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Tutkimuksen perustiedot
Kohde: Matintalo 2 -niminen kaava-alue Liedon kunnassa
Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen inventointi
Tavoite: etsiä alueelta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita
Kenttätyöaika: 23.4.–2.5.2019
Tutkijat: FM Jasse Tiilikkala ja FM Juha Ruohonen, Maanala Oy
Tilaaja: Liedon kunta
Aiemmat arkeologiset tutkimukset: inv. Kaisa Lehtonen ja Heljä Brusila 2000
Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: –
Tulos: Kaava-alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueen pohjoisosassa on kaksi 1800-luvulle ajoittuvaa rakennuksenjäännöstä, joita voi pitää muina kulttuuriperintökohteina.

Tutkimusalueen sijainti punaisella rajattuna. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.

Raportissa käytetään Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 4/2019 aineistoja. Karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä.
Kansikuva: Inventointialuetta etelän sunnalta kuvauslennokista kuvattuna (Maanala Oy/Juha
Ruohonen).
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1. Tutkimustehtävä

Lisäksi muutamin paikoin käytettiin maanäytekairaa tavoitteena selvittää kyntökerroksen
Liedon kunnan Loukinaisissa sijaitsevan Matin- alaista maannosta. Lisäksi pyrittiin peltoalueita
talo 2 -nimisen kaava-alueen arkeologisen in- sekä muita alueita, joissa maanpinta oli rikkouventoinnin tarkoituksena oli selvittää, sijait- tunut tarkastamaan, eli pintapoimimaan.
seeko asemakaava-alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Pintapoimintaa alueella haittasi maaperän kuiTyö liittyy alueella käynnissä olevaan asema- vuus osana päivistä sekä se, että pellot olivat
kaavan laatimistyöhön ja asemakaavan muu- joko syysviljalla tai heinällä. Paikoin kuitenkin
tostyöhön.
pintapoimintaa pystyttiin tekemään.
Varsinais-Suomen
maakuntamuseo
piti
21.1.2019 päivätyssä lausunnossaan (Dnro
14736-2018) arkeologista inventointia alueella
tarpeellisena, sillä kaava-alueen läheisyydessä
sijaitsee rautakautisia muinaisjäännöksiä ja
alueen läheltä on tehty myös rautakauteen
viittaavia löytöjä (ks. kuva 1).

Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät on kuvattu tarkemmin jäljempänä luvussa 5.1. Kenttätyön toteutus.

2. Inventointialueen kuvaus

Inventointialueen pinta-ala on n. 38,3 ha. Se jaKaava-alueella sijaitsee myös Ratun kivikautikautuu maaperältään tasaisiin savikoihin ja niinen löytöpaikka. Lisäksi Loukinaisten keskiden yläpuolelle nouseviin kalliopohjaisiin moajalta periytyvät kylätontit sijaitsevat kaavareenimäkiin.
alueen pohjoispuolella.
Alue vaihtelee korkeudeltaan 21 ja 51 metriä
Maakuntamuseon lausunnossa todettiin, että
vähintään muuttuvan maankäytön alueilla (ks. merenpinnan yläpuolelle kohoaviin alueisiin.
kuva 2) on suoritettava arkeologinen inven- Lähes kaikki alueen savikot ovat jossain histotointi, jossa potentiaalisia alueita tulee tutkia rian vaiheessa olleet viljelyskäytössä.
metallinilmaisimella, koekuopin tai kairaa- Nykyisin viljelykäytössä on lähinnä alueen etemalla.
läisin osa. Alueen eteläosassa sijaitseva KeskiLausunnossa edellytettiin myös Ratun kivi- kankareen matala mäkialue ja alueen keskellä
kautisen löytöpaikan tarkastamista ja sen mui- sijaitseva Vaihemäen kallioalue ympäristöinaisjäännösluonteen selvittämistä. Historiallis- neen ovat metsäisiä.
ten kylätonttien osalta nähtiin aiheelliseksi sel- Inventoitavalle alueelle esitetään kaavassa uuvittää niiden suojelutarvetta.
disasuinrakentamista sekä uusia teitä (ks. kuva
Liedon kunta tilasi inventoinnin Maanala Oy:ltä 2). Myös inventointialueen pohjoisosassa si15.4.2019. Työ tehtiin ns. asemakaavatasoi- jaitsevan Setälän tilan alueelle suunniteltiin rakentamista.
sena arkeologisena inventointina.
Kenttätyössä pyrittiin maakuntamuseon lausunnon mukaisesti tarkastamaan muuttuvan
maankäytön alueet metallinilmaisimella ja esihistorialliselle toiminnalle otollisiin paikkoihin
kaivettiin koekuoppia.

