
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valkeakosken aluesairaalan laajennusalueen  
arkeologinen tarkkuusinventointi 2017 

 

Juha Ruohonen 
Maanala Oy 

 
 
 
 
 
 

 
 



2 
 

 

Tutkimuksen perustiedot 

 

Kohde: Aluesairaalan laajennusalue Valkeakosken kaupungin keskustassa 

Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen tarkkuusinventointi 

Kenttätyöaika: 4.11.2017 

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

Tilaaja: Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy 

Aiemmat tutkimukset: –  

Tutkimusalueen sijainti sen keskeltä: N 6796427 E 340852 (ETRS-TM35FIN) 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: – 

Tulos: tutkitulla alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperin-
tökohteita 

 

 

 

Tutkimusalue sijaitsee karttaotteen keskellä sinisen ympyrän sisällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 

 

 

 

Kansikuva: tutkimusalue keskeisiltä osiltaan pohjoisesta kuvattuna. 
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Tutkimustehtävä 

Tutkittu alue sijaitsee Valkeakosken kaupun-
gin ydinkeskustassa Valkeakosken aluesairaa-
lan alueella. Alueelle suunnitellaan lisäraken-
tamista, jota varten tehdyn kaavamuutoksen 
yhteydessä ei ole selvitetty mahdollisten mui-
naisjäännösten olemassaoloa.  

Alueen asemakaavakartta (asemakaavakartta 
433, aluesairaalan kaavamuutos 1) on päivätty 
11.6.2012. Pirkanmaan maakuntamuseo on 
asemakaavaa varten laaditussa selostuksessa 
28.2.2012 lausunut, ettei sillä ole arkeologisen 
perinnön osalta kaavahankkeesta huomautet-
tavaa. Insinööritoimisto Jorma Väänänen Oy:n 
projektipäällikkö Panu Lampisen mukaan kau-
pungin kanssa on kuitenkin sovittu, että mui-
naisjäännösten osalta tehdään asiasta selvitys, 
koska viereisellä tontilla on vanhan kirkon 
perustukset.  

Projektipäällikkö Panu Lampinen Insinööri-
toimisto Jorma Väänänen Oy:stä tilasi 
25.10.2017 Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteis-
töt Oy:n puolesta aluetta koskevan arkeologi-
sen selvityksen Maanala Oy:ltä. 

Tarkkuusinventoinnin maastotyö tehtiin 
4.11.2017 hyvissä havainto-oloissa: maa oli 
tutkimusalueella lumeton ja roudaton.  Kent-
tätöihin osallistuivat FT Ville Laakso, FM Juha 
Ruohonen ja FM Jasse Tiilikkala. 

Aluesairaalan tontti (kiinteistötunnus 908-2-
25-26) on alueeltaan varsinaista selvitysaluet-
ta huomattavasti laajempi kokonaisuus. Tut-
kimusalue sijoittui tontin sisällä sen etelälai-
taan. 

Selvitettävän alueen laajuus oli kaikkiaan noin 
80 x 50 metriä ja sen pinta-ala noin 4000 m². 
Lännessä alue rajautui aluesairaalan pysäköin-
tialueeseen, pohjoisessa aluesairaalan päära-
kennukseen, idässä Oikokatuun ja sairaalan 
pysäköintialueeseen ja etelässä seurakunnan 
omistamaan tonttiin, jolla sijaitsee muun mu-
assa seurakuntatalo. 

Viimeksi mainitulla alueella, välittömästi tutki-
tun alueen ulkopuolella, sijaitsee myös Val-
keakosken ensimmäisen kirkkorakennuksen 
kivijalka. Arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & 
Vasastjernan suunnittelema rukoushuone 
valmistui vuonna 1909. Se purettiin vuonna 
1969 uuden kirkon valmistumisen myötä. Pai-
kalla on säilyneen kivijalan lisäksi muisto-
merkki. 

Lähin tunnettu kiinteä muinaisjäännös on Lin-
nosaari-niminen puolustusvarustus ja röyk-
kiökohde (muinaisjäännösrekisterin tunnus 
908010014) n. 450 m tutkimusalueesta itään. 

 

1900-luvun alkupuolelle ajoittuva postikortti, jon-
ka kuva-aiheena Valkeakosken silloinen rukous-
huone. Kirkko purettiin v. 1969. (Valkeakosken 
kotiseutuarkisto, kuvanumero 8672). 

