissa sitä ei kehäisyydestä osoituksena voinee pitää myös sällä 2020 kasvanut, ja aluetta lienee syytä pimuseoon päätyneiden kivikautisten esinelöy- tää silmällä varhaista asutusta ajatellen.
töjen harvalukuisuutta (ks. Sarvas 1963: 10,
erityisesti kohde 17, joka sijainnee nykyisessä Tässä raportissa kuvatut kohteet 1–4 ovat vankeskustassa). Vuonna 2020 koekuopitettiin hastaan tunnettuja kiinteitä muinaisjäännökuseita pyyntikulttuurien kannalta potentiaa- siä. Kohteet 5–19 ovat aiemmin rekisteröimätliseksi arvioituja maastonkohtia, mutta merk- tömiä.
kejä tämäntyyppisistä kohteista ei havaittu.
Viimeisimmäksi mainittua ei esitetä suojeluMerkille pantavaa on myös alueen elinkeinohistoriallisten kohteiden harvalukuisuus. Viljelyröykkiöitä todettiin vain yhdeltä alueelta
(tämän raportin kohde 10), eikä esimerkiksi
tervahautoja havaittu lainkaan. Jälkimmäisiä
pyrittiin paikallistamaan erityisesti laserkeilausaineistosta.

kohteeksi: kyseessä on historiallisen ajan kartanokohde Kytänniemen hovi, joka lienee tuhoutunut, mutta joka kuvataan dokumentointitarkoituksessa ja tulevaa tutkimusta edistämään.

Kohteiden nimien päällekkäisyyksien välttämiseksi on uudet kohteet nimetty periaatteella
Sen sijaan mainitusta aineistosta ilmeni useita pitäjä, maakirjakylä, kohdenimi. Poikkeuksen
toisen maailmansodan aikaisia puolustusva- muodostaa kohde 5, jonka on kahden kylän rarustuksia (ks. kohteet 13–18). On hyvin mah- jalla.
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3.2.2. Inventointikohteet
1. Kitee Kytänniemi
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 260010008
(kiinteä muinaisjäännös)
Tyyppi: asuinpaikka

Kohde tarkastettiin 24.6.2020. Havainto-olot
olivat kohtuulliset, joskin koko alue oli kasvillisuuden peittämää.
Asuinpaikka on omakotitalon pihaa ja sen liepeitä, kuten oli jo vuoden 2004 inventoinnin aikana (ks. Pesonen 2004: 76). Vanha rantapenkka erottuu pihapiirin vieressä, etenkin sen
itäpuolella, korkeana ja varsin jyrkkänä.

Ajoitus: kivikautinen

Ylärinteessä, talon pohjoispuolella, saattaa olla
N 6889977 E 664588 (muinaisjäännösrekiste- ehjempänä
säilynyttä
muinaisjäännöstä.
rin koordinaatit)
Maasto paikalla on harvaa mänty- ja koivumetsää.
Aiemmat tutkimukset: inv. Timo Miettinen
1973 (ei raporttia), inv. Petro Pesonen 2004.
Aiemmissa tiedoissa mainittua vanhaa peltoa
Aiemmat löydöt: KM 19246
Vuoden 2020 löydöt: –

Kivikautista asuinpaikkaa rinteessä. Lännestä.

ei voinut maastossa tunnistaa, joskin em. pohjoispuolinen metsä saattaa sellaista olla.
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Kytänniemen kivikautisen asuinpaikan muinaisjäännösrajauksen pohjoispuolista tasaista metsää, jonne
kohde saattaa ulottua. Lounaasta.

Kohteen 1 muinaisjäännösrekisterin mukainen rajaus, kohteen 12 rajausehdotus ja kohteen 19 sijainti.
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2. Kitee Kirkonkylä Selkue

Itse ortodoksikalmisto on merkitty erääseen
1700-luvun alkupuolen vesistökartan luonnokMuinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000006492 seen (Höjer 1738; ks. kuvaa alla). Kartan tarkka
asemointi ei ole mahdollista, mutta merkintä
(kiinteä muinaisjäännös)
osuu silloisen Sortavalan-tien varteen noin
Tyyppi: kirkkorakenne/kirkonpaikka sekä hau- 100–200 metrin säteelle em. isojakokartan paitapaikka/ortodoksikalmisto
kasta.
Ajoitus: historiallinen

Maukosen tieto ja vuoden 1738 kartta kuvaavat epäilemättä samaa maastonkohtaa. PaiN 6887871 E 665410 (muistokivi)
kalla oleva muistokivi on arvattavasti pystyAiemmat tutkimukset: inv. Ville Laakso ja Timo tetty paikalleen perimätiedon nojalla.
Sepänmaa 2004
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2020 löydöt: –
Maukosen vuoden 1877 kihlakuntainventoinnissaan tallentaman perimätiedon mukaan ortodoksikalmiston ja tsasounan kerrottiin olleen
”Kiteen kirkon kylässä n:o 23 Henrik Auvisen
maalla, noin virstan matkalla Sortavalaan vievän maantien vieressä ja osaksi sen alla. – Kertojan isävainaa oli muistanut tähän lapsuudessaan haudatun, tämän vuosisadan alussa”
(Maukonen 1879: 158–159). Kohdetta ei ole
pystytty paikallistamaan ennen vuoden 2020 Ortodoksikalmisto (Ry. graf) vuoden 1738 karttaluonnoksessa (kuvan keskellä). Kiteen luterilainen
inventointia.
kirkko on kuvan yläosassa. (Höjer 1738).

