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Tutkimuksen perustiedot 

 

Kohde: Lepänkorvan puistoalue Valkeakosken kaupungin keskustassa 

Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen tarkkuusinventointi 

Kenttätyöaika: 13.4.2017 

Tutkijat: FT Ville Laakso ja FM Juha Ruohonen, Maanala Oy 

Tilaaja: Valkeakosken kaupunki 

Aiemmat tutkimukset: –  

Tutkimusalueen sijainti sen keskeltä: N 6796048 E 340873 (ETRS-TM35FIN) 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: – 

Tulos: alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita 

 

 

 

Tutkimusalue sijaitsee keltaisen ympyrän sisällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 

 

 

 

Kansikuva: tutkimusalue idästä kuvattuna. 
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Tutkimustehtävä 

Valkeakosken kaupungilla on käynnissä kau-
pungin keskustassa sijaitsevan Lepänkorvan 
puistoalueen kehittämishankkeita. 

Kyseessä on kolme eri hankealuetta, jotka si-
jaitsevat kiinni toisissaan: alue I (Lepänkorven 
puistosuunnitelma), alue II (Lepänkorvan sillan 
asemakaava) ja alue III (Lepänkorvan puiston 
eteläosa, ks. sivun 4 karttaa). 

Pirkanmaan maakuntamuseo on antanut alu-
etta II koskevasta kevyen liikenteen siltasuun-
nitelmasta kaupungille 4.12.2015 lausunnon 
(diar. 435/2015), jossa edellytetään alueella 
tehtäväksi arkeologista tarkkuusinventointia, 
jossa otetaan huomioon kiinteät muinaisjään-
nökset ja muut arkeologiset kulttuuriperintö-
kohteet. Alueesta I maakuntamuseo antoi kau-
pungille 5.10.2016 puistosuunnitelmaa koske-
van lausunnon (diar. 375/2016), jossa edellyte-
tään saman tyyppistä tutkimusta. 

Kaupunki tilasi alueita I–III koskevan tark-
kuusinventoinnin Maanala Oy:ltä 3.2.2017. In-
ventoinnin maastotyö tehtiin 13.4.2017 hy-
vissä havainto-oloissa: maa oli lumeton ja rou-
daton. 

Inventointialueen laajuus on kaikkiaan noin 
280 x 70 metriä. Lännessä aluetta rajaa Ulva-
jankatu, idässä Mallasveden ja Vanajaveden 
yhdistävä salmi. 

Lähin tunnettu kiinteä muinaisjäännös on Lin-
nosaari-niminen puolustusvarustus ja röykkiö-
kohde (muinaisjäännösrekisterin tunnus 
908010014) noin 0,5 km puistoalueesta koilli-
seen. 

 

Tutkimusalue ilmakuvassa (rajaus oranssilla vii-
valla). Siniset pisteet osoittava inventoinnissa kai-
vettujen koekuoppien sijaintia. 

 

 

Lepänkorvan puistoalueen sijainti kaupungin keskustassa. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.



4 

 

Tutkittu alue koostuu kolmesta osasta: alue I (Lepänkorven puistosuunnitelma), alue II (Lepänkorvan sil-
lan asemakaava) ja alue III (Lepänkorvan puiston eteläosa). Kartta: Valkeakosken kaupunki
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Menetelmät 

Ennen maastotyötä alueen historiallinen 
maankäyttö selvitettiin vanhan kartta-aineis-
ton perusteella. Maastotyössä koko alue tar-
kastettiin silmänvaraisesti ja sitä prospektoitiin 
kevyellä maaperäkairalla. Kaikille topografian 
perusteella otollisiksi arvioiduille alueille kai-
vettiin lapiolla koekuoppia. Niiden sijoittami-
seen vaikuttivat myös kairauksista saadut ha-
vainnot. 

Koekuopat kaivettiin pääosin lapiolla, osin las-
talla. Kuoppien halkaisija oli keskimäärin 50 
cm. Maa-ainekset käytiin läpi lastalla ja silmän-
varaisesti. Kuoppien leikkaukset havainnoitiin, 
dokumentoitiin ja niiden maakerrokset tulkit-
tiin. 

Alueen lukuiset maakivet tarkastettiin kuppien 
tai muiden hakkausten varalta. Muutamat alu-
eella olleet tuoreet maaleikkaukset tutkittiin 
silmänvaraisesti. 

Metallinilmaisin todettiin tutkimuksessa käyt-
tökelvottomaksi, koska puiston maaperässä on 
erittäin runsaasti resenttiä metalliroskaa. 

Kaikki kolme aluetta tutkittiin samoin menetel-
min. 

Tässä raportissa mainitut karttakoordinaatit 
ovat ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. 

