Rääkkylä Pörrinmökki
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Tutkimuksen perustiedot
Kohde: Rääkkylä Pörrinmökki (muinaisjäännösrekisterin kohde 707010007)
Kohteen typpi: kivikautinen asuinpaikka
Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen kaivaus
Kenttätyöaika: 21.–25.5.2018
Tutkijat: FT Ville Laakso ja FM Jasse Tiilikkala, Maanala Oy
Tilaaja: PKS Sähkönsiirto Oy
Aiemmat arkeologiset tutkimukset: tark. Matti Huurre 1985–1986, inv. Päivi Kankkunen 1987,
kaiv. Esa Hintikainen 1990, kaiv. Mika Lavento 1991, kaiv. Petro Pesonen 1992–1993 ja 1996, inv.
Petro Pesonen & Taisto Karjalainen 1996, tark. Petro Pesonen 2002, inv. Oili Forsberg 2004
Tutkimusalueen sijainti sen keskeltä: N 6898760 E 651193 Z 82,5–85 (ETRS-TM35FIN)
Tutkittujen alueiden yhteispinta-ala: n. 29,25 m2
Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt: Kansallismuseon arkeologiset esinekokoelmat KM 41561
(diar. 9.8.2018)
Tulos: suunniteltujen sähkötolppien ja muiden rakenteiden paikat tutkittiin puhtaaseen pohjamaahan

Tutkimuskohde sijaitsee sinisen ympyrän sisällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.

Raportissa käytetään Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 7/2018 aineistoja. Karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä.
Kansikuva: tutkimuksessa löytyneitä saviastian paloja.
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1. Tutkimustehtävä

sin lähes 1500 neliömetriä. Samalla alueella sijaitsee myös Täitimenniemen Pörrinmökki -niminen muinaisjäännöskohde (707500008),
joka koostuu kahdesta tervahaudasta. Ne sijaitsevat valmisteltavaan sähkölinjaan nähden
Jaamantien toisella puolella, lähimmillään noin
25 metrin päässä valmisteltavasta sähkölinjasta, eikä hankkeella ole vaikutusta niihin.

PKS Sähkönsiirto Oy valmistelee 20 kV ilmajohtolinjan saneerausta Rääkkylässä. Työ ulottuu
noin 560 metrin matkalla Pörrinmökin muinaisjäännösalueelle (muinaisjäännösrekisterin
kohde nro 707010007). Museovirasto edellytti
20.9.2017 päivätyssä lausunnossaan (diar.
MV/854/05.01.00/2017), että kohdat, joissa
työ aiheuttaa maaperään kajoamista, on etu- Aiempien kaivaushavaintojen perusteella muinaisjäännösalueella on erillisiä aktiviteettialukäteen tutkittava arkeologisin menetelmin.
eita sekä niiden välisiä vähälöytöisiä ja löydötPKS Sähkönsiirto Oy tilasi lausunnon mukaiset tömiä kohtia (ks. esim. Pesonen 1996, s. 7).
tutkimukset Maanala Oy:ltä 12.4.2018. Museovirasto myönsi työlle tutkimusluvan Maasto- ja jälkitöistä vastasivat arkeologit Ville
23.4.2018 (MV/38/05.04.01.02/2018). Maas- Laakso ja Jasse Tiilikkala. Ensin mainittu toimi
kenttätyönjohtajana ja jälkimmäinen vastasi
totyö tehtiin 21.–25.5.2018.
mm. mittauksista. Molemmat osallistuivat
Rääkkylän kunnan kaakkoisosassa sijaitseva myös jälkitöihin ja raportointiin. Lisäksi käyPörrinmökki on runsaslöytöinen kivikautinen tössä oli tilaajan kaivinkone kuljettajineen
asuinpaikka, jonka tunnettu laajuus on noin 10 (Urho Tapanen). Kaivaukseen osallistui myös
ha. Kohteesta on tutkittu arkeologisin kaivauk- arkeologian harrastaja Johan Moraal.