Maukosen mainitsema kohde oli kesällä 2020
merkitty Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin mahdollisena muinaisjäännöksenä, ilman tarkkaa sijaintitietoa, nimellä Auvisen
palsta ja kohdetunnuksella 1000003122. Lisäksi oli Kiteen historiallisen ortodoksikirkon
paikka kirjattu samaan rekisteriin vuoden 2004
inventoinnin (ks. Laakso & Sepänmaa 2004: 48)
perusteella kiinteänä muinaisjäännöksenä
paikkaan, jossa sijaitsee kirkon vuonna 1981
pystytetty kivinen muistomerkki Kirkonkylä
Selkue, 1000006492).
Vuoden 2020 inventoinnin esitöissä oli käytettävissä kaksi historiallista karttaa, joiden tietojen perusteella Kiteen kylän ortodoksikalmisto
on mahdollista paikantaa. Isojakokartan (Telén
1799b) perusteella Maukosen mainitseman
kantatilan 23 maita on ulottunut Sortavalanmaantien varteen noin 300 metrin matkalla.
Alue on se, jolla sijaitsee kirkon em. muistokivi.

Kohde tarkastettiin 24.6.2020 hyvien havaintoolojen vallitessa. Alue oli samassa asussa kuin
vuonna 2004. Kyseessä on rinteen päällä sijaitseva ympäristöään tasaisempi maastonkohta.
Paikalla kasvoi suuria kuusia, koivuja ja mäntyjä, aluskasvillisuus oli matalahkoa heinikkoa.
Maaperä on hietaa. Kohdalta on hyvä näköala
Kiteenjärvelle ja sijainti on ortodoksikalmistolle ja kirkonpaikalle varsin tyypillinen.
Tasaisesta kohdasta koilliseen on leikkipuisto,
jonka kohdalta alkuperäinen maanpinta on
poistettu. Lounaassa kulkee Savikontie, jonka
linjaus on sama jo isojakokartassa. Maukosen
mukaan kalmisto oli 1800-luvun lopulla osin silloisen tien alla, ja koska nykyinen tie on käytännössä samalla korkeustasolla ympäristön
kanssa ja vaikuttaa kevyesti perustetulta, lienee hautojen säilyminen tien alla täysin mahdollista.
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Kohde saattaa jatkua edelleen tien lounaispuolelle, jossa on noin 20 m leveä tien suuntainen
maankäytöltä säästynyt tasainen maakaistale.
Paikalla kasvoi koivikkoa ja heinikkoa.

Kiteeläisen aihepiiriin perehtyneen informantin mukaan kohteen kaakkoispuoleisia rivitaloja aikanaan rakennettaessa on löytynyt ihmisen luita.

Kirkkorakennuksen ja kalmiston ilmeistä paikkaa ympäristöään tasaisemmalla alueella. Luoteesta.

Kohteiden 2 ja 6 rajausehdotus. Kohteen 2 rajausehdotus perustuu isojakokarttaan, topografiaan ja ympäristön maankäyttöön. On mahdollista, että kohde jatkuu rajauksen ulkopuolelle lounaan suunnassa.
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3. Kitee Selkue 1

4. Kitee Selkue 2

Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000006501 Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000006503
(kiinteä muinaisjäännös)

(kiinteä muinaisjäännös)

Tyyppi: asuinpaikka

Tyyppi: asuinpaikka

Ajoitus: historiallinen

Ajoitus: historiallinen

N 6887413 E 665713 (muinaisjäännösrekisterin keskikoordinaatit)

N 6887513 E 665673 (muinaisjäännösrekisterin keskikoordinaatit)

Aiemmat tutkimukset: inv. Ville Laakso ja
Timo Sepänmaa 2004

Aiemmat tutkimukset: inv. Ville Laakso ja Timo
Sepänmaa 2004

Aiemmat löydöt: TYA 830:1–2

Aiemmat löydöt: TYA 831:1–5

Vuoden 2020 löydöt: –

Vuoden 2020 löydöt: –

Kohde sijaitsee pellolla, loivan kumpareen länsirinteellä. Vuonna 2004 paikalta poimittiin
asuinpaikka-aineistoa noin 10 x 10 metrin
alalta. Vuoden 2020 inventoinnin aikana pelto
oli kasvipeitteinen, eikä kohteesta saatu uusia
maastohavaintoja. Isojakokartalla (Telén
1799b) paikka on Kiteen kylän kantatilan 16
maata; paikalle ei ole merkitty rakennuksia.

Kohde sijaitsee pellolla. Vuonna 2004 paikalta
poimittiin asuinpaikka-aineistoa noin 30 x 50
metrin alalta. Kesällä 2020 pelto oli kasvipeitteinen, eikä kohteesta saatu uusia maastohavaintoja.
Isojakokartalle (Telén 1799b) paikalle on merkitty kantatilan 16 (Herrala) talotontti.

