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Pappilanmäessä
Euran
keskustan
pohjoispuolella sijaitsee yksi
Satakunnan tunnetuimmista
ruumiskalmistoista, jota on tutkittu useaan otteeseen . Pappilan päärakennus sijaitsee hiekkaharjulla n. 250
m etäisyydellä Eurajoesta . Pappilan takana maasto laskee voimakkaasti länteen ja luoteeseen . Helmer
Salmon vuoden 1939 kaivausalue , jolta tavattiin useita ruumishautoja, sijoittuu pappilan luoteispuolelle
päärakennuksen ja pikkupappilan väliin . Viimeisin alueella tehty tutkimus on Pirkko-Liisa LehtosaloHilanderin suorittama koekuopitus vuodelta 1977.
Euran pappila on edelleen kirkkoherran asuntona ja päärakennusta sekä viereistä pikkupappilaa on korjattu
useita kertoja . Viime vuosina mm . vanhoihin vesi- ja viemäriputkiin liittyvät ongelmat pihapiirissä ovat
vaatineet korjausta ja erilaisia maankaivutöitä , joiden vuoksi on suoritettu konekaivun valvontaa . Syksyllä
1999 valvottiin salaojien kaivaus- ja asennustyötä pikkupappilan eteläpuolella .
Syyskuussa 2005
Pappilanmäen lounaispuolella olevasta kaivosta pappilan kellariin johtava vanha rautainen vesiputki halkesi
ja putki oli kokonaisuudessaan uusittava. Putkilinja kaivettiin auki arkeologin valvonnassa .
Syksyllä 2007 Euran seurakuntayhtymän puutarhuri Antero Ryhti ilmoitti allekirjoittaneelle , että pappilan
päärakennuksen takana maan alla sijaitseva vanha öljysäiliö olisi kaivettava ylös. Öljysäiliö oli ollut
käyttämättömänä jo vuosia eikä sen kunnosta ja mahdollisesta syöpymisestä ollut tietoa. Vanhan säiliön
sisään mahdollisesti jäänyt öljy aiheutti vakavan ympäristöriskin . Koska säiliö sijaitsi Salmon v. 1939
kaivausalueen välittömässä läheisyydessä , todettiin neuvottelussa intendentti Tuula Heikkurinen-Montellin
kanssa , että kaivutyötä tulee valvoa.
Öljysäiliön nosto toteutettiin 17 .12. Säiliön paikka tunnettiin tarkasti, sillä syksyllä 2005 vesi putken vaihtoa
tehtäessä auki kaivettu putkilinja kulki aivan säiliön eteläpuolelta ja silloin sen pääty oli selvästi näkyvissä.
Kaivinkone aukaisi pappilan lounaispuolelle n. 3 x 6 m suuruisen alueen, säiliö sijaitsi vajaan metrin
syvyydessä . Maa kaivannossa oli täysin sekoittunutta tiilimurskaa, betonia ja muovinkappaleita sisältävää .
Vanha vesiputki näkyi edelleen paikoillaan , samoin sen päälle asetettu uusi putki. 6000 litran vetoinen
öljysäiliö nostettiin kaivannosta pois, sen alla oli puhdasta , vaaleaa hiekkamaata . Säiliö kuljetettiin
tyhjennettäväksi ongelmajätettä käsittelevälle Hallanvaaran jäteasemalle Köyliöön . Kaivanto täytettiin ja
peitettiin, pinnalle tuodaan keväällä tasoittamiseen tarvittava määrä multaa .
Minkäänlaisia merkkejä esihistoriallisesta toiminnasta ei kaivutyön yhteydessä havaittu.
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