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Tutkimuksen perustiedot 

Kohde: Säkylä Syrjälä  

Kohteen typpi: kivikautinen asuinpaikka 

Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen koetutkimus 

Kenttätyöaika: 26.4.2018 

Tutkijat: FT Ville Laakso ja FM Jasse Tiilikkala, Maanala Oy 

Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

Aiemmat arkeologiset tutkimukset: inv. Petro Pesonen 2017 

Aiemmat esinelöydöt: Kansallismuseon arkeologiset esinekokoelmat KM 41285 

Tutkimusalueen sijainti sen keskeltä: N 6789637 E 246968 Z n. 50,5 (ETRS-TM35FIN) 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: Kansallismuseon arkeologiset esinekokoelmat 
KM 41529 (diar. 14.6.2018) 

Tulos: kohde on hyvin niukkalöytöinen, eikä kyntökerroksen alla ole laajoja kulttuurikerroksia 

 

 

Tutkimusalue sijaitsee sinisen ympyrän sisällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 

 

Raportissa käytetään Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 4/2018 aineistoja. Karttakoor-
dinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. Karttojen asemointi: Jasse Tiilikkala/Maan-
ala Oy. 

Kansikuva: Jasse Tiilikkala tutkii koekuopasta nostettua maata.
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1. Tutkimustehtävä 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus valmistelee valtatie 12:n paran-
tamista välillä Eura–Huittinen. Hanke vaikuttaa 
Säkylässä sijaitsevaan Syrjälä-nimiseen kiinte-
ään muinaisjäännökseen, joka on rekisteröity 
Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin kivi-
kaudelle ajoittuvana asuinpaikkana (kohde 
1000032197). 

Satakunnan museo totesi lausunnossaan 
14.3.2018 tiehankkeen edellyttävän arkeologi-
sia koetutkimuksia mainitun muinaisjäännök-
sen kohdalla. Lausunnon mukaan tutkimuk-
sessa on selvitettävä muinaisjäännöksen laa-
juus ja luonne, jotta mahdollinen tarkempien 
tutkimusten tarve ja laajuus voidaan määri-
tellä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilasi 
maakuntamuseon lausunnon mukaisen tutki-
muksen Maanala Oy:ltä 3.4.2018. Museovi-
rasto myönsi työlle tutkimusluvan 18.4.2018 

(MV/27/05.04.01.02/2018). Maastotyö tehtiin 
26.4.2018. 

Asuinpaikkakohde on löytynyt vuoden 2017 in-
ventoinnissa. Se sijaitsee Köyliönjärven poh-
joispäästä noin 600 m länteen, nykyisellä pel-
lolla. 

Kohteen vuotta 2018 edeltävä löytöaineisto 
koostuu kahdesta kvartsi-iskoksesta, jotka 
otettiin talteen pintapoiminnassa asuinpaikan 
löytymisen yhteydessä. Kohteen laajuudeksi 
on arvioitu 60 x 30 m (Pesonen 2017: 16–17). 

Asuinpaikan kohdalla valtatie 12:a levenne-
tään 8 metristä 10,5 metriin. Vuonna 2018 tut-
kittava alue oli siis kapea tien suuntainen kaista 
heti tien vieressä. 

Maasto- ja jälkitöistä vastasivat arkeologit Ville 
Laakso ja Jasse Tiilikkala. Ensin mainittu toimi 
kenttätyönjohtajana ja jälkimmäinen vastasi 
mm. mittauksista. Molemmat osallistuivat 
myös jälkitöihin ja raportointiin. 

 

 

Tutkimusalueen sijainti sinisen ympyrän sisällä. Oikealla Köyliönjärven pohjoispäätä. 
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2. Menetelmät 

Vuoden 2018 koetutkimuksessa alue tarkastet-
tiin aluksi silmänvaraisesti ja sitä tutkittiin kur-
sorisesti kevyellä maaperäkairalla. Tulevan pa-
rantamistyön vaikutusalueelle kaivettiin lapi-
olla ja lastalla 20 koekuoppaa, joiden keski-
määräinen laajuus oli suuruusluokkaa 40 x 40 
cm. 