Kaavassa ei ole esitetty muuttuvaa maankäyttöä alueen lounaisimpaan nurkkaan, eikä Ratun tallin alueelle, pois lukien tilan pohjoisin
osa, johon on suunniteltu uutta tietä ja pientaloaluetta.
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Kuva 1. Inventointialue maastokartalla. Kaava-alueen lähistön muinaisjäännökset on merkitty Museoviraston paikkatietoaineiston perusteella.

Kuva 2. Suunnitteilla olevan kaavan mukaisesti digitoidut muuttuvan maankäytön alueet.
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3. Tutkimushistoria ja lähialueen tunnetut ar- hieman liian idässä verrattuna Lehtosen (2000:
keologiset kohteet
46) karttaan löytöpaikasta.
Loukinaisen kylän pohjoispuolella sijaitsee
useita muinaisjäännöksiä, kuten Mikolan kivija rautakautinen asuinpaikka sekä Haimionmäen, Isoheikkilän ja Hämyrin rautakautiset
muinaisjäännökset. Inventointialueesta 600
metriä koilliseen sijaitsevat Pohjolan kivikautinen löytöpaikka ja rautakautisen kätkön tai
haudan löytöpaikka.

Ratun löytöpaikan korkeus on noin 30,5 m, eli
rannansiirtymisen perusteella paikka on voinut
olla käytössä aikaisintaan noin 3500 eKr. (Hatakka & Glückert 2000: Fig. 6). Alue on siinä
määrin alavaa, että ranta on sadassa vuodessa
etääntynyt paikasta jo noin 40 metrin päähän.

4. Kirjalliset lähteet ja historiallinen maanArkeologisen perusinventoinnin Liedon kunkäyttö
nassa on tehnyt Matti Huurre vuonna 1954. Lisäksi kunnan alueella on tehty useita pienialai- Liedon Loukinainen on keskiaikainen kylä. Lousempia inventointeja.
kinaisissa on sijainnut vuonna 1566 seitsemän
taloa (Suomen asutus 1560-luvulla: 39). HistoNyt tutkittua kaava-aluetta koskevista invenriallisen kylän alue rajautuu kaava-alueen pohtoinneista ainoa on Kaisa Lehtosen vuonna
joispuolelle.
2000 tekemä inventointi (Lehtonen 2000).
Lehtonen kävi läpi inventoinnissa mm. Savi- Kaava-alueen itäpuolella on sijainnut Vankion
joen vartta. Lehtonen löysi inventoinnissa keskiaikainen kylä, jossa on vuonna 1566 sijainkaava-alueella sijaitsevan Ratun kivikautisen nut kaksi taloa (Suomen asutus 1560-luvulla:
löytöpaikan. Löytöinä alueelta on kolme 40).
kvartsi-iskosta (ks. kuva 3).
Vähävankion eli Ratun (Ratustaja) asutus vaiLöydöt ovat peräisin peltoalueelta. Muinais- kuttaisi myös syntyneen 1500-luvulla. Kyse
jäännösrekisterin löytöpaikkapiste sijaitsee saattaa olla Vankion kylän toisesta talosta.

Kuva 3. Ratun löytöpaikan löydöt (TYA 720:1). Kaksi iskoksista on teräväsärmäisiä ja hyvälaatuista kvartsia. Kuva: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.
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Kuva 4. Asemoitu ote Loukinaisten tiluskartasta vuodelta 1730 (Ekman 1730).

Inventointialueen historiallista maankäyttöä
on mahdollista tarkastella vanhojen karttojen
avulla. Niitä on olemassa 1700-luvun alkupuolelta lähtien. Vanhin alueen maankäyttöä kuvaava kartta on vuodelta 1730 oleva tiluskartta
(ks. kuva 4 yllä). Sen perusteella inventointialueen pohjoisosassa on tuolloin sijainnut pieniä
peltotilkkuja ja niittyalueita. Inventointialueen
keskiosa on metsämaata.