Tutkimusalueiden sijainti Pörrinmökin muinaisjäännösalueella.
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2. Menetelmät

Tutkimus ulotettiin kaikissa kohdissa puhtaaseen pohjamaahan asti. Koska alueelle on ulottunut Suursaimaan tulva (Pörrinmökin alueella
korkeimmillaan n. 84 m mpy noin 4000 eKr.),
kiinnitettiin kuopissa huomiota myös tulvakerrosten ja niiden alaisten kulttuurikerrosten
mahdollisuuteen.

Vuoden 2018 tutkimuksessa tuleva sähkölinja
tarkastettiin aluksi silmänvaraisesti. Linjan varrella, sen pohjoispäässä tien itäpuolella, on
vanhastaan tiedetty olevan kaksi asumuspainannetta (ks. karttaa seuraavalla sivulla; Pesonen 1996: 46; ks. myös Pesonen 2002). Niiden
todettiin olevan edelleen paikoillaan. Uusia Tämän vuoksi kuopat pyrittiin kaivamaan niin
muinaisjäännöshavaintoja ei pintapuolisessa syvälle, että asiasta saatiin varmuus. Tulvahiektarkastelussa tullut esille.
kakerrokselta vaikuttaneita ilmiöitä ei todettu
Suunniteltu ilmajohtolinja muodostuu puisista muualla kuin tolpanpaikoilla 19 ja 25 (ks. niiden
sähkötolpista, joita sijoittuu muinaisjäännös- kuvauksia jäljempänä).
alueelle kahdeksan. Linjan kulmakohtiin sijoitetaan lisäksi tolpan viereen yksi tai kaksi vaijeriharusta tai puista pönkää. Tällaisia kohtia oli
muinaisjäännösalueella yhteensä viisi. Niiden
paikat tutkittiin samalla tavalla kuin varsinaisten tolppien paikatkin.

Tutkimus toteutettiin pääasiassa tasokaivauksena. Joitain pienialaisia kohtia kaivettiin yksikkömenetelmällä. Kuoppien leikkaukset ja muut
havainnot dokumentoitiin mittauksin, sanallisesti ja valokuvin. Löydöt otettiin talteen 75 x
75 cm:n ruuduittain ja kerroksittain.

Kunkin tolpan, haruksen tai pöngän kohdalla
kaivettu ala oli noin 1,5 x 1,5 m. Alueiden
muoto oli suorakaide. Kolmentoista kaivausalan yhteislaajuus oli siis noin 29,25 neliömetriä.

Tutkimuksen päättyessä kaikki kaivetut alat
täytettiin. Kaivetut kohdat merkittiin puupaaluin.

Kaivauksessa tutkimusaloja prospektoitiin
aluksi kevyellä maaperäkairalla, jotta voitiin
tehdä alustavia havaintoja mahdollisesta kulttuurikerroksesta. Pintaturve ja humus poistettiin koneellisesti, jos maaston muodot sen sallivat, eikä merkkejä kulttuurikerroksesta ollut
kairaamalla havaittu.
Mineraalimaan yläpinnan taso siistittiin tarvittaessa lapioilla ja/tai lastoilla ja myös siitä alaspäin tehtiin kairauksia kevyellä maaperäkairalla. Mikäli rakenteita, kulttuurikerrosta,
löytöjä tai jotain muuta muinaisjäännökseen
viittaavaa havaittiin, kaivausta jatkettiin lastoilla ja lapioilla.
Mikäli mitään muinaisjäännökseen viittaavaa
ei turpeen poiston jälkeen ollut havaittavissa,
maata poistettiin koneellisesti arkeologin valvonnassa ohuina (noin 5 cm:n) kerroksina. Mikäli jotain muinaisjäännökseen viittaavaa tässä
yhteydessä havaittiin, kaivausta jatkettiin lapiolla ja/tai lastalla.

