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Ajatuksia 7.11.2020    MHa 

 

Sunnuntaina 25.10.2020 kahdeksan henkilöä Jatuli ry:stä tutki metallinilmaisilla alla 

olevassa kartassa vihreällä rajatun alueen. Löydöt olivat mm. kuonaa, joiden löytöpaikat 

on esitetty likimääräisesti sinisin soikioin. 

  

Alemmassa kartassa pohjoisempi punainen ympyrä on jo piipparoitu alue likimain 

esitettynä. Alempi Suoruukki laskupuroineen, jota tässä vaiheessa ei ole käyty läpi. 

 

Vihreä katkoviiva entinen pellon reuna likimäärin esitettynä., ks.viereinen Senaatinkartta. 

Löydöt 

Tavanomaisten nykyaikaisten löytöjen lisäksi mielenkiintoisimmat löydöt olivat rautaa 

sisältävät kappaleet. Niitä löysivät eri henkilöt eri puolilta aluetta. Kuvassa Sami Kiurun, 

Tea Latun, Marjatta Seppäläisen ja Anne Pesun löytämät kappaleet. Löytöpaikat on 

merkitty ensimmäisen sivun ylimpään karttaan likimääräisesti. 
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Keskimmäisen pisimmän kappaleen pituus on noin 10 cm ja sen paksuus 

paksuimmillaan yli 4 cm. Pienimmän 5 cm pitkän kappaleen paksuus on noin 1 cm.  

Toisessa kuvassa alla on Hietasten löydöt. Kappaleiden paksuudet ovat noin 1,8 – 2,5 

cm.  

 

Kaikki kappaleet ovat jonkin verran huokoisia. Magneetti tarttuu kappaleisiin. 

Käsitykseni on, että rautaa on pelkistetty lähistöllä ja kuona on jostain syystä, 

esimerkiksi raudanvalmistusuunin hajottua pellon raivauksessa, levinnyt pellolla.  

Mielenkiintoinen tieto olisi myös mistä paikannimi Hytti on peräisin, voisiko se viitata 

rautahyttiin? Ensimmäisen sivun kartalla on myös nimi Pajamäki. 

 

Otollinen etsintäalue voisi olla punaisella rajattu. Jokainen valitkoon oman käsityksenä 

mukaan itselleen sopivimman alueen ja laittakoot muistiin löytöjensä paikat.  
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Paikalta voi tarkkailla myös pelkistysuunin ja hiilimiilun jäänteitä. Hiilimiilut ovat 

tyypillisesti alla olevan kuvan kaltaisia Versioita on erilaisia. 

 

Pelkistysuuneista Timo Sepänmaan mukaan: ” Tietääkseni hist. ajan paikalliseen 

tarpeeseen (”kotitarve” tai myynti) hyttien jäännökset ovat usein hevosenkengän 

muotisia valleja, täynnä rautakuonaa ja rapautuneita kiviä. Halkaisija luokkaa 3 -6 m. 

Tämä malli lienee tullut käyttöön ainakin L-Suomessa jo rautakauden lopulla”. 

Mika Lavento kirjoittaa maakuntahistoriassamme: ”Vanhin raudanpelkistysuunityyppi on 

Suomessa ollut laakakivistä rakennettu, kulmikkaan laatikon muotoinen uuni. Pienimmät 

laatikkouunit olivat 30 kertaa 25 ja suurimmat 70 kertaa 50 senttimetriä. Rakenteen 

korkeus oli 20 -40 senttiä. Kaivauksissa on usein löydetty noin kymmenen kiloa 

kuonaa…Yksi varhainen laatikkotyyppinen uuni tunnetaan Etelä-Saimaalta Ristiinasta. 

Raudansulatusuuni erottuisi varmasti samoin kuin kuona.”   

Alla raudan pelkistysuuneja Viron Esihistoria kirjasta. Miten todenmukaiset kuvat ovat, ei 

ole minulla tiedossa. 

 

Pelkistysuuni on usein rakennettu rinteeseen, jotta mahdollistettaisiin paremmin uunin 

tarvitsema ilmavirtaus, hormiveto. 
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Suoruukki 

Nimen suoruukki yhdistäisi helposti raudantekoon tai suomalmiin. Näitä nimiä on 

Kaakkois-Suomessa runsas kymmenen. Muualla Suomessa tätä karttanimeä ei ole. 

Lainaus Jouni Jäppisen viestistä ”Esimerkkikuva suurehkon, melkein kokonaan kuivatun 

suon laskuojalta, johon oli kertynyt metrin kerros magnetiittia. Paikan tunnisti helposti 

ruosteväristä ja vesikin oli paikka paikoin punaista. Nuo seulaan jääneet hieman 

kolikkomalmia. isommat palat sisältävät kerroksittain kehittynyttä magnetiittia ja Fe -

pitoisuus n. 36% ennen pasutusta.  Eli laskuojien kulmilta ja omin aistein malmikentän 

löytää parhaiten.” 

 

Metallinpaljastin ei ilmeisesti reagoi saostuneeseen rautaan? Kiinteistön, jossa Suoruukki 

on omistajia ei ole saatu selville, mutta suolta virtaavan veden reitiltä voisi katsella 

paikkoja rautasaostumia. 
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