Kohteiden 3 ja 4 rajausehdotukset isojakokartan ja vuoden 2004 inventoinnin havaintojen perusteella.
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5. Kitee Uimaranta

Rajamerkki löytyi 31.7.2020. Paikalla on 65 cm
pitkä, suurimmillaan 30 cm leveä ja 25 cm
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- paksu kivi, jonka sileään yläpintaan on hakattu
T-kirjaimen muotoinen ura. Hakkauksen piteänä muinaisjäännöksenä)
tempi viiva on 24 cm:n pituinen, 1 cm leveä ja
Tyyppi: hakkaukset/rajamerkit
noin 4 mm syvä. Siihen nähden poikittaisen viivan pituus on n. 13 cm. Pitkän viivan suunnaksi
Ajoitus: historiallinen
mitattiin 45 goonia, lyhyen 150 goonia.
N 6889081 E 664591
Hakkaus on matala ja erottuu suhteellisen heikosti. Se muodostuu pienistä kuopista, jotka
Aiemmat tutkimukset: –
eroavat kiven sileämmästä luontaisesta pinAiemmat löydöt: –
nasta; kyseessä on selkeästi ihmisen tekemä
merkintä.
Vuoden 2020 löydöt: –
Rajamerkki sijaitsee lehtimetsää kasvavassa
koilliseen laskevassa rinteessä, järvenlaskuja
edeltävän rantapenkan päällä, Kiteen ja Päätyeen kylien nykyisellä rajalla. Noin 5 m siitä luoteeseen on uimarannan hiekkapintaisen lentopallokentän lähin kulma.

Löydettäessä kiven päällä oli ohut sammalkerros. Kiven ympärillä on kivikkoa, muttei tunnistettavaa rakennetta.
Kiven yläpinta ei ole vaakasuora ja on kaikkiaan
mahdollista, ettei se ole täysin alkuperäisessä
asennossaan.

Kohteiden 5, 9 ja 18 rajausehdotukset. Kohteen 9 ehdotuksessa on huomioitu maastohavainnot, topografia, isojakokartta sekä vuoden 1742 sotatapahtumia koskevat kirjalliset tiedot. Pohjoisessa ja luoteessa
samaa kohdetta rajaa jyrkkä rinne, idässä ja etelässä nykyinen tiheä rakennuskanta.
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Rajamerkin hakkaus ennen sen liituamista. Luoteesta.

Hakkaus liiduttuna. Luoteesta.
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6. Kitee Kitee Pietilä

köintialueen välissä on kapea puustoinen maakaistale, joka tarkastettiin silmänvaraisesti.
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- Asuinpaikkaan viittaavia rakenteita ei havaittu.
teänä muinaisjäännöksenä)
Pellon pinnalta poimittiin kohtuullisen runTyyppi: asuinpaikka
saasti tyypillisiä asuinpaikkalöytöjä, mm. pala
ns. karjalaista keramiikkaa. Sen perusteella
Ajoitus: historiallinen
asuinpaikka on todennäköisesti ollut käytössä
N 6888170 E 665207 (kohteen keskeltä)
jo 1600-luvun alkupuolella tai sitä ennen. Muu
löytöaineisto käsittää fajanssia, astialasia, tuAiemmat tutkimukset: –
luspiitä, liitupiippujen paloja ja palamattomia
eläinten luita.
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2020 löydöt: KM 42669

Etelässä kohde rajoittuu teollisuusalueeseen ja
tehtaan asfaltoituun pysäköintipaikkaan. NiiKohde tarkastettiin 24.6.2020. Se sijaitsee pää- den kohdan voi olettaa tuhoutuneeksi.
osin tasaisella pellolla, joka oli kesällä 2020 Isojakokartalle (Telén 1799b) paikalle on mersuurimmaksi osaksi mulloksella. Vain Savikon- kitty kantatilan 19 (Pietilä) talotontti. Paikalle
tien ja Karhuntien kulmaukseen jäävä pellon ei ole merkitty asutusta enää pitäjänkartassa
kaakkoisin osa oli kasvipeitteinen. Havainto- (Fabritius 1848).
olot olivat mulloksella olleella osuudella kohtuullisen hyvät. Kasvipeitteisen osan ja sen lou- Kohteen rajausehdotus ilmenee kohteen 2 kunaispuolella olevan tehdasrakennuksen pysä- vauksen yhteydessä olevasta kartasta.

Asuinpaikkaa pellolla ja sen takaisessa tasaisessa metsikössä. Pohjoisesta.
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7. Kitee Päätye Toroppala (Åkergård)