 

Tutkimusalue ilmakuvassa (rajaus punaisella vii-
valla). Puretun rukoushuoneen kivijalka merkitty 
kuvaan kirjaimin RH. 
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Välittömästi tutkimusalueen eteläpuolella sijaitsee Valkeakosken kaupunkialueen vanhimman kirkolli-
sen rakennuksen kivijalka sekä kirkon muistomerkki. Taustalla Valkeakosken aluesairaalan rakennuksia. 
Etelästä. 
 

 

Tutkittu alue sijoittuu Valkeakosken sairaala-alueen (korostettu violetilla) etelälaitaan (suorakaiteen 
muotoinen punaisella rajattu alue). Kartta: Valkeakosken kaupunki. 



5 
 

Menetelmät 

Ennen maastotyötä alueen historiallinen 
maankäyttö selvitettiin vanhan kartta-
aineiston perusteella. Maastotyössä koko alue 
tarkastettiin silmämääräisesti ja sitä prospek-
toitiin kevyellä maaperäkairalla sekä metallin-
ilmaisimella. Kaikille topografian ja aiemman 
maankäytön perusteella otollisiksi arvioiduille 
alueille kaivettiin lapiolla koekuoppia. Niiden 
sijoittamiseen vaikuttivat myös kairauksista 
saadut havainnot. 

Koekuopat kaivettiin pääosin lapiolla, osin 
lastalla. Kuoppien halkaisija oli keskimäärin 45 
cm. Kaivetut maa-ainekset käytiin läpi lastalla 
ja silmämääräisesti. Kuoppien leikkaukset ha-
vainnoitiin, dokumentoitiin kuvaamalla ja sa-
nallisesti sekä niiden maakerrokset tulkittiin. 

Alueen maakivet tarkastettiin kuppien tai 
muiden hakkausten varalta. Alueella ei ollut 
tarkastettavia tuoreita maaleikkauksia. Metal-
linilmaisimen käyttö todettiin tutkimuksessa 
hyödyttömäksi, koska alueen maaperässä oli 
runsaasti modernia metallijätettä. 

Kaikki tässä raportissa mainitut karttakoordi-
naatit ovat ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. 

Havainnot 

Historiallinen kartta-aineisto 

Alueelta on olemassa suurimittakaavaisia 
karttoja jo 1600-luvun alkupuolelta lähtien. 
Vanhin tunnettu kappale on 1640-luvun alun 
vanhempi geometrinen maakirja, ns. maakir-
jakartta (Schroderus 1640–1641). Siinä ja 
myöhemmissä 1700- ja 1800-lukujen kartoissa 
lähistön tunnettu maankäyttö ja asutus ovat 
keskittyneet Valkeakosken vesistön Myllysaa-
reen sekä mantereelle sen eteläpuolelle (ks. 
karttaotteet jäljempänä). Tutkimusalue näyt-
täytyy vanhemmissa kartoissa lähinnä met-
sämaana. 

Intensiivisen ihmistoiminnan piiriin tutkimus-
alue tulee vasta Valkeakosken puunjalostus-
teollisuuden ympärille syntyvän yhteisön kas-
vun myötä 1900-luvun alkupuolella.  

Moreenikumpareelle, nyt tutkitun alueen vä-
littömään läheisyyteen, rakennettiin Valkea-
kosken rukoushuone vuonna 1909. Valkea-
kosken sairaalan rakentamisen yhteydessä 
myös varsinaiselle tutkimusalueelle rakenne-
taan: vuoden 1956 peruskartassa alueen kes-
kiosiin on merkitty sairaalan toimintoihin liit-
tyvä kookas rakennus. Rakennus on paikoil-
laan vielä vuoden 1986 peruskartassa, mutta 
tutkimusajankohtaan tullessa se on purettu ja 
alue maisemoitu. 

 

1640-luvun alun maakirjakarttaan (Schroderus 
1640–1641) tutkimusalue (rajattu punaisella, si-
jainti kursorinen) ympäristöineen on merkitty ko-
konaan asumattomaksi. 

 

Tutkimusalue (rajattu punaisella) on kuulunut 
Roukon kylään. Sen 1800-luvun alussa piirrettyyn 
isojakokarttaan ei ole merkitty asutusta (Norden-
stedt et al. 1804–1834).  
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Tutkimusalueelle (punainen suorakaide) ei ole 
merkitty asutusta vuonna 1781 laadittuun sotilaal-
liseen ns. rekognosointikarttaan (Charta öfver 
Situationen vid Walkjakoski och Apja Passen). 
Asutus Myllysaaren ympäristöön on merkitty kart-
taan punaisilla pisteillä. 

 

1800-luvun puolivälissä asutus leviää Myllysaarel-
ta lähiympäristöön, muttei ulotu tutkimusalueelle 
(Pitäjänkartta 1842). 

