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Kansikuva: Tutkimusalue koeojineen, pohjoiseen kuvattuna. 

Perustiedot 

Alue: Siilijärven Viholan eteläpuolella ja Kukkurin pohjoispuolella sijaitseva peltoaukea. 

Muinaisjäännösrekisteriin merkitty mahdollinen muinaisjäännös Södra Kasurila Ve-

näläisen torppa (mj-tunnus 1000038279), noin 4,2 km Siilinjärven kirkolta kaak-

koon. 

Tarkoitus: Selvittää mahdollisen muinaisjäännöksen säilyneisyyttä ja laajuutta, vuonna 1777 

laaditulle kartalle merkityn torpanpaikan kohdalla. 

Maastotyö: 18.–20.10. 2021. 

Tilaaja: Siilinjärven kunta 

Tekijät: Tutkimuksen johtaminen ja dokumentointi: Juuso Koskinen. Tutkimusavustajat: 

Jimena Biga, Janna Laajaranta, Antti Purmonen, Oskari Sairanen, Alexander Su-

vorov. Raportti: Juuso Koskinen. 

Tulos: Alueelle kaivetuista koeojista löytyi säilynyttä muinaisjäännöstä noin 1060 m² laa-

juisen alueen sisältä, erillisinä peltomullan alaisina keskittyminä. Jäännökset liitty-

vät todennäköisesti vuonna 1777 laaditulle kartalle merkityn torpan asutukseen. 

Kohteelle mitattiin aluerajaus ja sen statusta ehdotetaan muutettavaksi kiinteäksi 

muinaisjäännökseksi. 

 

 
Tutkimusalue vihreän ympyrän sisällä 

 
Muita tietoja:  Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN ja N2000 järjestelmissä. Mittaukset on tehty 

VRS-RTK-laitteella. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 11/2021, ellei 
toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 10/2021. Valokuvia ei ole talletettu 
mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat di-
gitaalisia, ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä. Kuvaaja: J. Koskinen. 
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Kartat 

 

 

Kartta 1. Koeojat valkoisella, vihreän ympyrän sisällä. Muinaisjäännösrekisteriin merkitty sijaintipiste mah-

dolliselle muinaisjäännökselle Södra Kasurila Venäläisen torppa (1000038279) sinipunaisella. 

 

 
Kartta 2. Koeojat ja mahdollisen muinaisjäännöksen sijaintipiste vuonna 1777 laaditun isojakokartan otok-

sen päälle piirrettynä. Torpanpaikka korostettu punaisella. 
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Kartta 3. Koeojat (KO), pintalöydöt (PL), muinaisjäännösyksiköt (Y) ja muinaisjäännösrajaus. 

 

Yksiköt havaintoineen ja tulkintoineen 

Y1 Hiilistä multaa, kivikeskittymä ja esinelöytöjä: Palon jälkeistä purkukerrosta kuopassa. 

Y2 Hiilistä ja multaista hietaa neliön muodossa: Palon jälkeistä purkukerrosta kuopassa. 

Y4 Kivikeskittymä: Purkukiviä kuopassa. Mahdollisesti myös asutuksen jälkeisen viljelyn aikaista raivausta. 

Y5 Hiilistä hietaa, kivikeskittymä ja puujäännettä: Mahdollinen kiveys ja mahdollinen paalunjäänne. 

Y6 Hiilistä multaa ja laakamaisia kiviä: Mahdollinen kiveys.   

Y7 
Pohjamaan pinnalla vaaleaa ja hiilipilkullista hietaa, joka on mahdollisesti palanutta. Maassa esinelöy-

töjä: Torpan asutuksesta jäänyttä kulttuurikerrosta. 

Y8 
Hietaista multaa, jossa mahdollisesti vaaleaksi palaneita kohtia hiilihippuineen, kivikeskittymää ja esine-

löytöjä: Torpan asutuksesta jäänyttä kulttuurikerrosta ja mahdollista purkukiveystä. 

Y9 Samanlaista maata kuin Y8 ja esinelöytöjä: Torpan asutuksesta jäänyttä kulttuurikerrosta. 

PL1 Posliinia 

PL2 Liitupiipun katkelma 

PL3 Liitupiipun katkelma 

PL4 Punasavikeramiikkaa 
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Koekaivaus 

Siilinjärven kunta, Museovirasto ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo pitivät 24.8. 2021 Kasu-

rila 4, asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskevan kokouksen, jossa Museovirasto esitti, 

että kohteella Södra Kasurila Venäläisen torppa (mj-tunnus 1000038279) on tehtävä inventointi, 

jonka tietojen perusteella voidaan arvioida mahdollisen muinaisjäännöksen laajuutta ja säilynei-

syyttä. Museoviraston esityksen mukaan tutkimus voidaan toteuttaa koneellisena koekaivauk-

sena. Siilinjärven kunta tilasi tutkimuksen Mikroliitti Oy:ltä. Tutkimuksen maastotyön johti Juuso 

Koskinen, tutkimusavustajinaan Jimena Biga, Janna Laajaranta, Antti Purmonen, Oskari Sairanen 

ja Alexander Suvorov. Työ tehtiin tutkimuksen kannalta hyvissä olosuhteissa 18.–20.10. 2021. 