Käytetyt kiintopisteet mitattiin RTK-GPS-laitteella ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon ja
N2000-korkeusjärjestelmään. Kiintopisteet olivat vain tätä kaivausta varten tarkoitettuja ja
kantoihin merkittyjä, mutta yksi kiintopisteistä
oli Kokkimäen itärinteessä maakivessä sijaitseva Maanmittauslaitoksen korkeuskiintopiste
(nro 781335). Sen sijainti kaivauksen koordinaatistossa on N 6898808,607 E 651177,417 Z
84,898.
Mittauksissa käytettyjen koordinaattien ulkoinen tarkkuus on tasokoordinaattien kohdalla
todennäköisesti luokkaa ≤ 10 cm ja korkeuden
osalta ≤ 15 cm. Varsinaiset mittaukset tehtiin
takymetrillä.
Aiempien kaivausten kiintopisteitä yritettiin
paikallistaa maastosta, mutta niitä ei löytynyt.
Aiemmat tutkimusalueet asemoitiin kartalle
yleisten maastonpiirteiden, kuten teiden, perusteella (ks. karttaa seuraavalla sivulla).
Havainto-olot olivat koko toukokuun 2018 tutkimuksen ajan hyvät ja aurinkoiset.
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Vuonna 2018 tutkitut kohdat suhteessa Pörrinmökin aiempiin kaivausalueisiin ja havaintoihin.

Työkuva: Jasse Tiilikkala tutkii kaivausaluetta tolpanpaikan 20 tulevan pöngän kohdalla.
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3. Kaivaushavainnot ja niiden tulkinta
Tutkimus alkoi katselmuksella, jossa kaivettavat kohdat käytiin maastossa läpi tilaajan edustajan, verkostosuunnittelija Hannu Putkurin,
kanssa (Enerke Oy). Tulevien tolppien, harusten ja pönkien paikat oli merkitty etukäteen
maastoon puukepeillä.

vasti maaperään kolmen pohjoisimman tolpanpaikan kohdalla.
Tolpanpaikat 19–23 sijaitsevat Jaamantien luoteispuolella, metsämaastossa. Luontainen
maaperä koko alueella on hiekkaa.

Löytöjä (keramiikkaa, iskoksia, palanutta luuta
ja muutamia asbestinokareita) tuli esille kolMaastotyön dokumentoinnissa ja tässä rapor- melta kaivausalalta: tolpanpaikalta 20 ja sen
tissa noudatetaan sähköyhtiön tolppanume- pönkäkaivannosta sekä tolpanpaikalta 22.
rointia siten, että linjan eteläisin tolpanpaikka
on numero 19, pohjoisin numero 26 (ks. kart- Lähes kaikissa saviastianpaloissa, joissa ehjää
ulkopintaa on säilynyt, on todettavissa tiheää
taa alla).
painannekoristelua. Kaikissa on sekoitteena
Tutkitun linjan pohjoispäässä kaivausalat (tol- asbestia. Aineisto on määritettävissä varpanpaikat 24–26) sijoittuivat entisen Rääkky- haiseksi asbestikeramiikaksi.
län–Tolosenmäen-maantien tasaiseen itäreunaan. Tie on leveähkö ja edelleen käytössä vä- Alla kuvataan kaivausalat etelästä alkaen. Kulhäisenä sivutienä. Kaivauksessa ilmeni, että mien koordinaatit on mitattu kaivausalueen
tien rakenteet olivat vaikuttaneet huomatta- reunan päältä.

Kaivettujen alojen sijainti. Numerointi viittaa tolpanpaikkojen numerointiin.
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Tolpanpaikkoihin 19–22 liittyvien kaivausalojen sijainti.

Alue, jolla sijaitsivat tolpanpaikat 19 ja 20 (isomman tien vasemmassa laidassa). Etelästä.
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Tolpanpaikka 19
Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.
N