perusteella on oletettava, että kyse on tontista, jolla on aiemmin sijainnut yksi näistä van(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- hemmista taloista.
teänä muinaisjäännöksenä)
Paikalle on merkitty talotontti myös pitäjänTyyppi: asuinpaikka
karttaan (Fabritius 1848), muttei enää Senaatin karttaan (1916). Vuoden 1975 peruskarAjoitus: historiallinen
tassa alue on peltoa.
N 6889156 E 663139 (kohteen keskeltä)
Tarkastin kohteen 16.7.2020. Kyseessä on itä–
Aiemmat tutkimukset: –
länsi-suuntaisen harjanteen korkein kohta.
Tontti oli vuoden 2020 inventoinnin aikana jouAiemmat löydöt: –
tomaana. Havainto-olot olivat heikot, sillä alue
Vuoden –
kasvoi miehenkorkuista horsmaa. Maan pinnalle erottuvia rakenteita ei havaittu, mikä oliIsojakokartalle (Telén 1799a) paikalle on merkin oletettavaa, koska alue on ollut peltona.
kitty Päätyeen kylän kantatilaan 7 (Toroppala
eli Åkergård) liittyvä tonttimaa, joka ei kuiten- Topografisesti maastonkohta on talonpaikaksi
kaan ole isonjaon aikana asutuksi merkitty ta- erittäin sopiva ja on oletettava, että entisen
lotontti. Saloheimon (1971a 111) mukaan Kan- muokkauskerroksen alla on säilyneitä asuintatila 7 oli muodostettu kolmesta vanhem- paikkajäännöksiä, kuten tämäntyyppisillä kohmasta tilasta. Tontin koon, muodon ja sijainnin teilla yleensä. Maaperä alueella on savea.

Isonjaon aikaista talotonttia laakealla kumpareella. Lännestä.

19

Kohteen 7 rajausehdotus, joka perustuu isojakokartan talotontin laajuuteen ja maastohavaintohin.

8. Kitee Päätye Romola

Kohde tarkastettiin 16.7.2020 hyvissä havainto-oloissa. Paikka on loivasti pohjoiseen
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- laskevaa rinnettä, jolla kasvaa vanhoja puita.
teänä muinaisjäännöksenä)
Osa puustosta on hiljattain kaadettu.
Tyyppi: asuinpaikka
Ajoitus: historiallinen
N 6889116 E 663886 (kohteen keskeltä)
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2020 löydöt: –
Isojakokartalle (Telén 1799a) paikalle on merkitty Päätyeen kylän kantatilan 19 (Romola) talotontti. Kyseessä on kappalaisen virkatalo.
Alueelle on merkitty talotontti myös pitäjänkarttaan (Fabritius 1848) ja Senaatin karttaan
(1916).

Alueen eteläosassa on isokokoinen vanha
asuinrakennus, jonka pohjoispuolella on nurmipintaista pihamaata. Kyseistä maastonkohtaa on ilmeisesti hieman pengerretty.
Tontin pohjoisosassa, kohdassa N 6889143 E
663912, on ympäristöään hieman korkeampi
suorakaiteen muotoinen kumpare, mahdollinen rakennuksenjäännös. Sen laajuus on 8 x 8
metriä.
Tontin nykyinen rakennuskanta on iäkästä ja sijaitsee isonjaon aikaisen tontin reunassa. Alueella on epäilemättä säilyneitä historialliseen
asuinpaikkaan liittyviä maakerroksia/rakenteita.
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Romolan talotonttia. Koillisesta.

Kohteen 8 rajausehdotus, joka perustuu isojakokarttaan ja maastohavaintohin.
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9. Kitee Kitee Isopappila

Pappilan pihapiirin rakennuskanta on iäkästä,
joten maankäyttö paikalla on ollut vähäistä ai(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- nakin viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana.
teänä muinaisjäännöksenä)
On oletettava, että pihapiirissä on säilyneitä
kiinteän muinaisjäännöksen osia.
Tyyppi: asuinpaikka, taistelupaikka
Oletettavasti tältä kohteelta on peräisin myös
Ajoitus: historiallinen
se Pohjois-Karjalan museossa säilytettävä ortodoksinen kasteristi, joka on löytynyt vuonna
N 6888713 E 664771 (kohteen keskeltä)
1996
”Vanha-Pappilan”
kasvimaasta
Aiemmat tutkimukset: –
(PKMPKE6131:1). Kasvimaata ei enää vuonna
2020 alueella ollut tunnistettavissa.
Aiemmat löydöt: –
Kohteen erityispiirre on paikalla maaliskuussa
Vuoden 2020 löydöt: –
1742 käyty taistelu suomalaisten talonpoikien
ja venäläisen sotaväen välillä. Sen yksityiskohIsojakokartalle (Telén 1799b) paikalle on mer- dista on niukasti tietoa, mutta venäläiset piiritkitty Kiteen kylän kantatilan 29 (Isopappila) ta- tivät pappilaan suojautuneita talonpoikia,
lotontti. Kyseessä on kirkkoherran virkatalo, jotka lopulta murtautuivat sieltä ulos (ks. Salojoka muodostettiin 1730-luvulla useasta van- heimo 1993: 33–36). Taistelu oli suhteellisen
hemmasta tilasta (Saloheimo 1971a: 110; Pit- merkittävä ja siinä mm. käytettiin tykkejä. On
känen 1994: 600). Vuoden 1738 kartan (Höjer selvää, että pappilan ja sen ympäristön maape1738) perusteella pappila näyttää jo tuolloin rässä on säilynyt tapahtumasta peräisin olevaa
olleen nykyisellä paikalla.
aineistoa.
Tarkastin paikkaa 31.7.2020. Kohde sijaitsee Kohteen rajausehdotus on esitetty yllä kohjyrkän rinteen päällä olevalla tasamaalla. Pää- teen 5 yhteydessä.
rakennuksen lounaispuolella on tasaista nurmikkoista pihaa ja villiintynyttä puutarhaa.
Päärakennuksen koillispuolella on nurmipintainen loiva kumpare, joka vaikuttaa erityisen potentiaaliselta säilyneitä asuinpaikkarakenteita
ajatellen.
Siitä edelleen koilliseen on matala kiviaita ja
sen koillispuolella isojakokarttaankin merkitty
vanha tielinja, joka on tällä kohdalla nurmipintainen ja käytöstä poistunut. Sitä on paikoin
kevyesti pengerretty. Paikoin se on hieman
ympäristöään ylempänä.
Kyseessä on Kiteen kirkonkylän läpi vienyt
vanha tie, jo 1600-luvun puolivälin karttaan
(Utter 1649–50) merkitty pitäjien välinen Suorlahti–Uukuniemi-tie.
Linja on merkitty hieman tarkempana 1700-luvun karttoihin. Väylän voi luokitella ns. maakunnallisiin teihin, joiden käytöstä jääneet osat
voidaan luokitella ns. muiksi kulttuuriperintö- Vuoden 1742 taistelun muistomerkki pappilan länkohteiksi (ks. Historialliset tiet 2017: 14, 19).
sipuolella.
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Päärakennuksen koillispuolta. Vasemmalla entistä Suorlahti–Uukuniemi-tietä. Sen ja päärakennuksen välissä on loiva kumpare, jossa on todennäköisesti säilyneitä kulttuurikerroksia/rakenteita.

