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Tutkimuksen perustiedot 

Kohde: Siitola tonttimaa 1 -niminen kiinteä muinaisjäännös Imatran kaupungissa (muinaisjään-
nösrekisterin kohde 1000035043) 

Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen tarkkuusinventointi 

Tavoite: selvittää, koskeeko kaavamuutoshanke kiinteää muinaisjäännöstä 

Kenttätyöaika: 15.7.2019 

Tutkija: FT Ville Laakso, Maanala Oy 

Tilaaja: Imatran kaupunki 

Aiemmat arkeologiset tutkimukset: inv. Ulrika Köngäs 2010 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: – 

Tulos: Kaavamuutosalueella ei ole kiinteää muinaisjäännöstä 

 

 

Tutkimusalueen sijainti sinisellä rajattuna. Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 

 

Raportin karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. 

 

Kansikuva: Siitolan kylää Ruokolahden pitäjän vuoden 1781 kartassa, jonka tekijää ei tiedetä.
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1. Tutkimustehtävä 

Imatran kaupunki valmistelee Karhumäen kau-
punginosassa sijaitsevan Tainionkosken päivä-
kodin laajennusta ja siihen liittyvää asemakaa-
vamuutosta (kaava nro 1092). Alue, johon kaa-
vassa ollaan osoittamassa muuttuvaa maan-
käyttöä, sijaitsee muinaismuistolain rauhoitta-
man kiinteän muinaisjäännöksen, Siitolan his-
toriallisen ajan kylänpaikan, tonttimaalla 1 
(Museoviraston muinaisjäännösrekisterin 
kohde Siitola tonttimaa 1, nro 1000035043). 

Museovirasto totesi Imatran kaupungille 
24.4.2019 antamassaan lausunnossa (diar. 
MV/82/05.02.00/2019), että kaavan laatimi-
sen yhteydessä on selvitettävä, koskeeko 
hanke kiinteää muinaisjäännöstä. Lausunnon 
mukaan paikalla on tehtävä arkeologinen tark-
kuusinventointi, jossa tutkitaan, onko raken-
nettavalla alueella säilynyt kiinteää muinais-
jäännöstä. Imatran kaupunki tilasi Museoviras-
ton lausunnon mukaisen tarkkuusinventoinnin 
Maanala Oy:ltä 13.6.2019. 

Päiväkodin laajennushanke koskee historialli-
sen kylätontin läntisintä osaa. Museoviraston 
lausunnon mukaan tutkimukset oli minimis-
sään kohdennettava kaavassa osoitettaville ra-
kennettaville kohdille. 

Tarkkuusinventointi kohdistettiin päiväkodin 
suunnitteilla olevan laajennuksen kohdalle ja 
sen lähiympäristöön, nykyisen päiväkotiraken-
nuksen länsipuolelle. Alueen laajuus on noin 
5000 neliömetriä (ks. karttoja seuraavalla si-
vulla). Tätä alla ensisijaiseksi tutkimusalueeksi 
nimitettävää maastonkohtaa ympäröivä suun-
nittelualueen osa arvoitiin jo ennen inventoin-
tia todennäköisesti muinaisjäännöksen kan-
nalta täysin tuhoutuneeksi (nykyinen päivä-
koti, sen lähin piha-alue ja pysäköintialueet), 
mutta inventointia päätettiin kohdistaa myös 
kyseiselle alueelle, mikäli se maastohavainto-
jen perusteella vaikuttaisi potentiaaliselta säi-
lynyttä muinaisjäännöstä ajatellen. 

Tarkkuusinventoinnin tavoitteena oli selvittää, 
ulottuuko kiinteä muinaisjäännös suunnittelu-
alueelle. Mikäli muinaisjäännökseen liittyviä 
havaintoja tulisi esille, kulttuurikerroksen 
ja/tai rakenteiden paksuus ja laajuus selvitet-
täisiin siten, että mahdollisten jatkotutkimuk-
sen tarve ja laajuus voidaan luotettavasti mää-
rittää. 

Siitola tonttimaa 1 on määritetty kiinteäksi 
muinaisjäännökseksi vuoden 2010 inventoin-
nin perusteella (Köngäs 2010: 43–46). 