E

Z

6898549,68
6898549,30
6898550,48
6898550,75

651051,07
651049,90
651049,51
651050,82

82,75
82,76
82,71
82,65

Sijaitsi heti Jaamantien ja siitä luoteeseen johtavan tilustien risteyksen luoteispuolella, ehjältä vaikuttaneessa maastonkohdassa, tasaisessa nuoressa mäntymetsässä.
Turve poistettiin lapiolla ja mineraalimaan yläpinta puhdistettiin esille lastalla. Siinä erottui
vain puhtaalta vaikuttanutta hiekkaa ja myös
kairanpistot osoittivat samaa. Koska mitään
muinaisjäännökseen viittaavaa ei erottunut,
kaivausalueen maakerroksia poistettiin koneellisesti.
Syvemmälläkään ei tullut esille mitään muinaisjäännökseen viittaavaa. Topografian perusteella pidettiin mahdollisena, että kohdalla
olisi Suursaimaan korkeimman veden aikainen
tulvakerros, joten ala kaivettiin poikkeuksellisen syväksi, noin 1,6 metriin.
Selvän tulvahiekkakerroksen yläpinta tulikin
esille n. 50 cm:n syvyydestä alkaen. Sen alla,
noin 90 cm:n syvyydessä, todettiin jälkiä sitä
vanhemmasta orgaanisesta kerroksesta (hiiltä)
ja myös huuhtoutumiskerroksesta. Mitään ihmistoimintaan viittaavaa ei tulvakerroksen alla
ollut.
Kerrokset kuopan länsileikkauksesta (cm): 0–
12 turve ja humus, 12–16 harmaa huuhtoutunut hiekka, 16–25 ruskeankeltainen rikastunut
hiekka, 25–49 kellertävä puhdas hiekka, 49–87
karkeahko soransekainen hiekka (tulvakerros),
87–89 puhdas hieno kellertävä hiekka, 89–90
hiiltä, 90–96 harmaa heikosti huuhtoutunut
hiekka, 96–160 puhdas kellanharmaa hiekka.
Kaivausalue oli löydötön.

Tolpanpaikka 19:n länsileikkaus. Tulvakerroksen
peittämä ohut hiilikerros erottuu tummana mitan
numeron 7 yläreunan kohdalla. Idästä.
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Tolpanpaikka 20
Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.
N

E

Z

6898584,35

651121,01

84,46

6898585,34

651122,11

84,45

6898586,43

651121,29

84,71

6898585,63

651120,07

84,62

Kuopan pohjaan tehtiin vielä kenttälapiolla
varmistuskuoppa n. 0,7 metrin syvyyteen. Siinä
oli näkyvissä vain puhdasta hiekkaa.

Tolpanpaikka 20 noin 20 cm:n syvyydessä (turpeen
alapinnasta). Vaaleanruskea raita erottuu kuvan
keskellä. Lännestä.

Tolpanpaikka 20 noin 10 cm:n syvyyteen kaivettuna
(turpeen alapinnasta mitattuna). Idästä.

Sijaitsi tasamaalla nuoressa mäntymetsässä.
Turve poistettiin lapiolla. Turpeen alaiset ensimmäiset 20 cm kaivettiin kokonaan lastalla ja
seulottiin. Maa oli lievästi värjäytynyttä. Kaivausalueen ainoat löydöt olivat kaksi kvartsi-iskosta 10–20 cm:n syvyydestä.
Noin 20 cm:n syvyydessä erottui enää vaaleaa
puhdasta hiekkaa, paitsi kuopan keskellä, jossa
oli n. 40 cm leveä itä–länsi-suuntainen ympäristöään tummempi vaaleanruskea raita (ks.
kuvaa jäljempänä). Se kaivettiin yksikkönä lastalla. Ilmiö jatkui suurimmillaan 10 cm lähtötasoa syvemmälle. Mitään merkille pantavaa ei
havaittu.
Kerrokset länsileikkauksesta (cm): 0–8 turve ja
humus sekä niiden alla hyvin heikko harmaa
huuhtoutunut hiekkakerros, 8–23 ruskea rikastunut hiekka, 23–45 puhdas vaalea hiekka.

Tolpanpaikan 20 länsileikkaus. Idästä.
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Tolpan 20 pöngänpaikka
Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.
N