 

Havainnot 

Historiallinen kartta-aineisto 

Alueelta on olemassa suurimittakaavaisia kart-
toja jo 1600-luvun alkupuolelta lähtien. Vanhin 
on 1640-luvun alun ns. maakirjakartta (Schro-
derus 1640–1641). Siinä ja myöhemmissä 
1700- ja 1800-lukujen kartoissa lähistön maan-
käyttö ja asutus ovat keskittyneet Myllysaa-
relle sekä mantereelle sen eteläpuolelle (ks. 
karttaotteet jäljempänä). 

Tutkimusalueen ensimmäiset asuinrakennuk-
set on merkitty alueen II eteläosan kohdalle ja 
alueen III länsiosaan vuonna 1976 painettuun 

peruskarttaan. Vuoden 1956 vastaavassa kar-
tassa alueella ei rakennuksia vielä ole. 

Molemmat rakennukset ovat paikoillaan vielä 
vuoden 1981 kartassa (Peruskartta 1981), 
mutta vuoteen 1986 tultaessa ne on purettu. 

 

 

1640-luvun alun maakirjakarttaan (Schroderus 
1640–1641) tutkimusalue (oranssi ympyrä) on mer-
kitty asutuksettomaksi ja metsää kasvavaksi. 

 

 

Tutkimusalueen (rajattu oranssilla) eteläosa on 
kuulunut Sääksmäen kylään, jonka isojakokartassa 
(Colleen 1765–1766) tutkimusalue on rakentama-
tonta ja mainitaan yhteisomistuksessa olevaksi mä-
kiseksi joutomaaksi (”Samfällig Backe Lämnad”). 
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Tutkimusalueen (rajattu oranssilla) pohjoisosa on 
kuulunut Roukon kylään. Sen 1800-luvun alussa 
piirrettyyn isojakokarttaan ei tutkimusalueelle ole 
merkitty asutusta (Nordenstedt et al. 1804–1834). 
Tutkimusalueen halki kulkeva koillinen–lounas-
suuntainen katkoviiva osoittaa kylien rajan. 

 

 

Tutkimusalueelle (oranssi suorakulmio) ei ole mer-
kitty asutusta 1700–1800-lukujen vaihteen ns. Ku-
ninkaan kartastoon (Harju 2012: 304). Asutus on 
merkitty karttaan punaisilla pisteillä. 

 

 

1800-luvun puolivälissä asutus leviää tutkimusalu-
een läheisyyteen sen lounaispuolelle. Keltaisen ym-
pyrän sisälle merkityt rakennukset ovat juuri tutki-
musalueen ulkopuolella. Ainakin osin ne ovat jää-
neet nykyisen sillan ja sen penkereiden alle (Pitä-
jänkartta 1842). 

 

 

Vuoden 1912 ns. Senaatin kartastoon tutkimusalue 
(oranssin ympyrän sisällä) on merkitty taajama-
alueeksi, jolla yksittäisten rakennusten tai pihapii-
rien sijainti ei erotu (Senaatin kartta 1912). 
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Vuonna 1956 painetussa kartassa nykyinen puisto-
alue on merkitty vinoviivoituksella taajamaksi, 
mutta rakentattomaksi alueeksi (Peruskartta 
1956). 

 

 

1970-luvulla alueelle on merkitty (keltaisten ympy-
röiden sisäpuolella) ensimmäiset kaksi asuinraken-
nusta (Peruskartta 1976). 

 

 

1980-luvun jälkipuolella tai sen jälkeen alueella ei 
ole enää ollut rakennuksia (Peruskartta 1986). 

 

Maastohavainnot 

Topografialtaan ja maankäytöltään kaikki tutki-
musalueen osat ovat samanlaisia: kumpuilevaa 
nurmipintaista puistoa, jossa kasvaa harvaksel-
taan isoja lehtipuita. 

Laajat osat inventointialueesta todettiin nuo-
ren maankäytön muokkaamiksi ja siten ar-
keologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta 
tuhoutuneiksi. Kaikkia kolmea aluetta hallitse-
vat melko jyrkkäpiirteiset ja laajahkot kumpa-
reet, joiden lakiosat ovat huomattavan vaaka-
suoria ja tasaisia – jo silmänvaraisesti voi to-
deta niitä voimallisesti tasatun. 

Alueen I länsi- ja luoteisosassa on kaksi rintee-
seen leikattua ja asfaltoitua pysäköintialuetta 
(ks. sivun 3 ilmakuvaa). Alueen III länsiosaa on 
muokattu ja pengerretty sillan kohdalla; sa-
malla alueella on myös sähkö- ja viemäri-
kaivantoja, jotka ilmenevät maan pinnalla nä-
kyvinä kaivoina. Aivan rantaan on selvästi 
tuotu täyttömaata (esim. koekuoppa 14), ja 
rannassa kulkee sen suuntaisesti tasattu kulku-
tie. 

