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KEMIÖNSAARI - KEMIÖNSAAREN KASNÄSIN ALUEEN ASEMAKAAVA 2013 
Tutkimuksen laji  Arkeologinen inventointi 
Tutkimuslaitos:  Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 
Inventoija:  FM Kalle Luoto 
Kenttätyöaika: 30.8.2013, 16.11.2013 
Peruskartta:  103312 Kasnäs 
Tutkimusten rahoittaja:  Keminsaaren kunta 
Alkuperäinen tutkimuskertomus:  Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 
Muinaisjäännöskohteet:  
Kiinteät muinaisjäännös Näset (muinaisjäännös rekisteritunnus 40010079) 
Mahdolliset muinaisjäännökset Rävberget (40000009) 

Byholmen (400000010) 
Östers (uusi) 

Kasnäs (Kasnes) (uusi) 
Löydöt: ei löytöjä 
Aikaisemmat tutkimukset:  vuosi tutkija   tut. laji 

2012  Esa, Laukkanen  inventointi 
1992 Titta Heikkinen, Jari Näränen  inventointi 

 

  
Kartta 1. Inventointialueen sijaintikartta. MK 1 : 100 000. 
Pohjakartta: Maanmittauslaitos 11/2013. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto. 
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Kartta 2. Asemakaava-alueen rajaus. 

Inventointi keskittyi rakentamattomille alueille B ja C. Alue A on asemakaavoitettu ja rakennettu. Tuu-

livoimala-alue D ei kuulunut inventoitavaan alueeseen. 
Pohjakartta: Kemiönsaaren kunta.  
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1 Johdanto 

Arkeologinen inventointi kohdistui Kasnäsin asemakaava-alueelle Kemiönsaaren 
kunnan lounaisosassa. Arkeologisen inventoinnin tarkoitus on toimia asemakaavoi-
tuksen taustaselvityksenä. Laadittavan asemakaavan on tarkoitus kehittää aluetta 
asunto- ja tai matkailualueena. Alueella sijaitsee yksi entuudestaan tunnettu mui-
naisjäännöskohde, rautakautinen hautaröykkiö Näset [40010079]. Lisäksi alueelta 
tunnetaan entuudestaan kaksi mahdollista muinaisjäännöskohdetta, Rävberget 
[40000009] ja Byholmen [40000010] sekä muutamia muita kivirakenteita, lähinnä 
peltoröykkiöitä. Aluetta ovat aiemmin inventoineet Titta Heikkinen ja Jari Näränen 
vuonna 1991 sekä vuonna 2012 Esa Laukkanen Varsinais-Suomen maakuntamu-
seon toimesta. Tehtyjen selvitysten perusteella katsottiin, että pääosa tarkaste-
lusta kohdistettaisiin Rävbergtin pohjoispuolisille alueille (kartta 2, alue B) ja Kas-
näsintien itäpuolisten alueiden rakentamattomille kallioalueille (kartta 2, alue C). 
Alue D ei kuulunut tämän selvityksen piiriin ja alueen A selvitystilannetta pidettiin 
aiempien inventointien tuloksena melko hyvänä. Käytännössä maastotyöt kohden-
nettiin alueille B ja C. 

Tähän inventointikertomukseen on muinaisjäännösten lisäksi liitetty tietoja myös 
sellaisista kohteista, jotka eivät ole muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä mui-
naisjäännöksiä. Tekstissä näitä on merkitty yleisesti käytettävillä nimityksillä ”muu 
kohde”. Muu kohde luokkaan kuuluu useita peltorauniokohteita, joiden sijoittumi-
nen entisen pelto tai niittymaan laitaan kertoo aikansa pellonraivauksesta. Lisäksi 
kohteena on esitetty Kasnäsin kylä. Kylä paikannettiin 1700-luvun lopun tiluskartan 
avulla, jotta siihen mahdollisesti kuuluvat autioituneet osta voitaisiin todeta. Tällä 
hetkellä kylätontti on rakennettu ja sitä ei voida tulkita muinaisjäännökseksi. 