Molemmat vuoden 2017 kvartsilöydöt olivat 
tulleet esille tien eteläpuolelta, eikä tiedossa 
ollut, ulottuuko kohde tien pohjoispuolelle. Tä-
män vuoksi myös sinne katsottiin välttämättö-
mäksi kaivaa muutamia koekuoppia. 

Kaikki koekuopat kaivettiin lapiolla. Maat käy-
tiin läpi lastalla. 

Koekuoppien leikkaukset dokumentoitiin ja 
maakerrokset tulkittiin (ks. taulukkoa sivulla 
7). Tutkimuksen päättyessä koekuopat täytet-
tiin ja maisemoitiin. 

Lisäksi aluetta prospektoitiin kevyellä maape-
räkairalla siten, että tien eteläpuolella jokaisen 
tien varrella sijainneen koekuopan väliin teh-
tiin vähintään neljä kairanpistoa ja koekuoppa-
jonon molempiin päihin vielä kolme pistoa. 
Näin pyrittiin varmistamaan, ettei koekuop-
pien väliin voi jäädä havaitsemattomia kulttuu-
rikerroksia. 

Mittaukset tehtiin RTK-GPS-laitteella. Ha-
vainto-olot olivat koko tutkimuksen ajan erin-
omaiset. 

 

Koekuoppien ja löytöhavaintojen sijainti. Koekuoppien numerot viittaavat sivun 7 taulukkoon, jossa niistä 
tehdyt havainnot kuvataan tarkemmin. Muinaisjäännöspiste-merkintä tarkoittaa muinaisjäännösrekiste-
riin merkittyä kohteen sijaintia. Samalla kyseessä on toinen vuoden 2017 kvartsilöytöpaikoista. 
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3. Maastohavainnot ja niiden tulkinta 
 
Koko tutkimusalue on tasamaata, jolla maa-
perä on hiekkaa. Tien eteläpuolisella pellolla 
pinnassa oleva muokkauskerros on humuksen- 
ja hiekansekaista peltomultaa. Kummallakaan 
puolella tietä ei maan pinnalle ollut havaitta-
vissa mitään merkille pantavaa. 

Aluksi tien vieri sen eteläpuolella käytiin mah-
dollisimman perusteellisesti läpi pintapoimin-
tamenetelmällä. Pelto oli kynnetty syksyllä 
2017 ja se oli maastotyöpäivänä edelleen mul-
loksella talven jäljiltä. Havainto-olot paikalla 
olivatkin erinomaiset, käytännössä parhaat 
mahdolliset. 

Tien vartta tarkastettiin vuoden 2017 löyto-
kohdan molemmin puolin laajasti, kaikkiaan 
noin 550 metrin matkalta. Tien reunan lisäksi 
aluetta tarkastettiin joitakin kymmeniä met-
rejä laajemmaltikin etelän suunnalla – joskin 
tien vartta sporadisemmin. Pelkkään pinta-
poimintaan käytettiin yhteensä noin kolme 
henkilötyötuntia. 

Ainoat muinaisjäännökseen viittaavat havain-
not olivat kaksi kvartsi-iskosta vuoden 2017 
löytöpaikan läheisyydestä. Uusien löytöpaikko-
jen koordinaatit ovat: N 6789626,95 E 
246946,8 ja N 6789628,219 E 246958,573 (ks. 
myös karttoja sivuilla 4 ja 6). 

Koekuopat 1–6 kaivettiin pinnanmuodoiltaan 
suhteellisen tasaiseen mäntyvaltaiseen seka-
metsään tien pohjoispuolelle, 4–7 metrin pää-
hän tien ojan ulkoreunasta. Alueen länsiosa on 
topografialtaan kivikautiselle asuinpaikalle 
melko tyypillistä maastoa, mutta koekuopasta 
4 itään maasto oli selkeästi epäotollisempaa, 
epätasaista kuusikkoa. 