Pappilan pihapiirin luoteispuolta. Taistelun muistomerkki jää oikealle kuvan reunan kohdalle. Idästä.
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10. Kitee Päätye Kytänniemen torppa

Taulukko 1. Kohteen 10 viljelysröykkiöt. Kuvaus-sarakkeessa ilmoitetaan röykkiön koko si(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- ten, että viimeinen luku on sen korkeus.
teänä muinaisjäännöksenä)
N
E
Kuvaus
Tyyppi: asuinpaikka
6891219 665165 2 x 1,5 x 0,5 m
6891226 665159 2 x 2,5 x 0,5 m
Ajoitus: historiallinen
6891232 665131 Ison maakiven ympärillä
N 6891272 E 665147 (kohteen keskeltä)
3 x 3 x 0,7 m
Aiemmat tutkimukset: –
6891235 665158 Halkaisija 1,5 m,
korkeus 0,3 m
Aiemmat löydöt: –
6891242 665148 2,5 x 1,2 x 0,4 m
Vuoden 2020 löydöt: –
6891246 665157 2 x 1 x 0,4 m
6891268 665153 4 x 4 x 0,7 m
Isojakokarttaan (Telén 1799a) paikalle on mer- 6891278 665148 4 x 3,5 x 1,2 m
kitty Kytänniemen hoville kuuluneen torpan
6891274 665133 2,5 x 4 x 0,6 m
tontti (ks. myös Saloheimo 1971a: 111). Tontti
6891277 665139 3 x 2,5 x 0,5 m
on merkitty edelleen pitäjänkarttaan (Fabritius
6891285 665136 Halkaisija 3 m,
1848), muttei enää 1900-luvun karttoihin.
korkeus 0,5 m
Tarkastin alueen 1.8.2020. Paikalla kasvoi re- 6891291 665165 3 x 3 x 0,4 m
hevää nuorta lehtimetsää, jossa havainto-olot 6891308 665150 Halkaisija 3 m,
olivat korkeintaan keskinkertaiset.
korkeus 0,8 m
Kiteenjärven ja Tohmajärventien välisellä alueella, lehtimetsää kasvavalla kumpareella ja
sen liepeillä totesin kolmetoista selkeää viljelyröykkiötä, jotka on kuvattu tarkemmin ohessa
taulukossa 1. Osa röykkiöistä on kevyen liikenteen väylän tuntumassa, lähimmillään noin
neljän metrin etäisyydellä siitä.
Lisäksi paikalla on raivauksen tuloksena syntynyt noin 20 m pituinen luode–kaakko-suuntainen kivivalli, jonka luoteispää on kohdassa N
6891334 E 665158 ja kaakkoispää kohdassa N
6891316 E 665168. Vallin leveys on 1–2 m ja
korkeus noin 0,5 m.
Vallin koillispuolella maasto on erittäin kivistä
ja ainakin osin vesijättöä. Vallin lounaispuoli on
loivaa kumparetta, jolla on pienialaisia tasanteita. Viimeksi mainittu alue on asuinpaikaksi
aivan sopivaa.
Kohteella ei todettu suoraan asuinpaikkaan liittyviä rakenteita, mutta asuinpaikan olemassaoloa ei ole syytä epäillä. Alueelle kaivettiin
muutamia koekuoppia, mutta niissä ei erottunut mitään erityistä. Maaperä on moreenia.
Kohteen luode–kaakko-suuntaista kivivallia.
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Yksi kohteen Kytänniemen torppa röykkiöistä.