 

Tutkimusalue (punainen suorakaide) sijoitettuna 
vuonna 1855 painettuun ns. Kalmbergin kartas-
toon (karttalehti IV 8). 

 

Vuoden 1912 ns. Senaatin kartastossa tutkimus-
alue (punainen suorakaide) on taajama-alueen 
ulkopuolella sijaitsevaa metsää. Alueen eteläpuo-
lella kulkee kapearaiteinen rautatie rannasta teh-
dasalueelle. Vaikka rukoushuone on rakennettu 
1909, ei sitä näy vielä kartalla. (Senaatin kartta 
1912). 
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Vuonna 1956 painetussa kartassa sairaala on tut-
kimusalueen (kellertävä suorakaide) pohjoispuolel-
la ja kirkkorakennus sen eteläpuolella. Tutkimus-
alueen sisällä sen keskiosassa on kookas rakennus. 
(Peruskartta 1956). 

 

1970-luvulla alueen (kellertävä suorakaide) keskel-
le on merkitty kookas rakennus. Kirkko on alueen 
eteläpuolelta purettu pois (Peruskartta 1976). 

 

1980-luvun jälkipuolella alueella on vielä ollut 
rakennus (Peruskartta 1986). 

Maastohavainnot 

Tutkimusalue osoittautui topografialtaan ja 
maankäytöltään hyvin vaihtelevaksi. Alueen 
keskiosaan ulottuu lounais-koillissuuntaisesti 
kulkevan moreeniharjanteen pääty. Harjan-
teen reuna on länsipuolelta kumpuilevaa 
nurmipintaista puistoa, kun taas sen pohjois- 
ja itäreuna ovat hoitamattomia ja hyvinkin 
jyrkkäpiirteisiä. 

Moreeniharjanteen alla olevat tasaiset ja hoi-
detut nurmialueet ovat pääasiassa puuttomia. 
Harjanteella kasvaa lähinnä mäntyä, katajaa ja 
pihlajaa. Kuivan harjanteen aluskasvillisuus on 
niukkaa. 

Harjanteen laki ulottuu ylimmillään noin 92,5 
m mpy korkeustasolle ja alimmillaan tutki-
musalueen pinta on koilliskulmassa nurmialu-
eella noin 88,8 m mpy (N2000-järjestelmässä). 

Tutkimusalue osoittautui varsin kiviseksi. 
Maan pinnalle erottui sekä luontaisiksi määri-
teltyjä pienempiä maakiviä, että etenkin kum-
pareen reunoilla paikoilleen siirrettyjä kook-
kaita kiviä.  
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Suurin osa tutkimusalueesta voitiin todeta 
1900-luvun rakentamisen ja muun maankäy-
tön muokkaamaksi ja siten arkeologisen kult-
tuuriperinnön näkökulmasta tuhoutuneeksi.  

Etenkin tutkimusalueen länsiosaa oli voimak-
kaasti muokattu. Sinne viimeistään 1950-
luvulla rakennettu kookas rakennus oli puret-
tu ja alue maisemoitu sekä nurmetettu; sa-
malla alueella on myös erilaisia kaivantoja, 
jotka ilmenevät maan pinnalla näkyvinä kai-
voina.  Kairausten ja koepistojen perusteella 
paikalle oli tuotu runsaasti savensekaista täyt-
tömaata. Aivan vastikään oli alueen länsilai-
taan myös rakennettu uusi asfaltoitu pysä-
köintialue vanhemman pysäköintialueen jat-
koksi. 

Myös alueen itäosassa havaittiin jälkiä inten-
siivisestä maanmuokkauksesta. Moreenihar-
janteen koillisrinteen leikkaus ei vaikuttanut 
topografialtaan alkuperäiseltä. Harjanteen 
reunoilta havaittujen kivien poikkeuksellisen 
runsaasta lukumäärästä johtuen vaikutti siltä, 
että alueelta on otettu ja seulottu hiekkaa.  

Erilaisten nurmi-, täyttömaa- ja pysäköintialu-
eiden lisäksi tutkimusalueella kulkee polkuja 
ja sairaalarakennuksen pituussuunnan mukai-
nen kulkuväylä.  

Ainoastaan alueen keskellä sijaitsevan moree-
niharjanteen laen voitiin todeta säilyneen tu-
hoavalta maankäytöltä. Parhaiten säilyneen 
alueen koko oli noin 15 x 25 metriä.  