 

Kaavamuutosalueen (harmaa monikulmio) sijainti merkittynä Imatran kaupungin opaskartalle. 
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Kaavamuutoksen suunnittelualueen raja sinisellä viivalla kuvattuna. Numerolla 3 merkitty rakennus on 
nykyinen päiväkoti, jonka länsipuolelle laajennusosaa suunnitellaan. Ote luonnosvaiheen kaavaselostuk-
sesta (Imatran kaupunki; huomattakoon, että punaisella rasterilla merkitty muinaisjäännösalue ei kai-
kilta osin vastaa muinaisjäännösrekisteriin kesällä 2019 merkittynä olevaa rajausta – vrt. karttaan alla). 

 

Tarkkuusinventoinnin ensisijainen tutkimusalue keltaisella rajattuna. Välittömästi sen itäpuolella sijait-
seva punaisella merkitty rakennus on nykyinen päiväkoti. Muinaisjäännösrekisterin mukainen muinais-
jäännösalue on kuvattu punaisella ristikkorasterilla. 
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Ensisijainen tutkimusalue oli suurimmalta osaltaan metsikköä, jossa kasvoi nuorta koivikkoa, heinää ja 
pensaita. Päiväkoti häämöttää kuvan oikeassa yläkulmassa. Lännestä. 

 

Päiväkodin länsipuolista muokattua pihamaata, johon laajennusosaa suunnitellaan. Piha-aleen pinta-
maa on poistettu rakennustyön yhteydessä. Luoteesta. 
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2. Historialliset lähteet ja maankäyttö 

Siitolan kylä oli jo uuden ajan alussa suuri: en-
simmäiseen maakirjaan vuonna 1543 sieltä kir-
jattiin kymmenen taloa (Ylönen 1957: 176). 
Asutuksen synty ajoittuu todennäköisesti jo 
rautakaudelle. 

Valitettavasti vanhin kylän aluetta kuvaava 
suurimittakaavainen kartta-aineisto on varsin 
nuorta. Vuoden 2010 inventointiraportissa 
mainitaan vuosina 1775–1776 laadittu Siitolan 
kylän verollepanokartta, joka ei tuolloin ole ol-
lut tutkimusta varten käytettävissä (Köngäs 
2010: 43). Kyseessä on maanmittari G. Ch. 
Stephanderin laatima kartta, joka on Kansallis-
arkiston Vakka-tietokannan mukaan kadonnut 
(Maanmittaushallituksen verollepanokartat 
125 Ruokolahti 60:1–2). 

Samassa arkistossa on kuitenkin säilynyt maan-
mittari Fredrik Wilhelm Telénin piirtämä suuri-
mittakaavainen päiväämätön kartta(luonnos), 
joka on isoajakoa parikymmentä vuotta van-
hempi (Telén n. 1820).1 Valitettavasti sen seli-
tysosa ei näytä säilyneen. 

Vertaamalla Telénin karttaa vuosien 1834–
1838 isojakokarttaan (ks. Kängäs 2010: 44) voi-
daan kuitenkin todeta, että muinaisjäännös-
alueen ja sen tuntuman talotontit ovat molem-
milla aikatasoilla samoilla paikoilla (ks tulkinta-
karttaa alla). Vuoden 2019 tarkkuusinventoin-
nin tutkimusalue on jo molemmissa vanhim-
missa kartoissa peltoa. 

Peltona se on myös vuoden 1898 Senaatin kar-
tassa (ks. karttaa seuraavalla sivulla) sekä vuo-
sien 1971, 1983 ja 1992 peruskartoissa.

 

Siitola 1:n muinaisjäännösalue asemoituna (punaisella viivalla) 1800-luvun alun kartalle (Telén n. 1820). 
Vuonna 2019 tutkittu alue on muinaisjäännösalueen länsinurkassa, peltokuvion numero 32 yläreunan 
kohdalla. Talotonteiksi tulkittavissa olevat kartan merkinnät on ympyröity keltaisella. 

                                                           
1 Telén tuli Kotivuoren (2005) mukaan Viipurin läänin ko-
missiomaanmittariksi 1814 ja siirtyi muihin tehtäviin 

1822. Vakka-tietokannassa sukunimi on tulkittu virheel-
lisesti muotoon Selen. 
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Ensisijainen tutkimusalue (keltaisella viivalla) ja koekuopat (siniset pisteet) vuoden 1852 pitäjänkartalla. 

 

Ensisijainen tutkimusalue (keltaisella viivalla) ja koekuopat (siniset pisteet) vuoden 1898 Senaatin kar-
talla. 
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3. Maastotyö 

3.1. Menetelmät 

Koko suunnittelualue on peruskarttojen perus-
teella ollut peltoa ainakin vielä 1990-luvun 
alussa, joten säilynyttä muinaisjäännöstä (kult-
tuurikerroksia tai muita rakenteita) saattoi 
käytännössä olla ainoastaan aiemman muok-
kauskerroksen alapuolella. 