Kohteen 10 rajausehdotus, joka perustuu maastohavaintoihin ja isojakokartan talotontin sijaintiin.
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11. Kitee Päätye Vesitorninmäki

Kuoppaa ympäröi maata ja runsaasti kiviä sisältävä valli, jonka leveys on 1,5–3 m. Vallin kor(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi kiin- keus on suurimmillaan (alarinteen puolella)
teänä muinaisjäännöksenä)
noin metrin. Kuula on löytäjän mukaan löytynyt alarinteen puoleisen vallin sisäsyrjästä.
Tyyppi: puolustusvarustus
Ajoitus: historiallinen
N 6888578 E 663963
Aiemmat tutkimukset: –

Alueella kasvaa vanhaa metsää. Aluskasvillisuus oli tiheää ja hankaloitti havainnointia. Ympäristöä kuitenkin havainnoitiin varsin perusteellisesti, eikä muita samantyyppisiä kaivantoja havaittu.

Aiemmat löydöt: –

Kuopan pohjaan tehtiin lapiolla 30 x 40 cm:n
kokoinen koekuoppa. Siinä todettiin 40 cm seVuoden 2020 löydöt: –
koittunutta maata ja sitten suuri kivi, jota ei
Kohde sijaitsee jyrkän rinteen päällä, tasaisen poistettu.
mäenlaen reunalla. Paikalta on löytynyt metal- Paikalta on hyvä näkyvyys erityisesti pohjoisen
linilmaisimella rautainen (tykin)kuula, jonka suuntaan. Kuopan sijainnin ja ulkomuodon
halkaisija on noin 7 cm. Tarkastin kohteen sekä kuulalöydön perusteella kyseessä on puo31.7.2020. Kuulan löytäjä toimi oppaana ja lustusvarustus. Se voi liittyä esimerkiksi 1700osoitti löytöpaikan maastossa.
luvun sotatapahtumiin.
Paikalla on selkeästi ihmisen aiheuttama laakea kuoppa, jonka laajuus on 5 x 2,5 metriä ja
syvyys noin puoli metriä. Kuopan pohjakaava
on kulmistaan pyöristynyt suorakaide ja sen pituusakseli on korkeuskäyrien suuntainen.

Kohteelta metallinilmaisimella löytynyt tykinkuula.

Lisäksi alueella tarkastettiin kohtaa N 6888611
E 663942, josta Pohjois-Karjalan alueellisen
vastuumuseon tietojen museon mukaan on
löytynyt metallinilmaisimella 1800-luvun hopeamarkka. Mitään erityistä ei havaittu.
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Puolustusvarustuksen vallia. Kaivanto on sen oikealla puolella. Luoteesta.

Kohteen 11 rajausehdotus.
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12. Kitee Päätye Vanha Tohmajärventie

Tarkastin kohdetta 7.8.2020. Vuoden 2020 tutkimusalueelle tiestä osui noin 300 metrin pitui(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi nen käytöstä pois jäänyt osuus, jonka vanhaan
muuna kulttuuriperintökohteena)
tielinjaan nähden poikittainen Kylväjäntie jakaa kahdeksi erilliseksi säilyneeksi osaksi.
Tyyppi: kulkureitti/tienpohja
Ajoitus: historiallinen
N 6890666 E 664540 (kohteen keskeltä)
Aiemmat tutkimukset: –

Tielinjan leveys on 4–5 m ja se oli kesällä 2020
osin sorapintaisena kevyen liikenteen väylänä,
osin metsäpolkuna. Tien molemmin puolin on
matalat ojat ja niiden ulkopuolella erottui siellä
täällä tieltä raivattuja kiviä.

Aiemmat löydöt: –

Linjaus on jäänyt käytöstä 1900-luvun kuluessa
uuden tien valmistuttua. Reitti on luokiteltavissa paikallistieksi, joiden käytöstä jääneet
Kytänniemen kärjestä pohjoiseen Tohmajär- osat voidaan luokitella ns. muiksi kulttuuripeven suuntaan vievä tie on merkitty karttoihin rintökohteiksi (ks. Historialliset tiet 2017: 14,
jo 1700-luvun alkupuolella (ks. Höjer 1738). 19).
Sen voi kuitenkin olettaa olevan vanhempi,
sillä kylät, joita se yhdistää, ovat selvästi iäk- Kohteen rajausehdotus on esitetty yllä kohkäämpiä.
teen 1 yhteydessä.
Vuoden 2020 löydöt: –

Vanhan Tohmajärventien käytöstä jäänyttä osaa sen koillisosassa, jossa vanha tie palvelee nykyisin kevyen liikenteen väylänä. Koillisesta.
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13. Kitee Kitee Palomäki
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi
muuna kulttuuriperintökohteena)
Tyyppi: puolustusvarustus
Ajoitus: historiallinen/1900-luku
N 6887956 E 663723 (kohteen keskeltä)
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2020 löydöt: –
Varustus tarkastettiin 31.7.2020 yleisöilmoituksen perusteella. Kohde on sekametsää kasvavalla moreenikumpareella. Paikalla on neljä
ampumapesäkettä ja niiden välissä yhdyshautaa.
Kaivannot ovat melko kuluneita. Niiden syvyys
on suuruusluokkaa yksi metri ja leveys noin 1,5 Toisen maailmansodan aikaisia varustuksia moreenikumpareella. Taustalla Kehätie. Koillisesta.
metriä. Torjuntasuunta on etelään.

