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Kansikuva:

Alue ennen tutkimusta kuvattuna lounaaseen.

Perustiedot
Alue:

Askola, Monninkylä (Månby) Isokylä (1000012619) historiallisen ajan muulla kulttuuriperintökohteella sijaitseva, Kotipellontien pään itäpuolinen peltoalue.
Tarkoitus:
Selvittää sijaitseeko suunnitellulla uudella rakennusalueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi arvioitavia kulttuurihistoriallisia jäännöksiä.
Työaika:
Maastotyö 8.5.2019.
Kustantaja: Kymppirakenne Oy.
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Johanna Rahtola.
Tulokset
Rakennushankkeeseen liittyen Mikroliitti Oy teki Monninkylä Isokylä historiallisen
ajan muinaisjäännöksen kaakkoisosassa, Kotipellontien itäpuolisella pellolla tarkkuusinventoinnin vuonna 2017. Tutkimuksessa ei tuolloin todettu mitään merkkejä
kiinteästä muinaisjäännöksestä.
Nyt tutkittu alue sijaitsee vuoden 2017 tutkimusalueen etelä- kaakkoispuolella. Tutkimusalueen laajuus oli n. 2300 m2. Alue on vanhaa peltoa. Tutkitulla alueella ei
havaittu kiinteää muinaisjäännöstä tai muita vanhoja jäännöksiä.

Tutkimusalueen sijainti on osoitettu punaisella nuolella.
Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta keväällä 2019.Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 5/2019.
Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä.
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Karttoja

Muu kulttuuriperintökohde Monninkylä (Månby) Isokylä, sen itä-kaakkoisosan aluerajaus on sinisellä viivoituksella. Tässä tarkkuusinventoinnissa tutkittu alue on merkitty vihreällä.

Tarkkuusinventoinnissa tehdyt koeojat on 1-6 punaisella.
Vuonna 2017 tutkittu alue sijaitsi nyt tutkitun alueen lounaispuolella, missä nyt on kaksi rivitaloa.
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Vanhoja karttoja

Vasemmalla ote v. 1700 kartasta ja oikealla v. 1775 isojaon toimituskartasta. Tutkimusalueen sijainti on
sinisen ympyrän sisällä. Tutkimusalue on kaikilla vanhoilla kartoilla 1700 – 1963 ja edelleenkin peltoa.

