Säkylä Ristola 1
Ajoittamattoman kuoppakohteen arkeologinen koetutkimus 2018
Ville Laakso & Jasse Tiilikkala
Maanala Oy
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Tutkimuksen perustiedot
Kohde: Säkylä Ristola 1
Kohteen typpi: ajoittamaton kuoppakohde
Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen koetutkimus
Kenttätyöaika: 27.4.2018
Tutkijat: FT Ville Laakso ja FM Jasse Tiilikkala, Maanala Oy
Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Aiemmat arkeologiset tutkimukset: inv. Petro Pesonen 2017
Tutkimusalueen sijainti sen keskeltä: N 6789547 E 246472 (ETRS-TM35FIN)
Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: –
Tulos: kohde on maanottokuoppa, jota ei ole syytä pitää kiinteänä muinaisjäännöksenä

Tutkimusalue sijaitsee sinisen ympyrän sisällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.

Raportissa käytetään Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 4/2018 aineistoja. Karttakoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. Karttojen asemointi: Jasse Tiilikkala/Maanala Oy.

Kansikuva: Jasse Tiilikkala mittaa koeojan sijaintia.
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1. Tutkimustehtävä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilasi
maakuntamuseon lausunnon mukaisen tutkimuksen Maanala Oy:ltä 3.4.2018. Museovirasto myönsi työlle tutkimusluvan 18.4.2018
(MV/27/05.04.01.02/2018). Maastotyö tehtiin
27.4.2017.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valmistelee valtatie 12:n parantamista välillä Eura–Huittinen. Hanke vaikuttaa
Säkylässä sijaitsevaan Ristola 1 -nimiseen kiinteään muinaisjäännökseen, joka on ajoittamaton kuoppakohde (Museoviraston muinais- Kohde sijaitsee välittömästi valtatie 12:n ja Säjäännösrekisterin kohde 1000032196).
kylästä Kokemäelle johtavan Kokemäentien
(2140) risteyksen koillispuolella. Se on löytynyt
Satakunnan museo totesi lausunnossaan
vuoden 2017 arkeologisessa inventoinnissa.
14.3.2018 tiehankkeen edellyttävän arkeologiTuolloin on kuopan pohjaan tehdyssä koepissia koetutkimuksia mainitun muinaisjäännöktossa todettu normaali podsolimaannos ja arsen kohdalla. Lausunnon mukaan tutkimukvioitu, ettei kohde voi olla ”aivan moderni”.
sissa on selvitettävä muinaisjäännöksen laaKuopan käyttötarkoitus ei selvinnyt (Pesonen
juus ja luonne, jotta mahdollinen tarkempien
2017: 14–15). Muita tutkimuksia kohteella ei
tutkimusten tarve ja laajuus voidaan määriole tehty.
tellä.

Tutkimusalueen sijainti sinisen ympyrän sisällä.
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2. Menetelmät

Koeojan länsileikkaus puhdistettiin lastalla ja
dokumentoitiin mittauksin, valokuvaamalla
Koetutkimuksessa kuoppa ja sen ympäristö
sekä sanallisesti. Tutkimuksen päättyessä
tarkastettiin ensin silmänvaraisesti ja aluetta
kaikki kaivausalat täytettiin ja maisemoitiin.
tutkittiin kevyellä maaperäkairalla. Lisäksi ympäristöä prospektoitiin metallinilmaisimella.
Mittaukset tehtiin RTK-GPS-laitteella. HaKuopan pohjoisreunalle kaivettiin lapiolla poh- vainto-olot olivat koko tutkimuksen ajan erinjalta reunan päälle ulottuva kapea koeoja. omaiset.
Maata ei seulottu.
Maasto- ja jälkitöistä vastasivat arkeologit Ville
Kuopan ympärille, sen ulkoreunasta 5–10 met- Laakso ja Jasse Tiilikkala. Ensin mainittu toimi
rin etäisyydelle, kaivettiin neljä koekuoppaa. kenttätyönjohtajana ja jälkimmäinen vastasi
Niistä poistettiin turvekerros lapiolla, muilta mm. mittauksista. Molemmat osallistuivat
osiltaan ne kaivettiin lastalla. Maata ei seu- myös jälkitöihin ja raportointiin.
lottu.

Tutkimuskohde maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston perusteella tehdyn maastomallin ja maastokartan yhdistelmällä. Kuoppa erottuu kuvan keskellä, punaisella rajatun muinaisjäännösalueen pohjoisreunalla, ympäristöään tummempana kohtana.
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Kuoppakohteen ja koekuoppien sijainti tiehankkeen suunnitelmakartalla.

Kuopan sijaintia (keskellä, nuorten mäntyjen kohdalla). Koillisesta.
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Yleiskuva kuopasta (lapio sen pohjalla). Pohjoisesta.

Koeojan (leikkaus) ja koekuoppien sijainti ilmakuvan päälle asemoituina.
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3. Maastohavainnot ja niiden tulkinta
Kohde sijaitsee tasaisessa mäntymetsässä,
jossa maaperä on hiekkaa. Kuoppa on täysin
turvettunut ja sen päällä kasvoi vuonna 2018
nuoria kuusia ja mäntyjä.
Kuopan laajuudeksi mitattiin rullamitalla 4,7 m
(suunnassa itä–länsi) x 3,6 m (pohjoinen–etelä)
ja syvyydeksi 0,85 m. Kuopan pohjakaava on
epämuotoinen, lähinnä kulmistaan pyöristynyt
suorakaide. Epäsäännöllisyytensä vuoksi se ei
ulkomuodoltaan muistuta esimerkiksi tyypillisiä terva- tai hiilihautoja.
Pintapuolisessa tarkastuksessa ei kuopan reunoilla havaittu minkäänlaista maavallia. Pohjalla pintaturpeen seassa todettiin jonkin verran resenttiä roskaa, muun muassa muovia ja
uudehkon lasipullon paloja. Myös kaikki alueen
metallinilmaisinhavainnot olivat erilaista resenttiä roskaa.
Kuoppaan kaivettiin koeoja, joka ulottui pohjoisessa reunan päältä etelään pohjan keskelle.
Sen pituus oli 2,5 m ja leveys 0,35 m (ks. kuvia
tällä sivulla).
Koeoja etelästä (kuopan pohjalta) kuvattuna.