Vuoden 1880 venäläiseen topografikarttaan
mennessä tapahtuu inventointialueen maankäytössä jo selkeää muutosta (ks. kuvaa 6 seuraavalla sivulla). Kartassa Loukinaisista etelään
kulkeva tielinja on todennäköisesti vanha, sillä
sen pohjoispää on merkitty jo isojakokarttaan.
Tielinja on ilmeisesti pysynyt samana hyvin pitkään, seuraten alueen eteläosan peltoalueella
Loukinaisten ja Vähävankion rajaa.

Inventointialueen lounaisosassa on ollut niittyalueita. Niittyalueen keskellä olevan Keskikankareen metsäsaarekkeen reunoille on merkitty
kaksi latoa. Tutkimusalueen kaakkoisosassa on
Vähävankion talon peltoja.

Alueen pohjoisosan niityt ja alavat metsäalueet on raivattu pelloiksi ja karttaan on merkitty
kaksi uutta asuinrakennusta, joista ainakin itäisempi on torppa. Kyse on todennäköisesti Vaihemäki-nimisestä torpasta. Inventoinnissa havaittiin näiden rakennusten jäänteet.

Seuraava suurimittakaavainen aluetta kuvaava
kartta on Loukinaisten kylän isojakokartta vuodelta 1806 (ks. kuvaa 5 seuraavalla sivulla).
Kartan perusteella inventointialueen maankäytössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Näihin karttoihin ei ole piirretty Vähävankion
puolta.

Pohjoisosaan lähelle Seppälän tilaa on merkitty
asuinrakennus, jonka kohdalta inventointialueen reuna kulkee. Alueen eteläinen osa on lähes kokonaisuudessaan raivattu pelloksi. Vähävankion pääosin jo nykyisin hävinnyt rakennuskanta jää inventointialueen itäpuolelle.
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Kuva 5. Asemoituja otteita Loukinaisten isojakokartoista vuodelta 1806 (Tillberg 1806).

Kuva 6. Asemoitu ote venäläisestä topografikartasta vuodelta 1880.
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Seuraavat suurimittakaavaiset kartat alueesta
ovat 1910-luvun lohkomiskartat ja Vähävankion tiluskartta (kuva 7 alla). Alueen eteläosa
on tähän mennessä kokonaisuudessaan raivattu pelloksi.

Vuoden 1949 peruskartasta (kuva 8 seuraavalla sivulla) muodostuu koko alueesta kuva,
jonka mukaan maankäytössä ei näytä 1900-luvun alkupuolella tapahtuneen suurta muutosta.

Vaihemäen torppa näyttää autioituneen vuoteen 1910 mennessä, mutta torpan vieressä
olevat pienet peltoalueet ovat yhä olleet ilmeisesti käytössä.

Tähänkään karttaan ei ole merkitty Vaihemäen
torppaa. Myös toinen venäläiseen topografikarttaan merkitty rakennus on hävinnyt kartalta.

Kartassa esiintyy nimi Vaihemäki. Kartan selitteessä aluetta nimitetään Vaihemäen
palstaksi. Alueen pohjoisosassa lähellä Setälää
on inventointialueen reunaan merkitty jo venäläisessä topografikartassa näkyvä taloryhmä.

Jälkimmäisen asumuksen ympäristön pellot
ovat tosin säilyneet vielä viljelyksessä, ja hävinneen asumuksen kallioinen mäki erottuu nelikulmaisena peltojen keskellä.

Kuva 7. Asemoituja otteita alueen lohkomis- ja tiluskartoista vuosilta 1910 ja 1911 (von Nandelstadh
1910a–b; von Nandelstadh 1911).

9

Kuva 8. Peruskartta vuodelta 1949.

5. Kenttätyö
5.1. Kenttätyön toteutus

peltoalueella. Maaperä paikalla oli kosteaa savea, eikä mitään muinaisjäännökseen viittaavaa alueella havaittu.

Koekuoppia kaivettiin alueelle kaikkiaan 49 (ks. Eteläisellä peltoalueella sekä Ratun löytöpaikuva 9 ja liite 1). Suurin osa kuopista oli hieman kalla tehtiin pintapoimintaa (ks. kuvaa 10). Sitä
lapion leveyttä suurempia.
vaikeutti maaperän kuivuus sekä pelloilla kasNiiden kaivaminen keskittyi etelässä Keskikan- vava oras. Pintapoimintaa tehtiin lähinnä pelkareen alueelle, Ratun löytöpaikan ympäris- tojen avoimilla reunoilla sekä pelloilla olleilla
töön, Vaihemäen rinteiden tasanteille sekä Se- traktorinrenkaiden jättämillä urilla.
tälän hevoshakoihin ja ratsastuskentälle alueen pohjoisosassa. Koekuopista ei tullut esiin
millään alueella kiinteään muinaisjäännökseen
viittaavia havaintoja.