Yhdessäkään tien pohjoispuolelle kaivetuista 
koekuopista ei tullut esille tavanomaista met-
sämaan podsolikerrosta. Alueen pintamaata 
lienee muokattu suhteellisen hiljattain, arvat-
tavasti nykyistä tietä tehtäessä. Merkkejä kiin-
teästä muinaisjäännöksestä ei tien pohjoispuo-
lella havaittu. 

 

 

Tien pohjoispuolelle metsämaastoon kaivetuissa 
koekuopissa todettiin merkkejä pelkästään myö-
häisestä maankäytöstä. Koekuopan 1 leikkaus. 

 

Peltoalueen koekuopissa erottui vain tyypillinen 
tumma kyntökerros ja sen alla puhdas hiekka. Koe-
kuopan 8 leikkaus. 
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Koekuopat 7–20 kaivettiin tien eteläpuoliselle 
pellolle. Suurin osa tämän alueen koekuopista 
kaivettiin pintaosastaan (n. 15 cm:n syvyyteen) 
lapiolla, loput lastalla. Kuoppia kaivettiin ti-
heämmin alueelle, jolta tavattiin kvartsi-iskok-
sia. Ao. paikkaa lähimpinä sijaitsevien neljän 
koekuopan maat myös seulottiin 4 mm:n seu-
lalla. 

Yhdessäkään koekuopassa ei tavattu raken-
teita tai kulttuurikerrosta. Ainoa löytö oli yksi 
kvartsi-iskos koekuopan 10 kyntökerroksesta. 

Kaikki vuoden 2018 tutkimuksessa löytyneet 
kolme iskosta ovat selkeitä, eikä niiden esihis-
toriallisuutta ole syytä epäillä. Koska niitä on 
alueella kuitenkin hyvin harvassa, eikä mitään 
muita löytöjä havaittu, on epäilyksenalaista, 
onko kohdetta pidettävä asuinpaikkana. Se 

saattaa olla esimerkiksi tilapäinen kvartsiesi-
neiden valmistuspaikka. 

Alueen topografinen erityispiirre ovat pohjois-
koillinen–etelälounas-suuntaiset hyvin matalat 
hiekkaharjanteet, joita pellolla erottuu ainakin 
kolme, noin 75 metrin päässä toisistaan. Ei ole 
mahdotonta, että kvartsit ovat peräisin jostain 
näihin harjanteisiin liittyneestä tunnistamatto-
masta ja vähäisestä ihmistoiminnasta. 

Mikäli kohteen tarkempaa tutkimusta pide-
tään tarpeellisena, sopivin menetelmä on pois-
taa peltoalueen kyntökerros koneellisesti ja 
tutkia sen alta mahdollisesti paljastuvat raken-
teet/kulttuurikerrokset tarkemmin arkeologi-
sin menetelmin. Tien pohjoispuolella, tiehank-
keen vaikutusalueella, ei maastohavaintojen 
perusteella ole kiinteää muinaisjäännöstä. 

 

Koekuoppien ja löytöhavaintojen sijainti tiehankkeen suunnitelmakartalla.  
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Taulukko: Koekuoppahavainnot. Havainnot-sarakkeessa mainittu suurin syvyys ilmaisee sa-
malla syvyyden, johon koekuoppa kaivettiin. 

Nro N E Koko cm Havainnot (kerrokset cm pinnasta alkaen) 
1 6789648,631 246909,904 35 x 35 0–13 turve ja humus, 13–35 vaalea hiekka, jossa hie-

man humusta (ei podsolimaannosta, mahdollisesti 
tien teossa sekoittunut kerros), 35–45 puhdas puner-
tava hiekka. 