Maastotöissä tutkimusalueelle kaivettiin koe-
kuoppia kaikille potentiaalisille kohdille, yh-
teensä yhdeksän (ks. taulukkoa sivulla 9). Sel-
västi häiriintyneille alueille ei kuoppia ryhdyt-
ty kaivamaan, vaan maakerrosten tuhoutumi-
nen todettiin silmämääräisesti ja maanäyte-
kairauksin. Koekuopat 1 ja 2 sijaitsivat kumpa-
reen länsipuolella, 3–7 kumpareen laelle tai 
rinteessä, 8 alavalla kohdalla kumpareen koil-
lispuolella ja 9 kumpareen itälaidalla.  

Pintapuolisessa havainnoinnissa, kairauksissa 
tai koekuopissa ei todettu merkkejä muinais-
jäännöksistä tai muista arkeologisista kohteis-
ta. 

Maaperä alueella oli kumpareen korkeammil-
la kohdilla kivistä hiekkamoreenia, alavilla 
paikoilla moreeni tuli vastaan myöhempien 
täyttökerrosten jälkeen. Läntisin koekuoppa 
(koekuoppa 1) oli puoleen metriin asti täyt-
tömaata, joka lienee peräisin alueella sijain-
neen rakennuksen purku-, jäte- ja täyttömais-
ta; täyttömaata oli myös tämän viereisessä 
koekuopassa 2. 

Nurmialueelle kaivettu koekuoppa 8 oli pinta-
osistaan täyttömaata (nurmikon pohjustus-
multa), jonka jälkeen tavoitettiin puhdas savi-
pitoinen hiekka. Loivaan rinteeseen kaivettu 
koekuoppa 7 pintaosissa havaittiin myös va-
jaan 10 cm paksuinen savipitoinen täyttömaa. 

Kiinteitä historiallisia rakenteita ei alueelta 
havaittu. Löydöt koostuivat koekuopasta 7 
löytyneestä lasipullon sirpaleesta ja koe-
kuopasta 9 esiin tulleesta hehkulampun kan-
nasta, ehjästä lasiampullista sekä lasipullon 
pohjasta. Löydöt tulivat pinnan täyttömaaker-
roksista ja ajoittuvat 1900-luvulle. Esineitä ei 
otettu talteen. 

Maastohavaintojen perusteella tutkitulla alu-
eella ei ole arkeologista tai muuta kulttuuripe-
rintöön liittyvää arvoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Taulukko: havainnot koekuopista. Kerrokset-kohdassa suurin mainittu syvyys osoittaa myös 
syvyyden, johon kuoppa kaivettiin. 
 

Nro N E Koko cm Havainnot (kerrokset cm pinnasta alkaen) 
1 6796405 340854 45 x 50 0–50 harmaa savensekainen hiekka, runsaasti isoja kiviä 

(täyttömaa); 50 koko kuopan laajauinen iso kivi tai kallio. 

2 6796408 340859 45 x 45 0–20 harmaa savensekainen hiekka, runsaasti kiviä (täyt-
tömaa); 20-30 alkuperäinen humus/turvekerros; 30–42 
ruskea koskematon moreeni. 

3 6796402 340869 40 x 40 0–25 tumma humuksensekainen hiekka; 25–35 puhdas 
vaaleanruskea hiekkamoreeni. 

4 6796412 340868 40 x 40 0–20 ruskea humuksensekainen hiekka; 20–35 punertava 
kivinen hiekkamoreeni (puhdas). 

5 6796426 340872 40 x 40 0–17 ruskea humuksensekainen hiekka; 17–40 punertava 
kivinen hiekkamoreeni (puhdas). 

6 6796412 340876 35 x 35 0–5 ruskea humuksensekainen hiekka; 5–20 punertava 
kivinen hiekkamoreeni (puhdas). 

7 6796417 340882 40 x 40 0–8 vaaleanruskea savensekainen hiekka (täyttömaa), 
jossa lasipullon sirpale; 8–18 alkuperäinen hu-
mus/turvekerros; 18–28 punertava kivinen hiekkamoree-
ni (puhdas). 

8 6796423 340891 40 x 35 0–12 ruskea humuksensekainen hiekka; 12–25 ruskea 
hiekkamoreeni (puhdas). 

9 6796425 340886 50 x 50 0–28 mullansekainen savi, josta hehkulampun kanta, 
lasipullon pohja, lasiampulli (nurmikon pohjustus, täyt-
tömaa); 28–40 vaalea savipitoinen hiekka (puhdas). 