Tutkimus
Kymppirakenne Oy:n rakennushankkeeseen liittyen Mikroliitti Oy teki tarkkuusinventoinnin Askolassa Monninkylä (Månby) Isokylä (mj.rek.tunnus: 1000012619) historiallisen ajan muinaisjäännöksellä vuonna 2017. Tutkimus tehtiin suunnitellulla rakennuspaikalla osoitteessa Kotipellontie
3, muinaisjäännösalueen itä-kaakkoisosassa.
Vuonna 2017 tarkkuusinventoinnissa tutkitulla alueella ei todettu kiinteää muinaisjäännöstä tai
muita kulttuurihistoriallisia jäänteitä. Tutkimuksen tekijät ehdottivat muinaisjäännösstatuksen
poistamista Monninkylä (Månby) Isokylä kylätontilta rakennettavan alueen ja koko peltoalueen
osalta, sekä muinaisjäännösalueen rajauksen tarkastamista muulta osin. Vuoden 2017 tutkimuksen jälkeen muinaisjäännöksenä olleen alueen rajausta ei ole muutettu, mutta sen suojelustatus on muutettu kiinteästä muinaisjäännöksestä muuksi kulttuuriperintökohteeksi. Vuonna
2017 tutkitulle alueelle on sittemmin rakennettu rivitaloja. Nyt on tarkoitus rakentaa kaksi uutta
rivitaloa v. 2017 tutkitun alueen etelä- kaakkoispuolelle. Kymppirakenne Oy:n tilasi tämän uuden
rakennusalueen tarkkuusinventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Johanna Rahtola teki maastotutkimuksen
8.5.2019, tutkimuksen kannalta hyvissä olosuhteissa.
Alueen tutkimushistoria, aluetta kuvaavat vanhat kartat ja maankäytön historia on selostettu
vuoden 2017 tutkimusraportissa Askola Monninkylä Koripellontie 3 arkeologinen tarkkuusinventointi 2017 (Sepänmaa & Jussila 2017). Vanhojen karttojen perusteella nyt tutkittu alue on ollut
peltoa ainakin 1700-luvun alusta lähtien ja kylän tonttimaat ovat sijainneet nyt tutkittavasta alueesta yli 200 m etäisyydellä pohjoisessa ja lännessä.
Tutkimuksessa huomioitiin historialliseen kyläasutukseen liittyvien jäännösten ohella myös esihistoriallisten löytöjen ja jäännöksien mahdollisuus. Tutkimusalue sijoittuu 23 - 27 m väliselle
korkeustasolle joten alueella voisi periaatteessa sijaita kivikautinen, rantasidonnainen asuinpaikka. Alueen savinen maaperä ei ole kuitenkaan kivikautiselle asutukselle kovin otollista. Tutkimusalueen lähistöllä, siitä noin 100 m etelälounaaseen sijaitsee mahdollinen muinaisjäännös
Ojasillanoja 3, joka perustuu yhteen epämääräiseen kvartsiin. Tutkimusalueelta 200 m länteen,
ojan toisella puolella sijaitsee mahdollinen kivikautinen asuinpaikka Ojasillanoja 2, joka myös
perustuu yhteen paikalta löydettyyn kvartsiin.
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Tutkimusajankohtana alue kasvoi matalaa heinää, eikä tiiviissä kasvustossa ollut mahdollista
tehdä pinnallisia havaintoja. Alueelle tehtiin kaivinkoneella kuusi 1,1 m leveää koeojaa, joiden
kaivua valvottiin arkeologisesti. Kaivettavaa maata tarkkailtiin mahdollisten löytöjen, rakenteiden
ja kulttuurikerroksen havaitsemiseksi. Ojat kaivettiin ns. kokemattomaan pohjamaahan. Ojien
lopullinen syvyys vaihteli 40-60 cm välillä. Ojissa todettiin 30 - 40 cm paksu savinen muokkauskerros, jonka alla oli puhdas savi. Kaivetussa maassa oli huomattavan vähän mitään historiallisen ajan tavaraa (kuten lasinpaloja, astianpaloja, rautanauloja), jota tyypillisesti löytyy vanhan
asutuksen läheisyydessä olevilta pelloilta. Kaivutöissä löytyi yksi pala fajanssia, sekä muutama
pala hajonnutta savista salaojaputkea.
Tulos
Vanhojen karttojen perusteella alue on ollut peltoa ainakin 1700-luvun alusta alkaen. Tarkkuusinventoinnissa ei havaittu mitään merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä tai muista kulttuurihistoriallisista jäännöksistä.
14.5.2019
Johanna Rahtola

Lähteet
Broterus, Samuel 1700: Charta uppå Månby, Wahijärfwe och Käppekyle Byar belägne i Bårgo
Häradh och Sochn, Som för een långlig twijst och skogsträta blef efter ordne afmätt
och charterat åhr 1700.
Winter, Timoth 1775: Charta öfver Månnby Ägor i Borgå sockn, Borgå härad och Nylands län.
1sta Delen.
Sepänmaa, Timo & Jussila, Timo 2017: Askola Monninkylä Kotipellontie 3. Arkeolologinen tarkkuusinventointi 2017. Mikroliitti Oy.

Kuvia

Alue ennen tutkimusta etelä-kaakkoon ja lounaaseen.
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Vasen. Koeoja 1 koilliseen. Oikea. Koeoja 2 lounaaseen.

Vasen. Koeoja 3 koilliseen. Oikea. Koeoja 4 lounaaseen.
Tutkittu alue kuvattuna pohjoiseen. Lähimpänä etualla on koeoja 6
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Vasen. Koeoja 5 koilliseen. Oikea. Koeoja 6 lounaaseen.

Vasemmalla koeojan 1 ja oikealla koeojan 2 seinämä. Ojissa todettiin ohut savinen, vähän multainen
muokkauskerros, jonka alla tiivis puhdas savi.
Koeojat täytettiin tutkimuksen jälkeen. Kuva itä-koilliseen.