Peltoalueilla havaittiin kaksi punasavikeramiikan kappaletta. Ratun tallin länsipuolella peltojen poikki kulkevan tien vieressä havaittiin yksittäisen punasavikeramiikan palan ohella
Kairauksia tehtiin yksityisellä kiinteistöllä 423- myös muutamia vanhojen tiilten kappaleita.
428-5-309 viljelyksessä olevan pellon pohjois- Ratun löytöpaikan itäpuolisen metsäsaarekreunaan, sillä alueelle on merkitty uusi tielinja. keen reuna-alueelta havaittiin yksittäisen lasiKairauksessa ei ilmennyt mitään muinaisjään- tetun punasavikeramiikan kappale. Kyseistä
nökseen viittaavaa. Kairaa käytettiin myös Ra- aluetta pintapoimittiin kahtena päivänä, toitun löytöpaikan länsipuolisella heinittyneellä sena sateen jälkeen.
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Kuva 9. Tutkimusalueelle kaivatut koekuopat merkitty karttaan sinisellä.

Kuva 10. Vinoviivoitetut alueet käytiin läpi metallinilmaisimella. Sinisellä on merkitty alueet, joissa pintapoiminta oli mahdollista. Punaisella on merkitty alueet, joissa käytettiin maanäytekairaa.
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Metallinilmaisinta käytettiin eniten tutkimus- 1. Lieto Matintalo
alueen eteläosan peltoalueilla. Peltoalueet
käytiin läpi noin kymmenen metrin välimatka- Uusi kohde (muu kulttuuriperintökohde)
koin sijainnein kaistoin.
Asuinpaikka
1800-luku
Peltoalueilta ei tehty metallinilmaisimella kuin
N 6713832 E 248118 (kohteen keskeltä)
moderneja tai myöhäisen historiallisen ajan
löytöjä. Peltoaluilta ei tavattu ainoatakaan rahaa. Tämä voisi viitata siihen, että alueella on Vuoden 1880 venäläiseen topografikarttaan
jo aiemmin käytetty metallinilmaisinta.
merkityn asumuksen havaittiin sijainneen kallion reunalla matalan mäkialueen luoteisnurPeltojen etelälaidassa olevan Keskikankareen
kassa (ks. kuva 11). Rakennuksenperustus
kallion korkeimmalta kohdalta tavattiin yksitkoostuu ainakin näkyviltä osiltaan muokkaatäinen 1700–1800-luvuille ajoittuva kupamattomista luonnonkivistä. Se on kooltaan 6 x
risekoitteinen nappi (ei talletettu).
4 metriä (ks. kuva 12).
Rakennuksenperustuksen itäosassa on nelikulmaisen tulisijan kivinen matala perustus. Ki5.2. Kenttätyössä tehdyt havainnot
vien lomassa näkyy myös tiilten kappaleita (ei
Vuoden 2019 kenttätyössä havaittiin kaksi talletettu). Tulisijan koko on noin 1,5 x 1,5 met1800-luvulle ajoittuvaa asumuksenjäännöstä riä.
(alla tarkemmin kuvatut kohteet 1 ja 2). LuonVanhojen metsittyneiden peltojen ympäröimä
teensa ja suhteellisen nuoren ikänsä vuoksi
matala mäkialue on yläosastaan tasainen ja
niitä ei ole syytä pitää kiinteinä muinaisjäänkasvaa harvasti mäntyjä. Mäen itäosassa on
nöksinä. Kohteet vaikuttavat kuitenkin varsin
muutama nuorehko kuusi. Mäellä on saattanut
hyvin säilyneiltä ja ne voidaan tulkita ns. muiksi
sijaita piharakennuksia, mutta maanpäällisiä
kulttuuriperintökohteiksi.
merkkejä tällaisista ei havaittu.
Erityistä huomiota kiinnitettiin myös Ratun kivikautiseen löytöpaikkaan (kohde 3 sivulla 15).
Laajahkoista yrityksistä huolimatta paikalta ei
löytynyt minkäänlaisia kiinteään muinaisjäännökseen viittaavia löytöjä tai muita merkkejä.
Lisäksi tarkasteltiin tarkemmin Setälän tilan
ratsastuskentän ja hevoshakojen alueita, joiden pohjoispuolella on sijainnut Setälän historiallinen tontti (aluekuvaus 1 sivulla 16). Havaintoja arkeologisista kohteista ei tavattu.
Eteläosan peltojen keskellä sijaitsevaa Keskikankaretta pidettiin otollisena historialliselle ja
esihistorialliselle ihmistoiminnalle, joten sen
aluetta inventoitiin intensiivisesti (aluekuvaus
2 sivulla 16). Merkkejä arkeologisista kohteista
ei täälläkään havaittu.