  

Muinaisjäännösrekisteriin merkityn sijaintipisteen (N 6991014 E 535715) ympäristöön kaivettiin 

kuusi koeojaa kaivinkoneella, arkeologin tarkassa seurannassa ja ohjeistuksessa. Koeojat olivat 

noin 37–64 metriä pitkiä ja noin 2 m leveitä. Peltomullan alaisen maan pinta otettiin esiin, ja siinä 

erillisinä laikkuina ja kivikeskittyminä säilynyt muinaisjäännös dokumentoitiin yksikköperiaatteella. 

Muinaisjäännösyksiköiksi arvioituja maita ja kivikeskittymiä ei kaivettu pintaansa syvemmälle, 

mutta niiden paksuutta tutkittiin maanäytekairalla. Koeojien välejä ja niiden ulkopuolista peltoalu-

etta käytiin myös silmämääräisesti läpi pintalöytöjen varalta. Paikannukset mitattiin VRS-RTK-lait-

teella. Muinaisjäännösyksiköiden päälle jätettiin yksikkötunnuksilla merkityt muoviset löytöpussit 

ennen koeojien peittämistä.  

 

Yhtenäinen multakerros oli noin 30 cm paksu, ja syvimmillään kyntöviillokset ulottuivat noin 50 

senttimetriin. Alueen pohjamaa oli kiinteää hietaa, joka oli väriltään pääsiassa vaaleanharmaata. 

Usein paikoin oli ruskeaa, punaista ja kellervää rautasaostumaa. Maassa oli myös hyvin harvassa 

luontaisia kiviä, joiden halkaisija oli noin 20–50 cm. 

 

Muinaisjäännöstä oli koeojissa 3,4 ja 5, ja se jakautui yksiköihin Y1, Y2, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 ja Y9. 

Yksikkötunnus annettiin siis ainoastaan muinaisjäännöksiksi arvioiduille maille ja kivikeskittymille.  

 Muinaisjäännös esiintyi puhtaan hiedan, eli koskemattoman pohjamaan, ympäröiminä hiilen ja 

mullan värjääminä laikkuina, joissa oli paikoin kivikeskittymiä, osa mahdollisia paikallaan olevia 

kiveyksiä. Suurimmaksi osakseen kivikeskittymät vaikuttivat kuitenkin purkukerrostumilta. Osassa 

muinaisjäännösyksiköiksi katsottuja maita oli vaaleaa hietaa, joka oli saanut värinsä mahdollisesti 

palamisesta. Muutamat yksiköt olivat laajoja, mutta vain muutaman sentin paksuja, maakerrostu-

mia, ja ne katsottiin muinaisjäännösyksiköiksi harvojen löytöjen ja tulenkäytön merkkien perus-

teella. Hiilisyys ja esimerkiksi palaneelta vaikuttanut vaalea hieta, keskittyivät selvästi samalle alu-

eelle kuin löydötkin, eikä niitä tullut esille lainkaan koeojista 1, 2 ja 6, joten tulenkäytön merkit 

liittyvät melko todennäköisesti muinaisjäännökseen.  

 Alueen jäännökset olivat kokonaisuudessaan hyvin samankaltaisia kuin Kasurilan historiallisen 

asuinpaikan (1000022857) koekaivauksessa 2015 esille tulleet muinaisjäännökset (Laakso et al. 

2015). Kasurilan asuinpaikka sijaitsee noin 200 m kaakkoon tutkimusalueelta. 

 

Noin neljä metriä koeojan 2 levennyksen eteläpuolella hietamaan väri oli noin 40 x 60 cm alalla 

hyvin punainen (kuva 5.), ja kohtaa tutkittiin tarkoin mahdollisena muinaisen ihmistoiminnan jäl-

kenä. Punaisen maan pinta siistittiin lastalla, jonka jälkeen todettiin, että siinä ei näy rajoja, vaan 

väri vaihettuu reunoillaan luontaisen kaltaisesti, ensin kellertäväksi ja sitten harmaaksi hiedaksi. 

Kyse on siis todennäköisesti luontaisesta rautasaostumasta, jota alueen maaperässä oli hieman 

vaaleampana usein paikoin muuallakin.  