2 Perustietoa inventointialueesta ja inventoinnista 

Kasnäs sijaitsee Turunmaan saaristossa, Kemiön pääsaaren lounaispuolella. Alueen 
pohjoisosat ovat metsän peitossa ja siellä korkeimmat kohdat kohoavat noin 30 
metrin korkeuteen. Niemen eteläkärjessä sijaitsee troolisatama, vierasvenesatama, 
hotelli, ravintola, kauppa, uimahalli sekä metsähallituksen ylläpitämä Saaristome-
ren kansallispuiston luontokeskus Sinisimpukka. Kasnäsin laajalla satama-alueella 
on myös yhteysaluslaituri, josta kulkee lauttoja ja aluksia lähistön suurimpiin saa-
riin. Selvitysalueen halki kulkee etelä-pohjoissuunnassa 1960-luvulla valmistunut 
Kasnäsintie. 

 
Kuva 1. Hakkuuaukeaa tutkimusalueen pohjoisosassa. 
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Paikannimenä Kasnäs arvellaan periytyvän muinaisesta varoitusjärjestelmästä ni-
meltään "vårdkasar", jossa korkeilla kallioilla sijainneet varoitustulet sytytettiin 
merkeiksi sisämaahan varoittamaan asukkaita lähestyvistä vaaroista. Kasnäsin ete-
läisimmän niemen arvellaan olleen paikka, jossa varoitustulia olisi pidetty. 

Selvitysalue koostuu kalliomänniköiden sekä niiden välisten kangasmetsien tai kos-
teikkojen välisistä alueista. Maatalousalueita on melko vähä, sillä alueella ei ole 
juuri viljelyyn sopivaa maata. Nykyisin alueen metsät ovat lähes kokonaisuudes-
saan talousmetsiä. Rehevämpää ympäristöä esiintyy kallioalueiden välissä ja ala-
vimmilla mailla. Kalliomäkien välisiin painanteisiin on kerrostunut hienorakeista ai-
nesta, joka on otettu viljelyyn. Vanhojen karttojen perusteella näyttää siltä, että 
viljely tai niittykäyttöön soveltuva maa on otettu melko varhain käyttöön eikä sen 
osalta ole juuri tapahtunut laajenemista. Nykyisin osa entisistä peltoalueista on 
metsittynyt. 

Alueen tutkimushistoriaa on esitelty tarkemmin Esa Laukkasen (2012) laatimassa 
Dragsfjärdin inventointi 2011-2012 selvityksen raportissa. Alueelta tunnetaan en-
tuudestaan yksi muinaisjäännöskohde, rautakautiseksi röykkiöksi arveltu Näset. 

 
Kuva 2. Ote Kasnäsiä kuvaavasta kartasta Kalmbergin kartasto R VII : List 10 (v. 1855). Ei mittakaa-
vassa.  

Alueen asutus on keskittynyt Kasnäsin kylään saaren eteläosaan. Lähde: Jyväskylän yliopiston julkaisu-

arkisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2007853 
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Kuva 3. Ote vuoden 1783 tiluskartasta, johon on merkitty mm. kylän talojen tonttimaat ja niityt. 

Kartan lähde: Kansallisarkisto: Kasnäs; Tiluskartta selityksineen 1783-1783 (A11:8/1-7). 
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Kuva 4. Ote Senaatin kartaston kartasta IV 17 (vuosien 1880 ja 1881 mittaus). 

Viljelyyn sopiva ala on otettu melko tehokkaasti käyttöön kallioiden välisillä alueilla. 
kartan lähde: Kansallisarkisto 
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2.1 Inventointityö 

Arkeologinen inventointi jakaantui kolmeen osaan: esiselvitykseen, maastoinven-
tointiin ja raportointiin. Esiselvitysvaiheessa tehtiin arkistoselvitys, johon kuului 
hankealueen aiemmin tunnettujen kohteiden ja irtolöytöjen paikantaminen sekä 
tutustuminen alueen tutkimushistoriaan ja tärkeimpiin arkistolähteisiin. Hankealu-
een tunnetut muinaisjäännöskohteet selvitettiin olemassa olevien lähteiden perus-
teella, mm. Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin ja aiempien in-
ventointien avulla. Valmisteluvaiheessa kartoitettiin alueen potentiaaliset muinais-
jäännösalueet mm. ilmakuvien ja maaperäkarttojen avulla. 