Koeojan länsileikkaus korkeustietoineen (metriä mpy). Kuopan alkuperäinen reuna näyttää sijainneen
kohdassa, joka on alareunan asteikolla n. 1,4 m:n kohdalla. Pohjoinen on kuvassa oikealla.
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Taulukko: Koekuoppahavainnot. Havainnot-sarakkeessa mainittu suurin syvyys ilmaisee samalla syvyyden, johon koekuoppa kaivettiin.
Nro
1

N
E
Koko cm
6789545,386 246481,936 45 x 40

2

6789558,965 246476,795 35 x 40

3

6789545,709 246467,709 40 x 40

4

6789541,161 246474,225 40 x 35

Havainnot (kerrokset cm pinnasta alkaen)
0–11 turve ja humus, 11–20 harmaa huuhtoutunut
hiekka, 20–29 punertava puhdas hiekka (rikastunut).
0–10 turve ja humus, 10–20 harmaa huuhtoutunut
hiekka, 20–27 punertava puhdas hiekka (rikastunut).
0–14 turve ja humus, 14–23 harmaa huuhtoutunut
hiekka, 23–27 punertava puhdas hiekka (rikastunut).
0–9 turve ja humus, 9–12 harmaa huuhtoutunut
hiekka, 12–14 punertava puhdas hiekka (rikastunut),
14–16 humus, 16–25 harmaa huuhtoutunut hiekka,
25–31 puhdas oranssi hiekka (osin rikastunut).

Koekuopan 1 leikkaus.

Koekuopan 3 leikkaus.

koekuopan 2 leikkaus.

koekuopan 4 leikkaus.
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Koeojan pohjoispäästä mitattiin seuraavat
maakerrokset (cm): 0–12 turve ja humus, 12–
23 harmaa huuhtoutunut hiekka, 23–46 punaruskea rikastunut hiekka, 46–68 puhdas kellertävä hiekka.

4. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista
Vuoden 2018 maastohavaintojen perusteella
kohde on maanottokuoppa., jota ei ole syytä
pitää kiinteänä muinaisjäännöksenä.

Ojan eteläpäästä (eli kuopan pohjalta) mitat- Turussa 20.6.2018
tiin seuraavat kerrokset: 0–23 turve ja humus,
23–30 harmaa huuhtoutunut hiekka, 30–36
punaruskea rikastunut hiekka, 36–72 puhdas
kellertävä hiekka. Rikastumiskerros oli siis paksuimmillaan (noin 30 cm) reunan päällä. Pohjalla sen paksuus oli suuruusluokkaa 10 cm.
Koeojan eteläpäähän, kuopan pohjaan, tehtiin
lapiolla varmistuskuoppa, joka ulottui 96 cm:n Ville Laakso
syvyyteen. Sen pohjaan tehtiin vielä 30 cm:n
Arkeologi, FT
syvyinen kairanpisto. Havaittavissa oli ainoastaan kellanharmaata puhdasta hiekkaa.
Maanala Oy
Koekuoppaa 4 lukuun ottamatta kaivetuilla
aloilla ei erottunut mitään erikoista – esimerkiksi hiiltä tai kaksoismaannosta – vaan pelkkä
luontainen podsolimaannos. Koekuopassa 4
todettu kaksoismaannos on liki varmasti aivan
nuoren maankäytön aiheuttama, eikä liity
kuoppakohteeseen millään lailla. Koeojassa tai
koekuopassa ei tavattu rakenteita, kulttuurikerrosta tai löytöjä.

Lähteet
Pesonen, Petro 2017. Säkylä Ristola. Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 21.–
22.6.2017. Museoviraston arkisto.

Ringbom, And. 1797. Charta öfwer Kiuloholms
Gods belägit uti Åbo och Biörneborgs lähn.
Köyliö A48:6/3–51, Maanmittaushallituksen
Koeojan leikkauksesta saatiin varmuus siitä, uudistusarkisto, Kansallisarkisto.
ettei kuoppaan liity minkäänlaista reunavallia.
Käytännössä sellaisen puuttuminen merkitsee,
että kuopasta sitä kaivettaessa nostettu maaaines on kuljetettu muualle.
Ainoa looginen selitys kohteelle on maanottokuoppa. Paikka on maa-aineksen pois kuljettamisen kannalta hyvä, sillä vieressä kulkeva tie
on ollut olemassa ainakin jo 1700-luvun alussa
(ks. esim. Ringbom 1797).
Kuoppa ei voi olla erittäin nuori, koska sen pohjalla on (jo 2017 todettu) varsin selkeä podsolimaannos – joskin selvästi ohuempi kuin kuopan reunojen päällä. Kosteutta keräävään
kuoppaan podsolimaannos voi syntyä suhteellisen nopeastikin – kuopalla saattaa olla ikää
sata tai muutamia satoja vuosia.