Alueella havaittiin metallinilmaisimella useita
metallisignaaleita, jotka todennäköisesti liittyvät asumiseen. Yksittäinen metallisignaali tarkastettiin noin 5 m itään rakennuksenperustuksesta. Se osoittautui suuren rautaesineen
kappaleeksi, joka jätettiin paikoilleen. Kaivettaessa maaperässä havaittiin tiilenmuruja.
Niitä ei talletettu. Mäkialue on kooltaan etelä–
pohjois-suunnassa noin 25 metriä ja itä–länsisuunnassa noin 40 metriä (ks. kuva 13).
Rakennus on ollut käytössä viimeistään venäläisen topografikartan aikaan vuonna 1880 ja
jäänyt käytöstä ennen vuoden 1949 peruskartan piirtämistä.
Rakennuksenperustuksen keskikoordinaatiksi
mitattiin N 6713840 E 248104.
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Kuva 11. Kuvan keskellä sijaitsevalla, vanhojen peltojen ympäröimällä, kalliokumpareella on rakennuksen
kivijalka ja tulisijan jäänne. Kuvattu kaakkoon. Kuva: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.

Kuva 12. Rakennuksen kivijalka ja tulisija. Kuvattu länteen. Kuva: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.
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Kuva 13. Läntisempi rakennuksenperustus on merkitty vihreällä. Sinisellä on merkitty rakennusjäännöskohteille rajausehdotus mm. maastonmuotojen perusteella.

2. Lieto Vaihemäen torppa
Uusi kohde (muu kulttuuriperintökohde)
Asuinpaikka
1800-luku
N 6713825 E 248275 (kohteen keskeltä)
Vaihemäen torppa sijaitsee pienen kalliokumpareen tasanteella (ks. kuvat 14 ja 15). Kallion
länsi- ja itäpuolella on tiheästi metsittyneitä
vanhoja peltoalueita, jotka on merkitty vuoden
1910 lohkomiskarttaan.
Torpan jäännöksiä on vaikea havaita maastossa. Kalliolla on vain vähäinen reilun metrin
levyinen sammaloitunut kohouma, johon tehdystä koekuopasta löytyi naulan kappale, tiilenpaloja ja ohuen ikkunalasin kappaleita. Löydöt jätettiin paikoilleen.

rajattu kallioalue, jonka keskellä asumuksenjäännös sijaitsee. Kivijalan kohdalta tarkistettu
metallisignaali osoittautui 20 x 10 cm kokoisen
tunnistamattoman rautaesineen kappaleeksi
(jätettiin löytöpaikalleen).
Torpan välittämöstä läheisyydestä ei tavattu
muiden rakennusten tai rakenteiden jäänteitä.
Alue oli kuitenkin tiheäkasvuista, mikä hankaloitti havainnointia. Torpanpaikasta 23 m kaakkoon löytyi mäkialueen reunasta vanhan hevosenkengän puolikas, jota ei otettu talteen.

Torppa on perustettu 1800-luvulla. Vuoden
1855 henkikirjaan on merkitty torppari Joh.
Vaihemäki, joten torppa on ollut olemassa ilmeisesti 1800-luvun puolivälistä. Samainen
torppari on merkitty myös vuoden 1870 henkikirjaan. Loukinaisissa torppien määrä oli suurimmillaan 1860-luvulla, josta se kääntyi lasKallion viettävällä pohjoisreunalla on luonnonkuun 1880-luvulla (Suistoranta 1988: 45).
kivirivi ilmeisesti jäänteenä kivijalasta. Kivijalka
on osin rikkonainen ja kiviä on vierinyt mahdol- Rakennuksenjäännöksen sijainti: N 6713827 E:
lisesti metsätöissä rinnettä alas. Kuvaan 13 on 248272.
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Kuva 14. Vaihemäen torpan paikka. Kuvan keskialalla kuusen vasemmalta puolen tavattiin koekuopasta
tiilen paloja, naula sekä ikkunalasia. Kuvattu itään. Kuva: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.