E

Z

6898587,64

651117,95

84,89

6898588,44

651119,11

84,89

6898589,81

651118,15

84,90

6898588,93

651117,08

84,93

Sijaitsi tasamaalla nuoressa mäntymetsässä.
Turve poistettiin lapiolla. Kuopasta kaivettiin
ensin yksi noin 5 cm:n paksuinen kerros ja sen Tolpan 20 pöngänpaikka noin 10 cm:n syvyydessä
jälkeen kaksi noin 10 cm:n kerrosta. Kaikki maa (turpeen alapinnasta mitattuna). Lännestä.
kaivettiin lastalla ja seulottiin.
Ensimmäiset 10–15 cm olivat punertavan ruskeaksi värjäytynyttä hiekkaa. Pinnasta alkaen
tuli esille kohtuullisen runsaasti löytöjä: asbestikeramiikkaa, palanutta luuta ja runsaasti
kvartsi-iskoksia. Ilmiötä voi luonnehtia kulttuurikerrokseksi. Rakenteita ei missään vaiheessa
erottunut.
Noin 15 cm:n syvyydessä maa alkoi muuttua
vaaleammaksi, soraisemmaksi ja löydöttömäksi. Vielä 25–30 cm:n syvyydessä erottui
kuopan eteläosassa punertava läikkä, jonka
Tolpan 20 pöngänpaikka noin 15 cm:n syvyyteen
laajuus oli n. 25 x 30 cm (kuva jäljempänä).
Läikkä kaivettiin yksikkönä lastalla. Siitä tuli
löytönä vielä pala keramiikkaa. Värjäymän
luontaisuutta ei kyetty sulkemaan pois – mahdollisesti kyseessä on puun juuren aiheuttama
ilmiö.

(turpeen alapinnasta) kaivettuna. Idästä.

Kerrokset kuopan pohjoisleikkauksesta (cm;
ks. kuvaa seuraavalla sivulla): 0–4 turve ja humus, 4–6 (heikosti erottunut) harmaa huuhtoutunut hiekka, 6–17 harmahtavan ruskea
hiekka, josta löytöjä, 17–27 vaaleampi ja täplikäs ruskea hiekka, 27 pyöristyneitä peukalonpään kokoisia kiviä (veden huuhtoma krs?),
27–40 puhdas kellertävä hiekka.
Kuopan pohjaan tehtiin vielä kenttälapiolla
varmistuskuoppa n. 0,8 metrin syvyyteen. Siinä Tolpan 20 pöngänpaikka 25–30 cm:n syvyydessä
näkyi vain puhdasta hiekkaa.
(turpeen alapinnasta). Punertava läikkä mitan alareunan vasemmalla puolella. Lännestä.
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Tolpan 20 pönkäkuopan pohjoisleikkaus. Kulttuurikerros erottuu tumman ruskehtavana mitan numeron
3 tasolla. Etelästä.

Alue, jolla sijaitsivat tolpanpaikat 21–23 (tien vasemmassa laidassa). Tolpanpaikka 21 on kuvan vasemmassa reunassa, merkittynä oranssipäisellä puutolpalla. Etelästä.
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Tolpanpaikka 21

Tolpan 21 pöngänpaikka

Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.

Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.

N

E

Z

N

E

Z

6898648,21

651166,35

84,75

6898648,26

651162,85

85,04

6898646,39

651165,74

84,87

6898647,16

651161,75

84,84

6898646,96

651164,34

84,74

6898648,33

651160,78

85,04

6898648,75

651164,98

84,84

6898649,30

651162,00

84,84

Sijaitsi tasamaalla nuoressa mäntymetsässä. Sijaitsi tasamaalla nuoressa mäntymetsässä.
Kuoppa kaivettiin koneella. Kulttuurikerrosta Kuoppa kaivettiin koneella. Kulttuurikerrosta
tai löytöjä ei tullut esille.
tai löytöjä ei tullut esille.
Kerrokset itäleikkauksesta (cm): 0–20 sekoittunut hiekka (tien ojasta nostettua), 20–23 alkuperäinen turve ja humus, 23–25 harmaa huuhtoutunut hiekka, 25–38 ruskea rikastunut
hiekka, 38–75 puhdas kellertävä hiekka.

Kerrokset pohjoisleikkauksesta (cm): 0–7 turve
ja humus, 7–16 ruskea rikastunut hiekka, 16–
97 osin kellertävä ja osin harmaa puhdas
hiekka, jonka raekoko oli vaihteleva.

Tolpanpaikan 21 itäleikkaus. Lännestä.