Dragsfjärdissä oli tehty kesällä 2012 maakuntamuseon toimesta arkeologinen in-
ventointi, jossa päivitettiin ja koottiin yhteen aiempaa hajanaista aineistoa. Vuoden 
2012 inventoinnin yhteydessä tehtiin maastotöitä myös Kasnäsin alueella, mutta 
niitä ei voitane pitää erityisen kattavina. Aiemmissa tarkastuksissa keskityttiin eri-
tyisesti alueen eteläosien rakennetuille alueille. Varsinais-Suomen maakuntamu-
seon/turun museokeskuksen tutkija Kaisa Lehtoselta saatujen ohjeiden mukaan 
maastotöissä 2013 keskityttiin Rävbergetin pohjoispuolisiin alueisiin sekä Kasnäsin-
tien itäpuolisille pienille mäkialueille. Nykyisin rakennetut alueet sen sijaan oletet-
tiin aiemmissa inventoinneissa melko hyvin tarkastetuiksi ja niillä sijaitsevat mui-
naisjäännökset melko hyvin jo tiedossa oleviksi. Inventoinnissa esitellään myös 
nämä aiempien inventointien tuloksena paikannetut kohteet. 

Inventoinnin maastotyöt kohdennettiin pohjois- ja itäosien kallioalueille maalla si-
jaitseville alueille. Vesialueiden tarkastuksia tämän työn yhteydessä ei tehty. Maas-
tossa kohteiden paikantamisen perusteena on maaston topografia ja havainnot. 
Kohteet dokumentoitiin valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkin-
nöin. Kohteiden paikantaminen ja rajaus tehtiin GPS-laitteen (tarkkuus noin +/- 5 
m), mittanauhojen ja kompassin avulla. Paikantamiseen käytettiin Garmin GPSmap 
62s satelliittipaikanninta, jolla mitattiin rakenteiden sijainti ja havaintopisteet. Tut-
kimuksen koordinaatistona käytettiin WGS84 koordinaattijärjestelmää. Vanhojen 
tai poikkeavien koordinaattien muunnokseen käytettiin MapInfo 11.5 tietokoneoh-
jelmaa, jolla myös inventointikertomuksen kartat laadittiin. YKJ koordinaateilla on 
kuvattu vanhoja muinaisjäännösrekisterin mukaisia koordinaatteja. Raportin uudet 
ja muuttuneet koordinaatit on ilmoitettu ETRS 89 -TM 35 järjestelmän mukaisina. 

Maastotöissä havaittiin alueen maapohjan olevan useissa paikoissa käsiteltyä ta-
lousmetsää. Lisäksi monin paikoin oli suoritettu hakkuutöitä. Erityisesti kohteen 
Rävberget paikantaminen oli hankalaa, sillä röykkiö oli alun perin havaittu met-
sässä, joka nyttemmin oli hakattu ja maasto raivattu. Kyseisen kohteen koordi-
naattien kohdalla havaittiin aiemmista tiedoista poikkeava hieman vaatimatto-
mampi kiven ja maansekainen rakenne, jonka muinaisjäännösstatus on epävarma. 

Raportointivaiheessa käsiteltiin maastotöiden yhteydessä kerätty aineisto sekä laa-
dittiin raportti sekä siihen liittyvät luettelot ja kartat. 
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Kartta 3. Maastossa tarkemmin tarkastetut alueet. MK 1 : 20 000. 

Pohjakartta: Maanmittauslaitos 11/2013. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto. 
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Kuva 5. Röykkiön Rävberget koordinaattien kohdalla sijaitsi elokuussa 2013 

hakkujätettä. koordinaattien ilmoittamasta pisteestä ei voitu paikantaa röyk-

kiötä. 