Aluksi inventointialue ja sen ympäristö tarkas-
tettiin silmämääräisesti. Koska maasto oli kas-
vipeitteinen, pintapoimintamahdollisuutta ei 
ollut. Pensaikon ja korkean heinikon vuoksi 
metallinilmaisen käyttö osoittautui mahdotto-
maksi. Muilta osin havainto-olot olivat tavan-
omaiset. 

Keskeisimmäksi tutkimusmenetelmäksi muo-
dostui kairaaminen. Työssä käytettiin kevyttä 
maaperäkairaa, jossa näytteen halkaisija on 12 
mm. 

Ensisijaiselle tutkimusalueelle tehtiin suhteelli-
sen tasaisin välimatkoin 72 pellon muokkaus-
kerroksen alapuolelle ja samalla puhtaaseen 
pohjamaahan ulottunutta kairanpistoa. Kai-
rauksin tutkittiin entisen peltoalueen lisäksi 
myös päiväkodin pihamaan länsireunaa. 

Lisäksi kaivettiin yksitoista pientä koekuoppaa 
(laajuus suuruusluokkaa 30 x 25 cm) niille koh-
dille, joissa oli kairausten perusteella keski-
määräistä paksumpi kyntökerros tai kiviä. Koe-
kuopat kaivettiin pääosin lapiolla; maa-aines 
käytiin läpi lastalla. 

Tutkimus ulotettiin koko alueella koskematto-
maan pohjamaahan asti. Koekuopat dokumen-
toitiin mittauksin, valokuvin ja sanallisesti. 
Kuoppien sijainti mitattiin RTK-korjauksella va-
rustetulla GNSS-laitteella. Työn päättyessä 
kuopat täytettiin ja maisemoitiin. 

3.2. Havainnot 

Ensisijainen tutkimusalue ja sen lähiympäristö 
oli tasamaata, entistä peltoa, jossa maaperä oli 

kivetöntä savea. Suurin osa ensisijaisesta tutki-
musalueesta kasvoi nuorehkoa koivikkoa, pen-
saikkoa ja heinikkoa. 

Päiväkodin pihamaan länsiosa oli tasattua nur-
mikkoa. Sen korkeustaso oli selkeästi länsipuo-
leista metsikköä alempana, joten pihamaalta 
on poistettu pintamaa päiväkodin rakentami-
sen yhteydessä. 

Päiväkotirakennuksen etelä- ja itäpuoli on 
muokattua ja osin asfaltoitua pihaa, ajotietä ja 
pysäköintipaikkaa, jolta pintamaa on poistettu. 
Maastohavaintojen perusteella sillä osalla kaa-
vamuutosaluetta, joka jää ensisijaisen tutki-
musalueen ulkopuolelle, ei voi olla säilynyttä 
muinaisjäännöstä. 

Kairaustutkimus ja koekuopitus kohdistettiin 
ensisijaiseen tutkimusalueeseen päiväkodin 
länsipuolella, sillä se oli pintapuolisen tarkaste-
lun perusteella ehjimpänä säilynyt. Kaikkialla 
kyseisellä alueella oli todettavissa noin 25 cm 
paksu humuksensekainen pellon muokkaus-
kerros ja sen alla puhdas savi (ks. koekuoppa-
kuvauksia sivulla 10). 

Kahdesta koekuopasta löytyi pellon muokkaus-
kerroksesta nuorehkon punasavikeramiikan 
pala ja yhdestä kuopasta lasipullon pala (löy-
töjä ei luetteloitu museokokoelmiin). Löytöjen 
määrää voidaan pitää historiallista kylätonttia 
ajatellen vähäisenä. 

Kairauksissa tai koekuopissa ei saatu havain-
toja kulttuurikerroksesta tai rakenteista; tark-
kuusinventoinnin tulos on, että missään kaava-
muutoksen suunnittelualueen osassa ei ole 
asutukseen tai muuhun toimintaan liittyvää 
muinaisjäännöstä tai muuta arkeologista koh-
detta. 