Maastotöissä kaivettiin koekuoppia alueen kai-
kille potentiaalisille alueille, yhteensä neljä-
toista (ks. taulukkoa sivulla 9). Koekuopat 2 ja 
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8–13 sijaitsivat kumpareiden lakialueilla, kuo-
pat 3–5 ja 14 alavilla kohdilla ja muut loivilla 
rinteillä. 

Pintapuolisessa havainnoinnissa, kairanpis-
toissa tai koekuopissa ei todettu merkkejä mui-
naisjäännöksistä tai muista arkeologisista koh-
teista. Maaperä alueella on korkeammilla koh-
dilla erittäin kivistä moreenia, alavilla paikoilla 
savea, jonka todettiin pidättävän runsaasti 
kosteutta tehden alavista alueista varsin veti-
siä. Kumpareiden rinteillä on täyttömaata, joka 
lienee peräisin kumpareiden lakiosien tasaami-
sesta ja alueen 1900-luvun asuinrakennusten 
purku- ja jätemaista. 

Maakuntamuseon lausunnossa (diar. 
435/2015) mainitut kivirakenteet todettiin 

puistoalueen pengerryksiksi, jotka on tehty 
suurehkoista muotoilluista lohkareista (raken-
teet on merkitty sinipunaisilla viivoilla sivun 4 
karttaan). Pengerrysten ikää on vaikea täsmäl-
lisesti määrittää, mutta rakenteissa havaitut 
modernit tiilet sekä kivissä olevat noin 10 cm 
pitkät poranreiät viittaavat aikaisintaan 1900-
luvun alkupuolelle tai puoliväliin. 

Maastohavaintojen perusteella pengerryksillä 
ei ole erityistä arkeologista tai muuta kulttuu-
riperintöön liittyvää arvoa. 

Alueella on kolme nuorehkoa muistomerkkiä: 
Valkeakosken kanavan ja Juuso Waldenin 
muistomerkit alueen koillisosassa sekä Veikko 
Hakulisen muistomerkki alueen lounaisreu-
nalla. 

 
 

 
 

Koekuoppien sijainti tutkimusalueella (jonka rajat oranssilla). Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 
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Taulukko: havainnot koekuopista. Kerrokset-kohdassa suurin mainittu syvyys osoittaa myös sy-
vyyden, johon kuoppa kaivettiin. 
 

Nro N E Koko cm Havainnot (kerrokset cm pinnasta alkaen) 
1 6795964 340820 40 x 40 0–38 mullansekainen savi, jossa tiilenpaloja ja resentti ta-

solasin pala; 38 koko kuopan laajuinen kivi/kallio. 

2 6795996 340825 45 x 45 0–45 sekalainen täyttömaa, jossa tiilenpaloja, betonia ja 
moderni rautanaula; 45–61 puhdas kivinen punaruskea 
moreeni; 61–64 puhdas kellertävä moreeni. 

3 6796002 340848 40 x 40 0–20 mullansekainen savi (nurmen pohjustus); 20–40 
hiekkamoreeni (täyttömaa); 40–47 tumma täyttömaa, 
jossa fajanssia ja modernia rautalistaa; 47–51 puhdas har-
maa savi. 

4 6796007 340850 40 x 45 0–44 mullansekainen savi, josta fajanssia, punasavikera-
miikkaa, tiiltä ja resentti rautanaula (täyttömaa); 44–48 
puhdas harmaa savi. 

5 6796008 340861 50 x 40 0–30 humuksensekainen savi (täyttömaa); 30–80 savinen 
rakennusjätekerros, jossa tasolasia, moderni tiili, moder-
neja nauloja 2 x 4 tuuman parrun pätkä. Kuoppa täyttyi no-
peasti vedellä, eikä sitä kaivettu syvemmälle. 

6 6795970 340838 45 x 45 0–64 ohuita päällekkäisiä kerroksia ainekseltaan vaihtele-
vaa täyttömaata, jossa tiiltä, pullolasia ja fajanssia; 64–72 
(kairanäyte) sama kuin edellä. Kuoppaa ei voitu kaivaa sy-
vemmälle. 

7 6795978 340842 45 x 45 0–35 mullansekainen savi, jossa tiilenpaloja (täyttömaa); 
35–64 puhdas kellertävä hiekkamoreeni; 64–71 (kaira-
näyte) sama kuin edellä. 