 
Kuva 6. Marraskuussa 2013 hakkuujäte oli korjattu pois. Selkeää aiemmin ha-

vaittuun röykkiöön viittaavaa rakennetta ei havaittu. Alueella tarkastettiin met-
sätyökoneiden uria mahdollisten irtolöytöjen havaitsemiseksi. 

 
Kuva 7. Saman rinteen alaosasta löytyi matala röykkiö, joka saattaa olla sama 

kuin aiemmissa inventoinneissa kuvattu röykkiö Rävberget. 
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3 Tulokset 

Kokonaisuutena inventoinnin tuloksena havaittiin muutamia uusia kivirakenteita, 
joita voidaan pitää sijaintinsa puolesta lähinnä peltoraunioina. Yksi aiemmin tunte-
maton kivirakenne, röykkiökohde Östers, poikkeaa sijaintinsa puolesta muista 
jäännöksistä ja luonteeltaan se muistuttaa aiemmin tunnettua muinaisjäännöskoh-
detta Näset. Tätä kohdetta ehdotetaan luokiteltavaksi luokkaan mahdollinen mui-
naisjäännös. Kasnäsin historialliseen kylään saattaa liittyä arkeologisesti mielen-
kiintoisia rakenteita ja kerrostumia, joita tosin ei voida lukea muinaisjäännöksiksi, 
koska kyläalue on yhä asuttua aluetta. On kuitenkin mahdollista, että vanhan ka-
lastajakylän rakenteita paljastuu maanmuokkaus ja rakennustöiden yhteydessä. 

 

 

 
 

 
Laatinut: Kalle Luoto, FM, arkeologia 
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4 Kohteet 

Taulukko 1. Kohteet 

 

Nimi MJ  
rek. tunnus 

(Museov.) 

MJ 
 

luonne, ajoitus Koord. 
N 

Koord. 
E 

Näset 40010079 Kiinteä muinaisjäännös hautaröykkiöt, 

rautakautinen 

6652735 243527 

Rävberget 40000009 mahdollinen muinais-
jäännös 

röykkiöt, ajoitta-
maton 

6653113 243488 

Byholmen 40000010 mahdollinen muinais-

jäännös 

röykkiöt, ajoitta-

maton 

6651867 243485 

Östers uusi mahdollinen muinais-

jäännös * 

röykkiöt, ajoitta-

maton 

6652785 243713 

Kasnäs (Kasnes) uusi mahdollinen muinais-
jäännös * 

kylänpaikat, histo-
riallinen 

6652200* 243820* 

Kasnäs, Byholmen 1 ei tunnusta ei muinaisjäännös röykkiöt, historial-

linen 

6651964 243390 

Kasnäs, Byholmen 2 ei tunnusta ei muinaisjäännös röykkiöt, historial-
linen 

6651959 243661 

Byholmen 2 ei tunnusta ei muinaisjäännös historiallinen 6651948 243559 

Kasnäs, Stubbhägnad uusi ei muinaisjäännös historiallinen 6653100 243527 

Kasnäs, Trange uusi ei muinaisjäännös historiallinen 6652784 243614 

 

Selite: 
*   arvio 

MJ rek. tunnus muinaisjäännösrekisteritunnus, Museovirasto 
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Kartta 4. Kohteet. MK 1 : 10 000. 

Pohjakartta: Maanmittauslaitos 11/2013. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto.  
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Muinaisjäännökset, kohdekuvaukset 

 

4.1 Näset [40010079] kiinteä muinaisjäännös 

Nimi: Näset 

Kunta: Kemiönsaari 

Laji: kiinteä muinaisjäännös 

Ajoitus: rautakautinen 

Muinaisj.tyyppi: hautapaikat, hautaröykkiöt 

Lukumäärä: 1 

 

ETRS TM 35 

N 6652 730  

E  243 534  

Z/m.mpy  7  

 

Koord.selite GPS mitaus kohteen päältä 

Etäisyystieto Dragsfjärdin kirkosta 16 km etelään 

Peruskartta: 103312 Kasnäs 

Aiemmat tutkimukset: inventointi: Harto Roth & Levi Fagerström 1991 
inventointi: Titta Heikkinen & Jari Näränen 1992 

inventointi: Esa Laukkanen 2012 

 