Tolpan 21 pönkäkuopan pohjoisleikkaus. Etelästä.
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Tolpanpaikka 22
Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.
N

E

Z

6898708,52

651180,87

84,32

6898708,36

651179,89

84,31

6898706,31

651181,27

84,32

6898706,17

651180,07

84,35

Syvemmälle kaivettaessa todettiin myös muutama ympäristöään tummempi läikkä, joihin
löydöt eivät kuitenkaan keskittyneet. Alueen
lounaiskulmassa havaittu läikkä (halkaisija noin
35 cm) osoittautui kaivettaessa palaneen
puunjuuren aiheuttamaksi.
Koilliskulmassa ollut läikkä, jonka halkaisija oli
noin 40 cm, kaivettiin yksikkönä lastalla ja maa
seulottiin. Mitään muinaisjäännökseen viittaava ei havaittu.

Sijaitsi Jaamantien länsipuolisella hakkuuauke- Kerrokset eteläleikkauksesta (cm): 0–4 turve ja
alla, pintapuolisen tarkastelun perusteella kos- humus, 4–8 harmaa huuhtoutunut hiekka, 8–
kemattomalta vaikuttaneella tasamaalla.
40 ruskea rikastunut hiekka, joka muuttui vaaPintaturve poistettiin koneellisesti. Heti sen leammaksi syvemmälle mentäessä, 40–55 kelalta tuli koko kuopan alalla esille punaruskeaa lanharmaa puhdas hiekka.
hiekkaa. Sitä pidettiin mahdollisena kulttuurikerroksena, joten kaivausta jatkettiin käsin.
Tämä ylin 12 cm paksu punaruskea kerros kaivettiin lastalla, kenttälapiolla ja lapiolla. Kaikki
maa seulottiin. Löytöinä kerroksesta poimittiin
talteen jonkin verran asbestikeramiikkaa, palanutta luuta ja iskoksia. Selvästi erottuvana kulttuurikerroksena ilmiötä ei kuitenkaan voi pitää.

Tolpanpaikka 22 (merkitty oranssipäisellä paalulla)
ennen kaivauksen aloittamista. Vasemmalla erottuu Jaamantie. Koillisesta.

Tolpanpaikan 22 eteläleikkaus. Punaruskea kerros,
josta löydöt tulivat, erottuu mitan numeron 5 tasolla. Pohjoisesta.
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Tolpanpaikkoihin 23–26 liittyvien kaivausalojen sijainti. Jaamantien ja keskellä kapeana punaisena linjana
erottuvan vanhan maantien reunoilla olevat maavallit erottuvat paikoin selkeinä.

Alue, jolla sijaitsivat tolpanpaikat 24–26 (tien oikeassa laidassa). Etelästä.
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Tolpanpaikka 23

Tolpan 23 pöngänpaikka

Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.

Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.

N

E

Z

N

E

Z

6898768,08

651197,03

83,04

6898768,27

651192,17

82,86

6898769,61

651195,11

83,08

6898768,37

651193,43

82,75

6898770,71

651195,74

83,41

6898769,82

651193,37

82,74

6898769,29

651197,88

83,08

6898769,86

651192,12

82,77

Sijaitsi tien länsipuolella, hakkuuaukealla, tasa- Sijaitsi tien länsipuolella, hakkuuaukealla, tasamaalla. Pinnassa oli runsaasti täyttömaata, maalla. Alue kaivettiin osin koneellisesti, osin
joka oli peräisin viereisestä tien ojasta.
lapiolla ja lastalla. Mitään muinaisjäännökseen
viittaavaa ei tullut esille.
Turve- ja humuskerrosta sekä täyttömaa poistettiin koneellisesti; sen alta kaivausta jatket- Kerrokset länsileikkauksesta (cm): 0–13 turve
tiin käsin. Kulttuurikerrosta tai löytöjä ei tullut ja humus, 13–17 harmaa huuhtoutunut hiekka,
esille.
17–28 ruskea rikastunut hiekka, 28–54 alaspäin vähitellen vaaleneva kellertävä puhdas
Kerrokset itäleikkauksesta (cm): 0–95 tien
hiekka.
ojasta nostettua sekoittunutta maata, 95–99
alkuperäinen turve ja humus, 99–101 harmaa
huuhtoutunut hiekka, 101–110 ruskea rikastunut hiekka, 110–132 puhdas kellertävä hiekka.

Tolpanpaikan 23 itäleikkaus.