Kuva 15. Vaihemäen torpan paikkaa. Torppa on sijainnut kalliopohjalla. Vain alarinteen puolella oli havaittavissa osin rikkoutuneen kivijalan jäännöstä. Kuvattu länteen. Kuva: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.
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3. Lieto Ratu
Muinaisjäännösrekisterin kohde 423000003
(löytöpaikka)
Kivikausi
N 6713436 E 248300 (kohteen keskeltä)
Ratun peltoalueelta löytyi vuoden 2000 inventoinnissa kolme kvartsi-iskosta (TYA 720:1),
joista kaksi on selvästi iskosmaisia. Inventoinnissa ei tuolloin varmuudella pystytty määrittämään kohteen luonnetta (Lehtonen 2000: 44–
45). Kysymyksenä vuoden 2019 inventoinnissa
oli, sijaitseeko alueella kiinteää kivikautista
muinaisjäännöstä.
Löydöt on tehty peltoalueelta, joka nykyään on
tasaista sorapohjaista hevoshakaa (ks. kuvat
16 ja 17). Kairaaminen tai koekuoppien kaivaminen paikalle tuotuun tiiviiseen soramaahan
ei ollut mahdollista. Koekuoppia kaivettiin löytöpaikan viereen lounaispuolen peltoalueelle,
pohjoispuolen heinikkoon ja luoteispuoleiseen

metsikköön, yhteensä kuusi kappaletta. Koekuopista ainoastaan yhdestä tavattiin löytöjä,
nekin tiilenmuruja.
Parhaaksi lähestymistavaksi kohteen luonteen
selvittämisessä katsottiin sorapintaisten hakojen itäpuolen moreenimäellä ja sen reunassa
sijainnut haka, jossa maanpinta oli kavioiden
kuluttamaa. Alueen maanpinnassa ei ollut juurikaan kasvillisuutta. Mäen ja pellon reunassa
on selvä ja suorarajainen törmä, josta tavattiin
pintapoiminnassa lasitetun punasavikeramiikan kappale, sekä yksittäinen kvartsin kappale,
joka ei kuitenkaan ole iskosmainen.
Moreenimäki olisi kivikauden asuinpaikalle tasaista savipohjaista peltoa otollisempi. Hakaa
pintapoimittiin kahtena eri päivänä, toisena
kevyen sateen jälkeen. Mitään asuinpaikkaan
viittaavaa ei kuitenkaan tavattu. Mäestä on
otettu myös pienimuotoisesti maa-aineista,
mutta näidenkään kuopanteiden reunoista ei
havaittu löytöjä.

Kuva 16. Ilmakuva Ratun kivikautisesta löytöpaikasta. Löytöpaikka sijaitsee kuvan keskialueella, nykyisten
hevoshakojen kohdalla sijainneella pellolla. Pohjoisluoteeseen. Kuva: Juha Ruohonen/Maanala Oy.
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Kuva 17. Ratun kivikautinen löytöpaikka. Pintapoimintaa tehtiin kuvan vasemman laidan metsäisessä hevoshaassa ja sen reunassa. Kuvattu eteläkaakkoon. Kuva: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.

4. Muiden inventoitujen alueiden kuvaukset
1. Setälän tilan ratsastuskenttä ja hevoshaat
Setälän tilan eteläosassa olevan ratsastuskentän ja hevoshakojen paikalle on suunnitteilla
uudisrakentamista (ks. kuva 15). Setälän kylätontti on sijainnut alueen pohjoisreunasta vain
hieman luoteeseen. Tontti on pysynyt ilmeisesti samoilla sijoilla vuoden 1730 tiluskartasta
nykypäiviin. Alue on ollut peltona 1730-luvulta
lähtien. Alueen länsireunassa on 1880 venäläiseen topografikarttaan ja vuoden 1911 lohkomiskarttaan merkitty pieni rakennusryhmä.
Tämä jää kuitenkin Setälän tontin länsipuoliselle, osin vieläkin rakennetulle tontille.
Inventoidulle alueelle tehtiin kahdeksan koekuoppaa – niissä ei havaittu mitään kiinteään
muinaisjäännökseen viittaavaa, ainoastaan vähäisiä historiallisen ajan löytöjä kyntökerroksesta.
2. Keskikankare
Keskikankareen aluetta pidettiin potentiaalisena alueena esihistorialliselle toiminnalle.
Alue on korkeudeltaan noin 26–33 m mpy.
Mäen eteläpuolelta virtaa Savijokeen laskeva