Röykkiö sijaitsee Peuratien eteläpuolella kohoavalla kalliorinteellä noin 150-200 m 
Kasnäsintiestä länteen. Röykkiö on rakennettu avokallion luoteisreunaan jyrkän 
rinteen yläosaan, lähes kallion laelle. Röykkiön koko on 8,3 m x 3,8 m, korkeus 
noin 1,2 m. Röykkiö on koottu erikokoisista ja –muotoisista kivistä, joista suurim-
mat ovat kooltaan jopa 0,8 m ja pienimmät 0,1 m. Suurimmat kivet ovat rakenteen 
reunoilla.  

Esa Laukkanen inventointikertomuksessa 2012: Olisiko tämä kiviröykkiö kasattu 
konetyönä tienteossa tai peltoa kivettäessä. Mahdollisuutta, että se olisi muinais-
jäännös, ei voida kuitenkaan pelkästään ulkoisen tarkastelun perusteella sulkea 
pois. Röykkiön alapuolella tien pohjoispuolella on havaittu peltoraunio. 

Havainnot 2013 

Röykkiö sijaitsee luoteeseen laskevassa rinteessä selkeästi tielinjan yläpuolella. 
Maastotarkastuksen perusteella vaikuttaisi epätodennäköiseltä, että röykkiö olisi 
kasattu tienteon yhteydessä, sillä se sijaitsee selkeästi tielinjaa korkeammalla. Sen 
sijaan jokin muu historiallisen ajan toiminto saattaisi selittää röykkiön muodostu-
misen, tosin röykkiön ajoittuminen rautakautiseksi ei ole poissuljettua.  
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Kuva 8. Röykkiö Näset sijaitsee jyrkässä rinteessä kallion luoteisreunalla män-

nyn juurella. 

 

 
Kuva 9. Röykkiö Näset rakennetta. Osa röykkiön kivistä on melko suuria. 
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4.2 Rävberget [40000009]  mahdollinen muinaisjäännös 

Nimi: Rävberget 

Kunta: Kemiönsaari 

Laji: mahdollinen muinaisjäännös 

Ajoitus: ajoittamaton 

Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet, röykkiöt 

Lukumäärä: 1 

 

ETRS TM35 

 nykyinen (mj rekisteri) uusi (ehdotus) 

N 6653 115 6653 100 

E  243 485 243 527 

Z/m.mpy  11  

 

Koord.selite GPS mittaus 

Etäisyystieto Dragsfjärdin kirkosta 15 ½ km eteläkaakkoon 

Peruskartta: 103312 Kasnäs 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen & Jari Näränen 1992 

Esa Laukkanen 2012 

 

Kohde sijaitsee Rävberget-nimisen mäen kaakkoisrinteellä kahden ajotien väli-
maastossa. Kohde on löytynyt vuoden 1992 inventoinnissa.  

Ilmoitettujen sijaintitietojen mukaan Rävbergetin kaakkoisrinteellä olisi pieni 
maansekainen röykkiö noin 30 metrin päässä pellonreunasta. Röykkiön on sanottu 
olevan pyöreähkön ja pinnanmuodoltaan kuperan, ja sen läpimitaksi on ilmoitettu 
340 cm ja korkeudeksi 80 cm. Vuonna 1992 oli röykkiön päällä kasvanut kaksi 
kuusta, joitten runkojen halkaisijat olivat silloin olleet 25 cm ja 30 cm. Kiviaineksen 
on sanottu olevan halkaisijaltaan noin 20 cm:n kokoista. Röykkiössä oli tarkaste-
lussa huomattu olevan maata runsaanlaisesti, ehkä enemmänkin kuin kiviä.  

Esa Laukkkanen (2012) valokuvasi Rävbergetin kaakkoisrinteellä kahden suuren 
kuusen tyvien ympärillä olevan kivistä ja maasta koostuvan kohouman, joka vastasi 
yllä olevaa kuvausta ottaen huomioon summittain kuusten kasvamisvauhdin. Ko-
houman päällä kasvoi muutama nuorikin kuusi, jotka olivat ehkä tulleet taimesta 
enemmän puun näköisiksi sen noin 20 vuoden aikana, mikä aiemmasta inventoin-
nista oli kulunut kesään 2012 mennessä. 