Kohteiden 13–16 rajausehdotukset. Kaikki kolme ovat 2. maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia.
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14. Kitee Kitee Palomäki 2

Varustus tarkastettiin 2.8.2020 laserkeilausaineistosta tehdyn havainnon perusteella. Ha(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi vainto-olot olivat hyvät.
muuna kulttuuriperintökohteena)
Kohde sijaitsee lehtimetsää kasvavan kumpareen laella, asuinalueen kupeessa. Paikalla on
Tyyppi: puolustusvarustus
yksittäinen ampumapesäke ja noin kahdeksan
Ajoitus: historiallinen/1900-luku
metrin pituudelta siihen liittyvää yhdyshautaa.
Kaivantoja on osin täytetty mm. kivillä. TorjunN 6888027 E 663814
tasuunta on etelään.
Aiemmat tutkimukset: –
On mahdollista, että osa alueen varustuksista
on tuhoutunut viereisen omakotitaloalueen
Aiemmat löydöt: –
syntyessä. Kohteen rajausehdotus on esitetty
Vuoden 2020 löydöt: –
yllä kohteen 13 yhteydessä.

Osin peittynyttä toisen maailmansodan aikaista puolustusvarustusta. Lännestä.
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15. Kitee Kitee Palomäki 3

vainto-olot olivat hyvät. Kohde sijaitsee täysikasvuisessa sekametsässä, jyrkän rinteen ylä(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi reunan päällä, suoraan panssariestekaivannon
muuna kulttuuriperintökohteena)
(kohde 13) yläpuolella.
Tyyppi: puolustusvarustus
Ajoitus: historiallinen/1900-luku
N 6888035 E 664020
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2020 löydöt: –

Ylle merkittyjen koordinaattien kohdalla todettiin kuoppa, jonka laajuus on 4 x 3 m ja syvyys
1,5 m. Sen itä- ja länsisivuilla on valli, jonka leveys on 1,5 m ja korkeus 0,6 m. Kaivannon pohjakaava on suorakaide.
Sijainnin ja muodon perusteella kyseessä on
panssarintorjunta- tai muun kevyehkön tykin
tuliasema, joka ajoittunee toiseen maailmansotaan. Torjuntasuunta on etelään.

Varustus tarkastettiin 2.8.2020 laserkeilausai- Kohteen rajausehdotus on esitetty yllä kohneistosta tehdyn havainnon perusteella. Ha- teen 13 kohdalla.

Puolustusvarustusta rinteen päällä. Pohjoisesta.
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16. Kitee Kitee Palomäki 4

Paikalla on luontaiseen notkelmaan tehty järeä
ojamainen kaivanto, jonka pohjoinen (ylärin(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi teen) puoli on kaivettu liki pystysuoraksi ja on
muuna kulttuuriperintökohteena)
2–2,5 m syvä. Alareinteen puoleinen reuna on
loivempi.
Tyyppi: puolustusvarustus
Ajoitus: historiallinen/1900-luku
N 6887989 E 663942 (kohteen keskeltä)
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2020 löydöt: –

Kaivetusta maasta on kasattu alarinteen puolelle valli, jonka leveys on luokkaa 7 m ja korkeus 1 m. Kaivannon leveys ilman vallia on n.
10 m. Ojan pohjalla kasvaa täysikokoisia kuusia.
Sijainnin ja muodon perusteella kyseessä on
toisen maailmansodan aikainen panssariestekaivanto. Torjuntasuunta on etelään.

Varustus tarkastettiin 2.8.2020 laserkeilausai- Kohteen rajausehdotus on esitetty yllä kohneistosta tehdyn havainnon perusteella. Ha- teen 13 yhteydessä.
vainto-olot olivat hyvät.

Panssariestekaivantoa (vasemmalla). Mittakaava seisoo kohdekuvauksessa mainitun vallin päällä. Lännestä.
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17. Kitee Kitee Hutsi

Kaivetusta maasta on kasattu alarinteen puolelle valli, jonka leveys on noin 5 m ja korkeus
(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi 1,5 m. Kaivannon leveys ilman vallia on 5–10
m.
muuna kulttuuriperintökohteena)
Tyyppi: puolustusvarustus
Ajoitus: historiallinen/1900-luku
N 6888232 E 664467 (kohteen keskeltä)
Aiemmat tutkimukset: –
Aiemmat löydöt: –
Vuoden 2020 löydöt: –

Kaivannon pohjalla kasvaa täysikokoisia puita.
Pohjalle on paikoin kasattu puutarha- ja muuta
jätettä. Kaivanto on epäilemättä ollut alun alkaen yhtenäinen, mutta kaksi maanrakennustöissä tuhoutunutta kohtaa jakavat sen nykyisin kolmeen osaan, kuten oheisesta kartasta ilmenee.
Sijainnin ja muodon perusteella kyseessä on
toisen maailmansodan aikainen panssariestekaivanto. Torjuntasuunta on itään.

Varustus tarkastettiin laserkeilausaineistosta On mahdollista, että tämän kohteen ja samantehdyn havainnon perusteella 7.8.2020. Ha- tyyppisen kohteen 18 välisellä alueella, urheivainto-olot olivat hyvät.
lukeskuksen pohjoispuolella, on samalla korPaikalla on jyrkän rinteen juureen kaivettu oja, keustasolla ollut vastaavaa kaivantoa, joka on
jonka ylärinteen puoli on kaivettu liki pystysuo- tuhoutunut tienteon yhteydessä. Kaivantoa on
saattanut olla myös tämän kohteen lounaisraksi ja on 2–2,5 m syvä.
puolella.

