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KuoLioSAAret

opetuskäyttö
Kiinteä muinaisjäännös, historiallisen ajan hautausmaa, luon-
nonsuojelualue.

Kuvaus
uuraisilla on tutkittu pitäjän historiallisen ajan ruumiskalmisto-
ja ja muita mahdollisia hautapaikkoja. Kohteet sijaitsevat usein 
saarissa ja hautasaaret  on nimetty usein Kuoliosaareksi. Kyynä-
möisen Kuoliosaari ja iso-uuraisen Kuoliosaari ovat hyvin säily-
neitä historiallisen ajan ruumiskalmistoja sekä Sääkspään Mato-
saari  mahdollinen kesähautapaikka.

Kyynämöisenjärven Kuoliosaaressa on mahdollinen kesäkal-
misto ajalta, jolloin uurainen kuului rautalammin pitäjään.  
Kalmisto koostuu kahdesta kapean ja matalan kannaksen 
erottamasta saaresta, joista muodostuu nykyinen iso- ja Pieni-
Kuoliosaari. todennäköisestii ennen 1800-luvulla tapahtunutta 
järvenlaskua vain saaren eteläisempi osa eli nykyinen iso-Kuo-
liosaari on ollut selvästi veden pinnan yläpuolella. eteläinen osa 
on alkuperäinen Kuoliosaari. Lounaisosan hautausalue erot-
tuu ympäristöstään pyöreähkönä, noin 45 x 30 metrin laajuise-
na kumpareena. Hautapainanteita on kartoitettu 40 kpl. niillä ei 
ole yhtenäistä ilmansuuntaa, ja ne sijaitsevat sekä kumpareen 
laella että sen rinteillä. Hautapainanteiden pituus vaihtelee 1,5 - 
3 m ja leveys 0,5 - 1,5 m. osa painenteista vaikuttaa selväsi myö-
hemmin avatuilta, osa taas erottuu maastossa hyvin heikkoi-
na syvänteinä. vuoden 2007 inventoinnin yhteydessä tehdystä 
koekuopasta löytyi ihmisluita.  Saari on kokonaisuudessaan rau-
hoitettu luonnonsuojelualueeksi.

iso-uuraisen Kuoliosaari on iso-uurasjärven pohjoisosassa, vuo-
hisaaren ja Antinniemen välissä. Kuoliosaaren pituus on suu-
rimmillaan noin 65 metriä ja leveys noin 35 m.  Saaren eri puo-
lilta on kartoitettu 40 hautamaista painannetta, joiden suunnat 
vaihtelevat. vuoden 2007 inventoinnin yhteydessä tehdystä 
koekuopasta löytyi huonokuntoisia ihmisluita. Perimätiedon 
mukaan saarta on käytetty hautapaikkana uuraisten kuuluessa 
rautalammin pitäjään. vuonna 2007 tehtyjen tutkimusten pe-
rusteella saarella on pysyviä ruumishautauksia.

Sääksmäen Matosaaren etelä- ja kaakkoisosassa havaittiin vuo-
den 2007 inventoinnissa kolme selkeää ja näiden lisäksi monia 
epävarmoja hautamaisia painanteita. Lisäksi saarella on muu-
tamia pyöreähköjä painanteita. Selkeät painanteet sijaitsevat 
saaren kaakkoiskulmassa lähellä rantatörmää. Painanteet oli-
vat joko luode-kaakko- tai pohjoisluode-eteläkaakkosuuntaisia.

Lähteet
uuraisten rantaosayleiskaavan muinaisjäännösinventointi 2007
uuraisten Kuoliosaaret, inventointi 2007 (Juha ruohosen koti-
sivut)
Museovirasto: http://www.nba.fi >Kulttuuriympäristön rekiste-
riportaali >uurainen:
Kyynämöisen Kuoliosaari
iso-uuraisen Kuoliosaari
Sääkspään Matosaari
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