2 6789659,488 246931,711 35 x 35 0–18 turve ja humus, 18–29 vaalea hiekka, jossa hie-
man humusta (ei podsolimaannosta, mahdollisesti 
tien teossa sekoittunut kerros), 29–51 puhdas vaa-
leanharmaa hiekka. 

3 6789663,285 246941,016 25 x 35 0–18 turve ja humus, 18–44 harmaa hiekka, jossa hu-
musta (ei podsolimaannosta, todennäköisesto tien 
teossa sekoittunut kerros), 44–48 puhdas punertava 
hiekka. 

4 6789668,022 246952,15 25 x 30 0–27 turve ja humus, 27–40 puhdas punertava 
hiekka. 

5 6789669,052 246962,415 35 x 35 0–24 turve ja humus, 24–55 puhdas vaalea hiekka. 
6 6789677,353 246979,062 35 x 35 0–16 turve ja humus, 16–35 puhdas kellertävä hiekka. 
7 6789622,888 246927,9 45 x 45 0–29 ruskea homogeeninen humuksensekainen 

hiekka (kyntökerros), 29–32 puhdas kellertävä 
hiekka. 

8 6789625,436 246934,57 45 x 40 0–30 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 30–35 puhdas kellertävä 
hiekka. 

9 6789624,466 246940,02 30 x 30 0–35 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 35–47 puhdas kellertävä 
hiekka. 

10 6789628,731 246942,92 40 x 40 0–33 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros; löytönä kvartsi-iskos kerroksen 
alaosasta), 33–41 puhdas kellertävä hiekka. 

11 6789626,391 246944,146 25 x 35 0–32 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 32–49 puhdas kellertävä 
hiekka. 

12 6789628,155 246949,034 35 x 35 0–31 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 31–55 puhdas kellertävä 
hiekka. 

13 6789632,057 246951,175 35 x 40 0–35 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 35–40 puhdas kellertävä 
hiekka. 

14 6789636,225 246960,472 45 x 35 0–31 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 31–36 puhdas kellertävä 
hiekka. 

15 6789639,599 246969,596 45 x 45 0–32 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 32–37 puhdas kellertävä 
hiekka. 

16 6789644,342 246981,453 45 x 35 0–29 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 29–36 puhdas kellertävä 
hiekka. 

17 6789647,776 246990,995 50 x 45 0–35 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 35–40 puhdas kellertävä 
hiekka. 

18 6789651,361 247001,223 40 x 45 0–36 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 36–42 puhdas kellertävä 
hiekka. 

19 6789655,379 247011,931 40 x 35 0–33 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 33–36 puhdas kellertävä 
hiekka. 

20 6789659,298 247023,343 35 x 30 0–30 ruskea homogeeninen humuksensekainen 
hiekka (kyntökerros), 30–34 puhdas kellertävä 
hiekka. 
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Tien pohjoispuolella koekuopitettua aluetta. Lounaasta. 

 

Tutkimusaluetta tien eteläpuolella. Idästä. 
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4. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Maastotöissä ei todettu kiinteään muinaisjään-
nökseen liittyviä rakenteita tai kulttuurikerrok-
sia. Erittäin hyvissä havainto-oloissa tehdyn ja 
suhteellisen intensiivisen maastotutkimuksen 
ainoat löydöt olivat kolme kvartsi-iskosta. Koh-
teen löytöaineisto koostuu vuoden 2018 tutki-
muksen jälkeen kaikkiaan viidestä iskoksesta. 

Koekuoppa- ja kairaushavaintojen perusteella 
valtatie 12:n suunnitellun levennyksen koh-
dalle jäävällä kohteen osalla ei voi olla aina-
kaan laaja-alaisia kulttuurikerroksia.  

Vuoden 2018 havaintojen jälkeen on perus-
teita pohtia, onko kohdetta lainkaan pidettävä 
kiinteänä muinaisjäännöksenä. 

Turussa 20.6.2018 

 

 

 

Ville Laakso 

Arkeologi, FT 

Maanala Oy 
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