8 6796029 340878 50 x 45 0–45 mullansekainen savi, jossa tiilenpaloja ja betonia 
(täyttömaa); 45–51 (kairanäyte) sama kuin edellä; 51–61 
(kairanäyte) puhdas kivinen oranssi moreeni. 

9 6796047 340885 55 x 60 0–9 mullansekainen savi (nurmikon pohjustus); 9–40 mul-
lansekainen kivinen savi, jossa erittäin runsaasti modernia 
pullolasia (täyttömaa); 40–51 puhdas kivinen oranssi mo-
reeni. 

10 6796070 340887 70 x 45 0–62 sekoittunut tumma multa, jossa palanutta ja palama-
tonta luuta sekä ALKOn pullonkorkki (täyttömaa); 62–67 
(kairanäyte) sama kuin edellä; 67–69 (kairanäyte) puhdas 
kellertävä moreeni. 

11 6796093 340890 50 x 45 0–26 moreeninsekainen multa, jossa palamatonta luuta ja 
modernia punasavikeramiikkaa (nurmen pohjus-
tus/täyttö); 26–37 puhdas oranssi kivinen moreeni. 

12 6796098 340895 60 x 60 0–39 tumma sekoittunut multa; 39–43 (kairanäyte) sama 
kuin edellä; 43–44 (kairanäyte) puhdas oranssi (rikastu-
nut) hiekkamoreeni; 44–62 (kairanäyte) puhdas kellertävä 
hiekkamoreeni. 

13 6796121 340902 75 x 60 0–15 mullansekainen moreeni (nurmikon pohjustus); 15–
78 vaihtelevia kerroksia täyttömaata, jossa mm. modernia 
pullolasia, AA-paristoja ja muovikamman pala. Ei voitu kai-
vaa syvemmälle. 

14 6796133 340927 50 x 50 0–49 mullansekainen täyttömaa, jossa moderni rauta-
naula ja kukkaruukun paloja; 49–59 sekoittunut kivinen ja 
vetinen savi (rannan täyttömaa). 
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Alueen I koillisosan tasattua lakea. Taustalla oikealla Valkeakosken kanavan muistomerkki. Lounaasta. 

 

  

Alueen I länsiosan tasattua lakea. Etelästä. 
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Alueen II kumpareen lakea. Pohjoiskoillisesta. 

 

 

Alueen II keskiosan tasattua lakea penkkeineen. Lännestä. 
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Aluetta III koillisesta. 

 

 

Alueen III tasattua ja laatoitettua lakea, jolla sijaitseen Veikko Hakulisen patsas. Pohjoisesta. 
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Alueen III eteläosaa pengerryksineen. Etelästä. 

 

 

Pengerrystä alueella II kohdassa N 6795994 E 340837. Kivirakenteen korkeus on 1,2 m. Idästä. 
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Arkeologi seisoo koekuopan 14 sijaintipaikalla tutkimusalueen pohjoisosassa. Koillisesta. 

 

Koekuoppa 12:n leikkausta ja pohjaa.  
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Lähteet 

Arkistolähteet 
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Peruskartta 1956: Karttalehti 2132 03 Valkea-
koski. Maanmittaushallitus. 
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Peruskartta 1981: Karttalehti 2132 03 Valkea-
koski. Maanmittaushallitus. 

Peruskartta 1986: Karttalehti 2132 03 Valkea-
koski. Maanmittaushallitus. 

 

 

Tulokset 

Maastotöissä ei havaittu merkkejä kiinteistä 
muinaisjäännöksistä tai muista arkeologisista 
kulttuuriperintökohteista: rakenteita, kulttuu-
rikerrosta tai löytöjä. Havainnot saavat vahvis-
tuksen historiallisista kartoista – niidenkään 
perusteella tutkimusalueella ei ole ollut asu-
tusta tai muuta merkittävää maankäyttöä en-
nen 1900-luvun jälkipuoliskoa. 

Alueen alkuperäinen topografia on ollut hyvin 
jyrkkäpiirteinen – paikka lienee jäänyt asutta-
matta ja muutenkin vähäiselle maankäytölle 
sen suurten korkeuserojen ja erittäin kivisen 
maaperän vuoksi. 

Tutkimusalueen lähiympäristö on täysin raken-
nettua kaupunkialuetta, eikä siellä ole käytän-
nössä voinut säilyä kiinteitä muinaisjäännök-
siä. 

Lepänkorvan puistoalueen arkeologisen tark-
kuusinventoinnin tulos on, että alueella ei ole 
kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeolo-
gisia kulttuuriperintökohteita. 

 

Turussa 31.5.2017 

 

 

 

 

Ville Laakso 

Arkeologi, FT 

Maanala Oy 