oja. Mäki on ollut laitumien ja myöhemmin peltojen ympäröimä viimeistään 1700-luvulta lähtien (ks. kuva 16).
Metallinilmaisimen käyttöä alueella hankaloitti
se, että alueella on ollut runsaasti myöhäistä
ihmistoimintaa ja mäellä on runsaasti metalliroskaa. Mäen koillisosassa sijaitsee romahtamispisteessä oleva betonipilarien päälle rakennettu puurakennus (kuva 17). Mäen itälaidassa
on lisäksi paririvissä olevista poratuista lohkokivistä koostuva rakennuksen perustus (ks.
kuva 18). Kyse saattaa olla ladon perustuksista.
Molemmat rakennukset esiintyvät vuosien
1949, 1968 ja 1981 peruskartoissa.
Mäen keskivaiheilla havaittiin myös soikeahko
3,5 x 2,5 metrin kokoinen kivikko. Korkeutta kivikolla on vain muutamia kymmeniä senttejä.
Kairattaessa kivikon maa todettiin löyhäksi hiekansekaiseksi mullaksi. Kyseessä on todennäköisesti raivauskivikasa.
Eri puolille mäkeä kaivettiin kuusi koekuoppaa.
Löytöjä tai merkkejä kulttuurikerroksesta ei tavattu. Ainoa vanhemmasta ihmistoiminnasta
kertova löytö oli todennäköisesti 1700- tai
1800-luvulle ajoittuva kupariseoksinen nappi
mäen korkeimmalta kohdalta (jäi paikalleen).
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Kuva 18. Taustalla Setälän tilan rakennuksia. Entiset peltoalueet ovat toimineet ratsastuskenttänä ja hevoshakoina. Kuvattu luoteeseen. Kuva: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.

Kuva 19. Keskikankareen mäkialue. Kuvattu länteen. Kuva: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.
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Kuva 20. Keskikankareen koillisosassa sijaitsee 1900-luvun alkupuolen autioitunut rakennus. Kuvattu pohjoisluoteeseen. Kuva: Juha Ruohonen/Maanala Oy.

Kuva 21. Keskikankareen itälaidalla sijaitsee lohkokivistä tehty rakennuksen perustus. Kuvattu koilliseen.
Kuva: Juha Ruohonen/Maanala Oy.
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Liite 1. Havainnot inventoinnissa kaivetuista koekuopista.

Nro

Koko
cm

Syvyys
cm

1

30x30

60

2
3
4

40x30
30x30
30x30

5
6

Kuvaus

N

E

40 cm täyttöhiekkaa, alla tiivis vaaleanharmaa savi, löytöinä pieniä
tiilenmuruja

6714164

247890

35
50
50

15 cm täyttöhiekkaa, alla tiivis vaaleanharmaa savi, löytöinä modernia vihreää pullolasia, posliiniastian pala ja 2 tiilen kappaletta
35 cm täyttöhiekkaa, alla tiivis harmaa savi
45 cm täyttöhiekkaa, alla tiivis harmaa savi

6714144
6714106
6714088

247910
247941
247947

30x30

45

35 cm täyttöhiekkaa, alla harmaata tiivistä savea, saven ja hiekan
välissä suodatinkangas

6714079

247958

40x40

40

maannos harmaata tiivistä savea, seassa pyöristyneitä kiviä, savi
vaalenee pinnasta alaspäin mentäessä

6714097

247919

kynnön paksuus 33 cm, kyntö harmaata savea, sen alla ohut ruskehtava savikerros, pohjasavi tiivistä ja harmaata, löytönä tiilen
kappale 20 cm syvyydestä

6714058

247912

6714059

247931

6714045

248079

6714039

248117

6714006

248166

6713997
6713944

248072
248219

7

30x30

48

8

30x30

40

9

30x30

40

kynnön paksuus 30 cm, kyntö harmaata savea, sen alla 5 cm paksuinen hiekansekaisen saven kerros, pohjasavi tiivistä ja harmaata
kynnön paksuus 30 cm, kyntö tummanruskea, pohjamaa vaaleaa
hiekkaa