 

Havainnot 2013: 

Kohteen ympäristössä oli tehty ennen tarkastusta avohakkuu, mikä seurauksena 
elokuussa 2013 alueella oli runsaasti hakkuujätettä, kuten oksia ja kohdetta ei 
voitu maastossa varmuudella tunnistaa. Marraskuussa tehdyn uudemman käynnin 
yhteydessä hakkuujätettä oli korjattu pois. 
 
Hieman koordinaattien ilmoittaman pisteen kaakkoispuolella havaittiin rakenne, jo-
hon vaikuttaisi kuuluvan halkaisijaltaan noin 2,5 m oleva kivikehä ja sen sisäpuo-
lella runsaasti maata. Mahdollisesti juuri tämä rakenne on aiempien inventointien 
tarkoittama rakenne, tosin se sijaitsee melko lailla alempana rinteessä ja on kool-
taan aiempia tietoja pienempi. 
Kohteen pohjoispuolella on metsäkoneen ura. Kohteen paikantaminen oli metsä-
töiden jäljiltä vaikeaa. Varsinkin kun alueella oli liikuttu koneilla ja poistettu puustoa 
ja kantoja. 
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Kuva 10. Oletettu röykkiö Rävberget, kuvattu lounaasta. 

 

 
Kuva 11. Oletettu röykkiö Rävberget männyn juurella, kuvattu koillisesta. 

  



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi  

Kemiönsaari Kemiönsaaren Kasnäsin alueen asemakaava 17 
 

4.3 Byholmen [40000010]  mahdollinen muinaisjäännös 

Nimi: Byholmen 

Kunta: Kemiönsaari 

Laji: mahdollinen muinaisjäännös 

Ajoitus: ajoittamaton 

Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet, röykkiöt 

Lukumäärä: 1 

 

ETRS TM 35 

N 6651 865  

E  243 485  

Z/m.mpy  5  

 

Koord.selite tasokoordinaatit ovat Museoviraston rekisteriportaalista 

Etäisyystieto Dragsfjärdin kirkosta 17 km etelälounaaseen 

Peruskartta: 103312 Kasnäs 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen & Jari Näränen 1992 

Esa Laukkanen 2012 

 

Kohde sijaitsee Kasnäsissä lähellä Sinisimpukan luontokeskusta. Vuoden 1992 in-
ventointikertomuksen mukaan tämä röykkiö sijaitsee noin 10 metriä sivuun sähkö-
linjasta lähellä kohtaa, jossa linjan kulku kääntyy kaakko-luode-suuntaiseksi. Toi-
nen röykkiöistä sijaitsee osaksi matalalla kalliolla, jonka pitäisi olla aivan teollisuus-
hallin sorakentän ja harvahkon metsän rajalla. 

Suurempi kahdesta röykkiöstä on vuoden 1992 inventointikertomuksen mukaan 
muodoltaan pitkänomaisen soikea. Sen läpimitoiksi on merkitty 530 ja 290 cm. 
Tässä röykkiössä ylinnä olevaa noin 25 cm:n läpimittaisten kivien kerrosta on ar-
veltu myöhemmäksi lisäksi aiemmin kootun pinnaltaan kuperan röykkiön päällä. 
Alemman kerroksen kivien on mainittu olleen sammalen ja heinän peitossa toisin 
kuin ylemmän kerroksen kivien. Röykkiön korkeudeksi on vuonna 1992 ilmoitettu 
100 cm sen etelälaidassa ja 60 cm pohjoislaidassa.  