 

Koeojan 1 levennyksen kohdalta tuli myös esille kyntökerroksen ja pohjamaan rajalla olevaa kivi-

keskittymää, jonka seasta löytyi nykyaikaisia roskia, eikä se siis vaikuta olevan osa muinaisjään-

nöstä, vaan kyseessä on todennäköisesti 1900-luvulla tapahtuneen kivien raivauksen peruja. Ki-
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vien vieressä oli myös puhtaaseen pohjamaahan kaivettuja rikkihapposäkkejä. Torpanpaikan alu-

eella on siis kyntökerroksen alaisia nykyaikaisia maanmuokkauksia selvien muinaisjäännösyksi-

köiden lisäksi.  

Tulos 

Siilinjärvi Södra Kasurila Venäläisen torppa (1000038279) on muinaisjäännösrekisterissä statuk-

sella mahdollinen muinaisjäännös. Sen sijaintipisteen ympäristössä tehdyssä koekaivauksessa 

todettiin, että peltomullan alla on erillisinä yksiköinä säilynyttä historiallisen ajan muinaisjäännöstä 

noin 1060 m² laajuisen alueen sisällä. Esinelöytöjen perusteella vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, 

että jäännökset liittyvät vuonna 1777 laaditulle isojakokartalle merkityn torpan aikaiseen asutuk-

seen. Kohteen status on näkemykseni mukaan perusteltua muuttaa kiinteäksi muinaisjään-

nökseksi. 

 

 

Sinipunainen piste: muinaisjäännösrekisterin sijaintipiste mahdolliselle  

muinaisjäännökselle Siilinjärvi Södra Kasurila Venäläisen torppa (1000038279),  

N 6991014 E 535715. Punainen viiva: ehdotus kiinteän muinaisjäännöksen rajaukseksi.  

 

 
Rajauksen koordinaatit 

N E 

6991000,1 535722,4 

6991003,0 535712,0 

6991008,5 535707,3 

6991026,1 535701,5 

6991046,3 535709,8 

6991049,7 535720,8 

6991044,5 535725,5 

6991022,4 535732,8 

6991008,6 535728,2 

 

11.11.2021 

 

Juuso Koskinen, Mikroliitti Oy. 
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Lähteet  

Laakso, V., Poutiainen, H. & Sepänmaa, T. 2015.  Siilinjärvi Kasurila koekaivaus 2015. Tutki-

muskertomus, Mikroliitti Oy. 

Mellin, M. 1777. 2:dra Charta Delen Öfwer Södra Kassurila By uti Cuopio Socken. Maanmittaus-

laitos. 

Kuvat 

 

   
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Kuva 1. Koeojien alue ennen kaivausta, pohjoi-

seen kuvattuna. 

Kuva 2. Koeojien alue ennen kaivausta, kuvat-

tuna länteen. 

Kuva 3. Koeoja 1 etelään kuvattuna.  Kuva 4. Rikkihapposäkkejä ja niiden takana ny-

kyaikaisia raivauskiviä puhtaassa hiedassa, 

koeojan 1 levennyksen kohdalla. 
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Kuva 5. Luontaista rautasaostumaa, koeojassa 

2.  

Kuva 6. Koeoja 4 etelään kuvattuna. Vaikka 

koeojassa onkin muinaisjäännösyksiköitä, kyn-

tökerroksen alainen maa on pääasiassa puh-

dasta hietaa. 

Kuva 7. Y1 luoteeseen kuvattuna.  Kuva 8. Y1:n kivikeskittymää.  

Kuva 9. Y2 lounaaseen kuvattuna.  Kuva 10. Y2.  
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Kuva 11. Y4 luoteeseen kuvattuna.  Kuva 12. Y4:n kivikeskittymää.  

Kuva 13. Y5 luoteeseen kuvattuna.  Kuva 14. Y5:n mahdollinen kiveys vasemmalla 

ja mahdollinen paalunjäännös oikealla.    

Kuva 15. Y6:n laakamaiset kivet koeojan seinä-

mässä. Kuvattu luoteeseen. 

Kuva 16. Y7:n vaaleaa ja hiilistä hietaa luotee-

seen kuvattuna.  
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Yksikkökuvaukset 

Y1: Multaa, jossa hiilipilkkuja ja muutama pieni pala epämääräisen muotoista palanutta savea.  

Esillä koeojassa noin 2,9 m matkalla, jatkuen ojan kumpaankin seinämään. Tumman maan 

reunalla keskittymä kiviä soikeahkolla, noin 70 x 105 cm, alalla. Kivissä on rapaumaa ja ympä-

ristöään enemmän hiilipilkkuja. Maassa hajallaan myös kolme muuta, halkaisijaltaan noin 15–

30 cm, kiveä, joista yksi on särmikäs ja hieman rapautuneen oloinen. Kolmessa kairauksessa 

hiilipilkullinen multa jatkuu 5–10 cm, ja sen alla on kiviä. Yksikkö on Y2: n vieressä. 