Tolpan 23 pöngänpaikan länsileikkaus.
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Tolpanpaikka 24
Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.
N

E

Z

6898839,58

651202,48

82,97

6898841,87

651202,10

82,97

6898842,15

651203,97

83,06

6898839,93

651204,43

83,05

Kerrokset länsileikkauksesta (cm): 0–14 turve
ja humus, 14–60 harmaa sekoittunut täyttömaa, 60–76 puhdas vaalea hiekka.

Sijaitsi tien itälaidassa tasaisella maalla, vanhastaan tunnetun asumuspainanteen lähellä,
sen länsipuolella. Suurin osa kuopan alasta
osoittautui tienteon yhteydessä tuhoutuneeksi
ja kaivettiin koneellisesti pohjaan asti. Vain
kuopan itälaidassa oli 15–60 cm:n leveydeltä
säilynyttä alkuperäistä maata.
Noin 30 cm:n syvyydestä alkaen em. säilynyttä
osaa kaivettiin syvemmälle lappiolla ja kenttälapiolla. Maa oli aluksi ruskeahkoa rikastunutta
hiekkaa, jossa oli hiilenhippuja, muttei löytöjä
tai muita muinaisjäännökseen viittaavia ilmiöitä. Puhdas vaalea hiekka tuli esille viimeistään 45 cm:n syvyydessä.

Tolpanpaikan 24 länsileikkaus. Idästä.

Tolpanpaikka 24 vaiheessa, jossa etualalla ollut täyttömaa on koneellisesti poistettu ja takana ruskehtavana erottuvaa säilynyttä osaa ryhdyttiin kaivamaan käsin. Lännestä.
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Tolpanpaikka 25
Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.
N

E

Z

6898911,01

651208,86

82,74

6898910,85

651210,63

82,53

6898912,93

651208,97

82,73

6898912,97

651210,85

82,69

vanha turvekerros, 46–50 harmaa soransekainen hiekka (mahdollisesti aiempi täyttökerros), 50 ruskea humusraita (mahdollinen aiemman turvekerroksen ohut jäännös), 50–73 kirjava kerroksellinen keltainen/harmaa hiekka
(todennäköinen tulvakerros), 73–75 aiempi
turvekerros, 75–83 harmaa huuhtoutunut
hiekka, 83–95 vaaleanruskea rikastunut
hiekka, 95–114 puhdas keltainen hiekka.

Sijaitsi tasamaalla tien laidassa. Kohdasta poistettiin erilaisia täyttömaa- tai tulvakerroksia
koneella noin 85 cm:n syvyyteen asti. Tuolloin
tuli esille alkuperäinen maanpinta ja sen alla 2–
3 ympäristöään tummempaa, pohjakaavaltaan
pyöreähköä ja rajoiltaan epämääräistä läikkää,
jotka kaivettiin varmuuden vuoksi yksiköinä
lastalla. Maa seulottiin. Mitään muinaisjäännökseen viittaavaa ei kuopasta tullut esille.
Kerrokset eteläleikkauksesta (cm): 0–5 turve ja
humus, 5–43 sora ja hiekka (täyttömaa), 43–46 Tolpanpaikka 25 n. 85 cm:n syvyydessä. Etelästä.

Tolpanpaikan 25 eteläleikkaus. Huom. tekstissä kuvattuja kerroksia ei ole mitattu kuvassa näkyvän mittanauhan kohdalta. Pohjoisesta.
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Tolpanpaikka 26

Tolpan 26 pohjoisempi haruksenpaikka

Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.

Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.

N

E

Z

N

E

Z

6898983,81

651215,46

82,99

6898986,63

651223,35

81,30

6898983,69

651216,97

82,80

6898986,03

651222,14

81,61

6898986,13

651215,49

83,02

6898988,56

651223,03

81,73

6898985,96

651217,18

83,03

6898988,09

651221,78

81,75

Sijaitsi tasamaalla tien reunassa. Paikalla oli
tientekoon liittynyttä täyttömaata. Sen alla ei
ollut alkuperäistä turvekerrosta eikä podsolimaannosta, joten ne on poistettu, oletettavasti tien pohjaa tasattaessa ja ilmeisen paksuna kerroksena. Merkkejä muinaisjäännöksestä ei ollut havaittavissa.