Toinen röykkiö on vuoden 1992 inventointikertomuksen mukaan läpimitoiltaan 170 
cm ja 120 cm ja korkeudeltaan 30 cm. Sen pitäisi sijaita metri pohjoiseen toisen 
röykkiön itäpäästä. 
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4.4 Östers [uusi kohde] mahdollinen muinaisjäännös 

Nimi: Östers 

Kunta: Kemiönsaari 

Laji: mahdollinen muinaisjäännös 

Ajoitus: ajoittamaton 

Muinaisj.tyyppi: kivirakenteet, röykkiöt 

Lukumäärä: 1 

 

 

N 6652 785  

E  243 713  

Z/m.mpy  7  

 

Koord.selite GPS mittaus kohteen päältä 

Etäisyystieto Dragsfjärdin kirkosta 17 km etelälounaaseen 

Peruskartta: 103312 Kasnäs 

Aiemmat tutkimukset:  

 

Kallion jyrkällä länsirinteellä avokalliolla sijaitseva soikea röykkiö, jonka koko on 4 
x 2 m. Kivirakenne on koottu rinnettä vastaan, niin, että sen pitkä sivu on rinnettä 
vastaan. Röykkiö koostuu noin päänkokoisista kivistä (halk. noin 20 cm). Raunioon 
kuuluvat kivet vaikuttavat irtonaisilta. Kohteen pohjoispäässä on koivun kanto ja 
sen läheisyydessä kasvaa mäntyjä. Kohteen länsipuolella avautuu pelto. Kohde 
ajoittunee todennäköisesti historialliselle ajalle, mutta sen sijainti saattaisi sopia 
myös esihistorialliselle rakenteelle. 

 
Kuva 12. mahdollinen muinaisjäännös Östers sijaitsee länteen laskevalla avo-
kalliolla. Kohteen pohjoisosassa on koivun kanto (kuvassa keskellä). 
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4.5 Kasnäs (Kasnes) [uusi kohde] mahdollinen muinaisjäännös  / 

muu kohde 

Nimi: Kasnäs (Kasnäs) 

Kunta: Kemiönsaari 

Laji: muu kohde, (mahdollinen muinaisjäännös) 

Ajoitus: historiallinen aika 

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat, kylänpaikat 

Lukumäärä: 1 

 

 

N 6652 200  

E  243 820  

Z/m.mpy  5  

 

Koord.selite Arvioitu sijainti 

Etäisyystieto Dragsfjärdin kirkosta 17 km etelälounaaseen 

Peruskartta: 103312 Kasnäs 

Aiemmat tutkimukset: - 

 

Kasnäsin kylä mainitaan vuoden 1540 maakirjassa nimellä Kasnes. Kalastajakylästä 
esiintyy myös muita kirjoitusmuotoja kuten Kååsnes. Vuoden 1783 tiluskartassa 
selityksineen kylä on merkitty Bysvikenin pohjoisrannalle Byvikintien ja Kasnäsin 
kylätien varrelle. kylän tonttimaat ovat asuttuja eikä muinaisjäännöksenä pidettä-
viä autioituneita osia kylätontista havaittu. On mahdollista, että osia kylän histori-
allisesti arvokkaasta tonttimaasta on säilynyt asuttujen tonttien yhteydessä. 

Tässä inventoinnissa ilmoitetaan ainoastaan summittainen historiallisten karttojen 
perusteella tehty rajaus ja keskipiste. 

 
Muut kohteet, kohdekuvaukset 

 
4.6 Kasnäs, Byholmen 1 [ei muinaisjäännös] muu kohde 

Nimi: Kasnäs, Byholmen 1 

Laji: Muut kohteet 

Ajoitus: historiallinen aika 

Muinaisj.tyyppi: röykkiöt 

Lukumäärä: 1 

 

N 6651 964  

E  243 390  

Z/m.mpy  5-6  

 

Koord.selite koordinaatit vuoden 1991 inventointikertomuksessa ilmoitet-
tujen mukaan 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen & Jari Näränen 1992 

 

Röykkiön on ilmoitettu sijaitsevan sähkölinjan alla rinteessä teollisuushalliin johta-
van tien varressa. Kohde on tarkastettu vuoden 2012 inventoinnin yhteydessä. 
Rinteessä havaittiin vain matalan maansekaisen kivipalteen, jota arveltiin ehkä 
tietä raivattaessa kasatuksi kerrostumaksi.  
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Koordinaattiselite: koordinaatit vuoden 1991 inventointikertomuksessa ilmoitettu-
jen mukaan (tasokoordinaatit siinä 6646 70, 1578 89). Inventoitu aiemmin nume-
rolla 83/1991. 