Muista havainnoista todettakoon, että päivä-
kodin lähimmässä itäpuoleisessa pihapiirissä 
kasvoi monessa kohdassa tummatulikukkaa 
(Verbascum nigrum), joka on todettu Itä-Suo-
messa erinomaiseksi rautakauden ja/tai kes-
kiajan asutuksen indikaattorikasviksi. 
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Tarkkuusinventoinnissa kaivettujen koekuoppien sijainti (siniset pisteet) maastokartalla. 

 

Koekuoppien sijainti (siniset pisteet) Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvassa. Kuvasta erottuu 
selkeästi, että keltaisella rajatun alueen itäpuoleinen alue on muokattua pihamaata. 
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Taulukko. Havainnot inventoinnissa kaivetuista koekuopista. Koordinaatit on mitattu kuopan 
keskeltä ja pinnasta. Kuvauksessa mainittu syvimmän kerroksen alaraja osoittaa samalla suu-
rimman syvyyden, johon koekuoppa kaivettiin. 

Nro N E Z Laajuus cm Kuvaus (kerrokset cm) 

1 6786602,67 595025,53 77,88 30 x 30 

0–34 humuksensekainen savi (pellon 
muokkauskerros, josta löytönä siru 
bolus-koristeista punasavikeramiikkaa), 
34–42 puhdas harmaa savi. 

2 6786606,93 595047,22 77,71 25 x 30 
0–20 humuksensekainen savi, jossa 
muutama kivi (pellon muokkauskerros), 
20–26 puhdas harmaa savi. 

3 6786629,58 595049,33 77,99 25 x 30 
0–37 humuksensekainen savi, josta 
kaksi rautanaulaa (pellon muokkausker-
ros), 37–40 puhdas harmaa savi. 

4 6786640,98 595076,92 78,32 30 x 30 
0–26 humuksensekainen savi (pellon 
muokkauskerros), 26–30 puhdas har-
maa savi. 

5 6786652,35 595064,64 78,51 30 x 30 

0–35 humuksensekainen savi, josta lasi-
tetun punasavikeramiikan pala (pellon 
muokkauskerros), 35–40 puhdas har-
maa savi. 

6 6786642,55 595059,37 78,30 25 x 30 
0–22 humuksensekainen savi (pellon 
muokkauskerros), 22–26 puhdas har-
maa savi. 

7 6786641,57 595051,14 78,26 30 x 30 
0–24 humuksensekainen savi (pellon 
muokkauskerros), 24–32 puhdas har-
maa savi. 

8 6786620,84 595051,59 78,09 25 x 30 
0–40 humuksensekainen savi (pellon 
muokkauskerros), 40–43 puhdas har-
maa savi. 

9 6786615,34 595012,58 78,24 30 x 30 
0–26 humuksensekainen savi (pellon 
muokkauskerros), 26–29 puhdas har-
maa savi. 

10 6786609,53 594986,96 78,75 30 x 30 
0–26 humuksensekainen savi (pellon 
muokkauskerros), 26–30 puhdas har-
maa savi. 

11 6786634,82 595033,25 78,27 25 x 25 
0–33 humuksensekainen savi, josta siru 
vihreää pullolasia (pellon muokkausker-
ros), 33–36 puhdas harmaa savi. 
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Koekuopan 1 leikkaus. 

 

 

Koekuopan 3 leikkaus. 

 

Koekuopan 2 leikkaus. 

 

 

Koekuopan 4 leikkaus. 
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Koekuopan 5 leikkaus. 

 

 

Koekuopan 7 leikkaus. 

 

Koekuopan 6 leikkaus. 

 

 

Koekuopan 8 leikkaus. 
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Koekuopan 9 leikkaus. 

 

 

Koekuopan 11 leikkaus.

 

Koekuopan 10 leikkaus. 

 

4. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Tainionkosken päiväkodin laajennuksen suun-
nittelualueella ei ole kiinteää muinaisjäännöstä 
tai muuta arkeologista kohdetta. 

Kulttuurikerroksen ja rakenteiden puuttumi-
sen sekä vähäisten löytöjen vuoksi on epäto-
dennäköistä, että kairauksin ja koekuopin 
vuonna 2019 tutkittu maastonkohta olisi mis-
sään vaiheessa ollut osa historiallista talotont-
tia. 

 

5. Lähteet 
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allinen kartta-arkisto, Kansallisarkisto. 

Ruokolahden kartta [anonyymi] 1781. Geo-
graphisk Charta öfver Ruokolax Sokn Belägne i   
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Alue- ja rajakartat MH 166, Maanmittaushalli-
tuksen kartat, Kansallisarkisto. 
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