10

30x30

45

kynnön paksuus 35 cm, kyntö tummanruskea, pohjamaa harmaata
karkeaa hiekkaa

11

30x30

40

12
13

30x30
30x30

35
20

kynnön paksuus 35 cm, kyntö ruskea, pohjamaa harmaata hiekkaa
kynnön paksuus 30 cm, kyntö ruskeaa savea, pohjamaa harmaata
savea
20 cm multamaata, alla kallio

14
15
16
17
18
19

30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30

40
30
30
30
30
30

kynnön paksuus 30 cm, alla tiivis harmaa savi
moreenimaata
moreenimaata
moreenimaata
moreenimaata
moreenimaata

6713849
6713774
6713742
6713687
6713600
6713585

248074
248309
248295
248145
248177
248061

20
21
22
23
24
25

30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30

30
30
30
30
30
30

savea
hiekkamoreenia
hienoainesmoreenia
moreenimaata
moreenimaata
moreenimaata

6713563
6713534
6713473
6713523
6713521
6713511

248168
248090
248112
248221
248232
248229

26

30x30

30

harmaata hiesua ja pieniä pyöristyneitä kiviä

6713495

248248

27
28
29
30
31

30x30
30x30
30x30
30x30
30x30

30
30
30
30
30

pintamaa 20 cm syvyyteen ruskeaa mullansekaista hiesua, pohjamaa harmaata hiesua, löytönä tiilen pala
hiekkamoreenia
savensekaista moreenia
harmaata savea
savea

6713495
6713556
6713539
6713511
6713497

248253
248318
248306
248301
248267

32

30x30

30

savea

6713475

248262
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Liite 1, sivu 2/2.

Nro

Koko
cm

33
34
35

30x30
30x30
30x30

Syvyys
cm
30
30
30

36

30x30

37

30x30

Kuvaus

N

E

savea
humuksensekainen pintamaa 5 cm, alla puhdas pohjamoreeni
humuksensekainen pintamaa 4 cm, alla puhdas hietasavi

6713431
6713397
6713394

248276
248201
248211

40

kynnön paksuus 30 cm, kyntö ruskeanharmaata savea, alla tiivis
harmaa pohjasavi

6713346

248218

40

kynnön paksuus 30 cm, kyntö ruskeanharmaata savea, alla tiivis
harmaa pohjasavi

6713296

248244

6713253

248265

38

30x30

45

kynnön paksuus 35 cm, kyntö ruskeanharmaata savea, alla tiivis
harmaa pohjasavi

39

30x30

35

kynnön paksuus 25 cm, kynnön alla harmaa pohjasavi, löytönä moderni nelikulmainen raudankappale kynnön pohjalla

6713336

247852

40

30x30

35

kynnön paksuus 25 cm, kynnön alla harmaa tiivis pohjasavi, löytönä
naulan katkelma

6713242

247882

41

30x30

30

kynnön paksuus 30 cm, kyntö harmaanruskeaa savea, alla tiivis harmaa pohjasavi

6713275

247922

42

30x30

40

6713331

248003

43

30x30

35

6713295

248012

44

30x30

30

6713214

248118

45

30x30

30

6713215

248119

46

30x30

30

6713215

248132

47

30x30

30

6713199

248160

48

30x30

30

6713182

248153

49

30x30

35

6713151

248165

kynnön paksuus 15 cm, kyntö ruskeanharmaata savea, alla vaaleanruskea savi
kynnön paksuus 25 cm, kyntö ruskeanharmaata savea, alla tiivis
harmaa pohjasavi, löytönä 20 cm syvyydestä hevosenkengän kappale
hiekanottokumpareen säilyneelle osalle, hiekansekainen multamaa
pintamaasta noin 12 cm syvyyteen, alla vaaleanruskea puhdas moreeni
edellisestä 3 m koilliseen, hiekansekainen multamaa pintamaasta
noin 5 cm syvyyteen, alla vaaleanruskea puhdas moreeni
tummanruskea hiekansekainen multamaa 8 cm, alla ruskea puhdas
moreeni
tummanruskea hiekansekainen multamaa 12 cm, alla ruskea savensekainen puhdas hiekka
hiekansekainen multamaa pintamaasta noin 15 cm syvyyteen, alla
koskematon hietasavi
25 cm syvyyteen ruskeaa humuksensekaista savea, alla harmaata
savea