 

4.7 Kasnäs Byholmen 2 [ei muinaisjäännös] muu kohde 

Nimi: Kasnäs, Byholmen 2 

Laji: Muut kohteet 

Ajoitus: historiallinen aika 

Muinaisj.tyyppi: röykkiöt 

Lukumäärä: 1 

 

N 6651 959  

E  243 661  

Z/m.mpy  5-6  

 

Koord.selite koordinaatit vuoden 1991 inventointikertomuksessa ilmoitet-

tujen mukaan 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen & Jari Näränen 1992 

 

Sijaitsee Kasnäsissä noin 30 metriä Garpholmintien risteyskohdan eteläpuolella 
Kasnäsin laitureille menevän asfalttitien itäsivulla.  

Matalalla kalliolla on seitsemän metriä pitkä kivijata, jossa on hieman Z-kirjaimen 
muotoa. Lähellä saman kallion pohjoispään vieressä on yksi muu matala kiviröyk-
kiö. Kivet mahdollisesti raivattu joko pihoilta tai teiden linjalta. 

Ei uusia havaintoja 

 

4.8 Byholmen 2 [ei muinaisjäännös] muu kohde 

Nimi: Kasnäs, Byholmen 2 

Laji: Muut kohteet 

Ajoitus: historiallinen aika 

Muinaisj.tyyppi: peltorauniot 

Lukumäärä: 1 

 

N 6651 948  

E  243 559  

Z/m.mpy  2,5  

 

Koord.selite koordinaatit vuoden 1991 inventointikertomuksessa ilmoitet-
tujen mukaan 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen & Jari Näränen 1992 

 

Peltoraunio Kasnäsin teollisuusalueitten lähellä pihalla.  

Ei tarkastettu vuoden 2012 tai 2013 inventoinnin aikana. Koordinaattiselite: koor-
dinaatit vuoden 1992 inventointikertomuksessa ilmoitettujen mukaan (tasokoordi-
naatit siinä 6646 70, 1579 06). Inventoitu aiemmin numeroilla: 45:8/1992 ja 
79/1991.  
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4.9 Kasnäs, Stubbhägnad [uusi] 

Nimi: Kasnäs, Stubbhägnad 

Laji: muu kohde 

Ajoitus: historiallinen aika 

Muinaisj.tyyppi: peltorauniot 

Lukumäärä: 1 

 

N 6653 100  

E  243 527  

Z/m.mpy  7  

 

Koord.selite GPS mittaus 

Aiemmat tutkimukset: - 

 

Luoteeseen kohoavan rinteen juurella sijaitseva kivirakenne, jonka halkaisija on 
2,5 m ja korkeus noin 0,5 m. Kivet ovat kooltaan noin 20 cm halkaisijaltaan. Ky-
seessä on todennäköisesti peltoraunio, sillä kohde sijaitsee vanhan pellon laidassa 
ja sijainti ei ole sopiva esihistorialliselle röykkiölle. 

 
Kuva 13. Peltoraunio Kasnäs, Stubbhägnad (uusi kohde). 

 

4.10 Kasnäs, Trange [uusi] 

Nimi: Kasnäs, Trange 

Laji: muu kohde 

Ajoitus: historiallinen aika 

Muinaisj.tyyppi: peltorauniot 

Lukumäärä: 1 

 

N 6652 784  

E  243 614  

Z/m.mpy  7  
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Koord.selite GPS mittaus 

Aiemmat tutkimukset: - 

 

Kallioisen metsäsaarekkeen etelälaidassa oleva vallimainen peltoraunio. Rakenne 
rajaa peltoa ja sillä on pituutta noin 21 m ja korkeutta vajaa metri. Aita on muo-
dostunut pellolta nostetuista kivistä. 

 
Kuva 14. Kiviaitaa Kasnäs, Trange pellon laidassa. 