 

Löydöt: Hiilipilkullisesta maasta 1 pala fajanssia tai posliinia, 1 niittimäinen rautakappale, 1 rau-

tasaranan katkelma, 1 siru kirkasta tasolasia, 1 pala punasavikeramiikkaa ja 1 leukaluun kap-

pale.  

 

Tulkinta: Palon jälkeistä purkukerrosta kuopassa.  

 
Y2: Hiilistä ja multaista hietaa, halkaisijaltaan noin 25 cm laikussa, joka jatkuu pohjamaan sisään. 

Laikku on pyöristyneen neliön muotoinen. Liittyy mahdollisesti Y1:een, joka on sen vieressä. 

Maa jatkuu kairauksessa 10 cm, ja sen alla on kivi.   

 
Löydöt: Ei löytöjä.  

 

Tulkinta: Palon jälkeistä purkukerrosta kuopassa.  

 

Y4: Halkaisijaltaan noin 20–40 cm, pyöristyneitä ja hieman särmikkäitä, kiviä pohjamaan sisään 

kaivetussa, halkaisijaltaan noin 60 cm, kuopassa. Kuopan yläosan reunoilla on peltomultaa. 

Keskellä kivien raot ovat avoimet. Kivikeskittymän laidalle tehdyssä kairauksessa peltomulta 

jatkuu noin 15 cm ympäröivän pohjamaan pintaa syvemmälle. Tämän alta alkaa vaalea hieta.   

 

Löydöt: Ei löytöjä. 

 

Tulkinta: Purkukiviä kuopassa. Saattavat olla peräisin myös asutuksen jälkeisen viljelyn aikai-

sesta raivauksesta. 

 

Kuva 17. Y8 kaakkoon kuvattuna. Samankal-

taista maata oleva Y9 aivan kuvan yläreunan 

kohdalla. 

Kuva 18. Y8:n pohjoisreunassa olevaa kivikes-

kittymää.  
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Y5: Neljä pyöristynyttä ja särmikästä, halkaisijaltaan noin 10–25 cm, kiveä rykelmänä pohjamaan 

pinnalla, ja niiden vieressä, noin 60 cm päässä, halkaisijaltaan noin 20 cm laikku hiilistä 

maata, jonka sisällä puujäännettä. Hiilistä maata ei kairattu, koska pienialaista puujäännettä 

ei haluttu vahingoittaa.  

 

Löydöt: Ei löytöjä 

 

Tulkinta: Mahdollinen kiveys ja mahdollinen paalunjäänne. 

 

Y6: Kaksi laakamaista kiveä koeojan kaakkoisseinämässä, pohjamaan pinnalla. Kivien vieressä 

oleva multa on hiilistä.  

 

Löydöt: Ei löytöjä 

 

Tulkinta: Mahdollinen kiveys.  

 

Y7: Vaaleaa ja hiilipilkullista hietaa pohjamaan pinnalla. Mahdollisesti palanutta. Esillä koeojassa 

noin 330 cm matkalla. Jatkuu kairauksessa noin 2 cm syvemmälle, jonka alta alkaa vaalea 

hieta.  

 

Löydöt: 1 pala kuperaa punasavikeramiikkaa, jonka sisäpuolella lasitetta, 1 noin 12 cm pitkä 

katkelma rautavarrasta ja 1 pala palanutta luuta. 

 

Tulkinta: Torpan asutuksesta jäänyttä kulttuurikerrosta. 

 

Y8: Hietaa ja multaa, jossa mahdollisesti vaaleaksi palanutta maata hiilihippuineen. Näkyy epä-

määräisinä laikkuina kyntöviillosten välissä. Esillä koeojassa noin 9,5 m matkalla. Jatkuu kai-

rauksessa noin 5 cm, jonka alta alkaa vaalea hieta. Aivan pohjoispäässä koeojan poikki kul-

keva, noin 110 cm leveä kivikeskittymä. Kivet juurestaan ylläkuvatussa maassa, mutta niiden 

väleissä on myös peltomultaa. Kivet halkaisijaltaan noin 5–28 cm. Osassa selvää rapaumaa.  

 

Löydöt: 1 liitupiipun kopan kantapala ja 1 pala vihreää sulanutta lasia kiveyksen kohdalta.  

 

Tulkinta: Torpan asutuksesta jäänyttä kulttuurikerrosta ja mahdollista purkukiveystä. 

 

Y9: Samanlaista maata kuin Y8. Esillä koeojassa noin 290 cm matkalla. Kairanäytteessä kerros 

jatkuu 23 cm pohjamaan pintaa syvemmälle, jonka jälkeen alkaa vaalea hieta, 15–17 cm sy-

vyydellä lahonnutta puuta.  

 

Löydöt: 1 sininen astialasi ja 1 kirkas tasolasi.  

 

Tulkinta: Torpan asutuksesta jäänyttä kulttuurikerrosta. 