Kohteen 17 rajausehdotus. Kohde jakautuu kolmeen osaan, joiden välissä on maankäytössä tuhoutuneita
kohtia.
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18. Kitee Kitee Hutsi 2

(ilmeisesti kylän kaikki) neljä tilaa (Saloheimo
1971a: 110; Kauppinen 1994: 103).

(uusi kohde, ehdotetaan rekisteröitäväksi
Professori Veijo Saloheimon (1971a: 111) armuuna kulttuuriperintökohteena)
vion mukaan hovin (länsisuomalaisittain kartaTyyppi: puolustusvarustus
non) viljelystoiminta hävitti siihen liitettyjen
vanhojen tilojen talotontteja, mutta hänen
Ajoitus: historiallinen/1900-luku
mukaansa Kytänniemen isojakokartasta voiN 6888678 E 664916 (kohteen keskeltä)
daan ”peltokuvioiden muotojen tai suorastaan
tonttikuvioiden perusteella” tunnistaa kolmen
Aiemmat tutkimukset: –
talonpaikan rivi, joista keskimmäisellä sijaitsi
Aiemmat löydöt: –
itse hovi rakennuksineen.
Vuoden 2020 löydöt: –

Saloheimo (1971b: 74) sijoittaa kartassaan hovin tontin vanhan Tohmajärventien tuntumaan
Varustus tarkastettiin 7.8.2020 laserkeilausai- sen itäpuolelle. Aivan tarkkaa sijaintia ei Saloneistosta tehdyn havainnon perusteella. Ha- heimon tietojen ja pienimittakaavaisen kartan
vainto-olot olivat runsaan kasvillisuuden perusteella voi kuitenkaan määrittää.
vuoksi huonohkot.
Alueella on isojakokartassa pari peltojen kesPaikalla on luontaiseen notkelmaan kaivettu kellä sijaitsevaa viljelemätöntä kohtaa, jotka
oja, jonka ylärinteen puoli on kaivettu liki pys- voisivat kuvastaa isonjaon aikaan jo hylättyjä
tysuoraksi ja on 2–2,5 m korkea. Kaivetusta vanhoja tonttimaita. Jompikumpi niistä on tomaasta on kasattu alarinteen puolelle valli, dennäköisesti Saloheimon tarkoittama maasjonka leveys on useita metrejä ja korkeus 1 m. tonkohta.
Kaivannon leveys ilman vallia on 5–10 m. Ojan
Vain toinen em. mahdollisista tonteista arvioipohjalla kasvaa täysikokoisia puita.
tiin vuoden 2020 inventoinnissa myöhäiseltä
Sijainnin ja muodon perusteella kyseessä on maankäytöltä säästyneeksi, ja se tarkastettiin
toiseen maailmansotaan ajoittuva panssaries- maastossa (paikasta ks. vihreät neliöt kohteen
tekaivanto. Torjuntasuunta on itään.
1 kartassa tämän raportin sivulla 11). Alue on
kivistä kumparetta.
Kohdetta ei valokuvattu 2020. Rajausehdotus
on esitetty edellä kohteen 5 yhteydessä.
Kohdalle kaivettiin koekuoppia ja sitä prospektoitiin metallinilmaisimella. Paikalta todettiin
kaksi 1900-luvulle ajoittunevaa kivijalkaa (N
19. Kitee Päätye Kytänniemen hovi
6890535 E 664476 ja N 6890524 E 664473),
muttei mitään merkkejä vanhemmasta asutuk(tuhoutunut/paikallistamaton, ei arkeologinen sesta. Oletettavasti alue on jäänyt raivaamatta
kohde)
pelloksi kivisyytensä vuoksi.
Tyyppi: asuinpaikka

Kytänniemen kärjen alueesta on olemassa
myös vuonna 1646 laadittu tiluskartta (SaloAjoitus: historiallinen
heimo 1986: 127). Sen tarkka asemoiminen on
Aiemmat tutkimukset: –
hankalaa, mutta ainoa alueelle tuolloin merkitty talotontti näyttäisi sijainneen em. paiAiemmat löydöt: –
kasta noin 150 m lounaaseen, nykyisellä omakotitaloalueella (suurin piirtein N 6890464 E
Vuoden 2020 löydöt: –
664336, ks. kohdetta 19 kohteen 1 kartalla).
Kytänniemen kylästä muodostettiin 1600-lu- Mikäli sijaintitulkinta on oikea, tontti on nykyivulla Kiteen kreivikunnan hovileiri yhdistämällä sin tuhoutunut.
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kiinteiksi muinaisjäännöksiksi ja yhtä moni ns.
muiksi kulttuuriperintökohteiksi.
Esille tulleista aiemmin tuntemattomista kiinteistä muinaisjäännöksistä viisi on historialliselle ajalle ajoittuvia asuinpaikkoja, yksi rajamerkki ja yksi puolustusvarustus. Inventoinnissa todetut muut kulttuuriperintökohteet
ovat toisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia tai historiallisen ajan tieverkoston
osia.
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