Paikka oli jyrkähkössä rinteessä, joka vietti nykyistä maantietä kohti. Ympäristössä kasvoi
täysikasvuisia mäntyjä, joten hyvin nuori
maankäyttö ei ole muokannut kohtaa kovin perusteellisesti. Kuoppa kaivettiin koneella. Viitteitä muinaisjäännöksestä ei todettu.

Kerrokset itäleikkauksesta (cm): 0–5 turve ja
humus, 5–21 sekoittunut hiekka (tientekoon
liittyvä täyttömaa), 21–30 harmaa huuhtoutunut hiekka, 30–43 punaruskea rikastunut
hiekka, 43–49 puhdas vaalea hiekka. Pohjaan
lapiolla tehdyssä varmistuskuopassa todettiin
puhtaan hiekan jatkuvan edelleen 23 cm pohTolpanpaikkaan liittyi kaksi tulevien harusten jaa syvemmälle.
kohdalle kaivettua kuoppaa (kuvaukset alla).
Kerrokset länsileikkauksesta (cm): 0–14 turve
ja humus, 14–80 sekoittunut harmaanruskea
hiekansekainen täyttömaa, 80–107 puhdas
kellertävä hiekka. Pohjaan tehtiin lapiolla varmistuskuoppa, jossa todettiin puhtaan hiekan
jatkuvan edelleen 20 cm syvemmälle.

Tolpanpaikan 26 länsileikkaus. Idästä.

Tolpanpaikan 26 pohjoisemman haruksenpaikan
itäleikkaus. Lännestä.
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Tolpan 26 eteläisempi haruksenpaikka

4. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Taulukko: kaivausalueen kulmien sijainti.

Pörrinmökin kivikautisella asuinpaikalla tutkittiin toukokuussa 2018 ilmajohtolinjan uudistamistyön vuoksi kolmetoista pienialaista kaivausaluetta. Osan kohdalla myöhempi maankäyttö oli tuhonnut mahdolliset kivikautiset
maakerrokset.

N

E

Z

6898983,26

651220,72

81,85

6898984,60

651221,30

81,75

6898983,67

651222,94

81,27

Kulttuurikerrosta todettiin yhdellä ja löytöjä
tuli esille kolmelta kaivausalalta. Löydöt ovat
Paikka oli jyrkähköä rinnettä, joka vietti ny- kivikautiselle asuinpaikalle ominaisia: iskoksia,
kyistä maantietä kohti. Ympäristössä kasvoi palanutta luuta sekä keramiikkaa.
täysikasvuisia mäntyjä, joten hyvin nuori Saviastia-aineisto on varhaista asbestikeramaankäyttö ei ole muokannut kohtaa kovin pe- miikkaa ja peräisin korkeustasolta 84–85 m
rusteellisesti.
mpy eli juuri Suursaimaan maksimin yläpuoli6898982,53

651222,50

81,40

Kuoppa kaivettiin koneella. Merkkejä muinais- selta korkeudelta. Löydöllisten ja löydöttömien
kaivausalojen vaihtelu vahvistaa havainnon
jäännöksestä ei tullut esille.
asuinpaikan pesäkkeisyydestä: runsaslöytöisKerrokset pohjoisleikkauksesta (cm): 0–11
ten kohtien välillä on vähälöytöisiä ja täysin
turve ja humus, 11–30 sekoittunut kellertävä
löydöttömiä alueita.
hiekka (tientekoon liittyvä täyttömaa), 30–36
harmaa hiekka (alkuperäinen huuhtoutumis- Kaikki tutkimusalat kaivettiin puhtaaseen pohkerros), 36–43 punaruskea puhdas hiekka (ri- jamaahan saakka, joten suunniteltujen sähkökastunut), 43–68 puhdas vaalea hiekka. Poh- tolppien ja niihin liittyvien harusten ja pönkien
jaan tehtiin lapiolla varmistuskuoppa, jossa to- pystyttäminen ei vaikuta muinaisjäännökseen.
dettiin puhtaan hiekan jatkuvan edelleen ainakin 22 cm syvemmälle.
Turussa 14.8.2018

Ville Laakso
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