 

 
 

Koekuoppien sijainti (harmaat neliöt) tutkimusalueella (jonka rajat punaisella). Uuden pysäköintialueen 
sijainti osoitettu kursorisesti. Pohjakartta: Valkeakosken kaupunki. 

uusi  
pysäköinti- 
alue 

tasattu 
nurmialue 
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Tutkimusalueen keski- ja itäosa sairaalarakennuksen parvekkeelta kuvattuna. Oikealla olevan nurmialu-
een kohta on täysin tuhoutunut, sillä paikalta on purettu rakennus ja sille on tuotu runsaasti täyttömaa-
ta. Parhaiten on säilynyt moreenikumpareen korkein kohta kuvan keskellä. Kuvattu pohjoisesta. 

 

 

Tutkimusalueen länsi- ja keskiosaa. Kuvan keskeltä on purettu rakennus, jonka paikka on osin maisemoi-
tu, osaksi sille on tehty kestopäällystetty pysäköintialue. Taustalla vasemmalla Valkeakosken nykyinen 
kirkko, keskellä seurakuntatalo ja oikealla puiden välissä vanhan kirkon muistomerkki (osoitettu nuolel-
la). Kuvattu luoteesta. 
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Myöhemmältä maankäytöltä parhaiten säilyneen moreenikumpareen lakialuetta tutkitaan. Kumpare 
osoittautui hyvin kiviseksi. Kuvassa arkeologi Jasse Tiilikkala. Lounaasta. 

 

Tutkimusalueen itäosaa nähtynä Oikokadulta. Tutkittu moreenikumpare kuvan keskellä, vasemmalla 
seurakuntatalo, oikealla aluesairaala. Itäkoillisesta. 

 

Tutkimusalueen koillisosaa. Moreenikumparetta on maa-aineksen otossa ilmeisesti leikattu ja sen koil-
liskulmaa on tasattu nurmialueeksi. Havaintojen perusteella nurmialueelle on tuotu myös runsaasti 
täyttömaata. Taustalla seurakuntatalo. Koillisesta. 
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Lähteet 

Arkistolähteet 

Charta öfver Situationen vid Walkjakoski och 
Apja Passen (1781). Finska rekognoscerings-
verket, Sääksmäki socken, 
SE/KrA/0411/A/04/4/005/2. Krigsarkivet, Ru-
otsi. 

Colleen, And. 1765–1766: Geometrisk Charta 
öfver Walkiacoski Byss och Leipielä Rusthålls 
Ägor uti Säxmäkie Socken. Maanmittaushalli-
tuksen uudistusarkisto H 75: 4/1–4, Kansallis-
arkisto. 

Kalmbergin kartta 1855: Karttalehti IV 8. 
Kalmbergin kartasto, Maanmittaushallituksen 
historiallinen kartta-arkisto, Kansallisarkisto. 

Nordenstedt, A. & Zitting, A. W. & Sonck, C. U. 
1804–1834: Charta öfver Lottila Råuko Annila 
och Salo Samfällighets Ägor i Säxmäki Socken. 
Maanmittaushallituksen uudistusarkisto H 74: 
5/3–22, Kansallisarkisto. 

Pitäjänkartta 1842: Karta öfver Sääksmäki 
socken i Tammela härad. Karttalehti 2132 03, 
Pitäjänkartasto, Maanmittaushallituksen his-
toriallinen kartta-arkisto, Kansallisarkisto.  

Senaatin kartta 1912: Karttalehdet XVII–
XVIII/24–25. Senaatin kartasto, Maanmittaus-
hallituksen historiallinen kartta-arkisto, Kan-
sallisarkisto. 

Schroderus, Lars 1640–41: Tawaste Hws Lähn 
Säxmäki Härädhe Säxmäki Sochn. Maakirja-
kartta MHA BB 1a 17, Maanmittaushallituksen 
uudistusarkisto, Kansallisarkisto. 

Painetut lähteet 

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

Peruskartta 1976: Karttalehti 2132 03 Valkea-
koski. Maanmittaushallitus. 

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

 

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

Sähköiset lähteet 

Asemakaavan selostus, joka koskee 11.6.2012 
päivättyä asemakaavakarttaa 433 aluesairaa-
lan kaavamuutos 1. Valkeakosken kaupunki. 
http://www.valkeakoski.fi/files/attachments/
kaa-
vat/2012/aluesairaala/433_aluesairaala_i_sel
ostus_hyvaksytty.pdf  <käytetty 12.12.2017> 

Asemakaavakartta 433 aluesairaalan kaava-
muutos 1. Valkeakosken kaupunki. 
http://www.valkeakoski.fi/files/attachments/
kaa-
vat/2012/aluesairaala/433_sairaala_kaavakart
ta_lainvoimainen_vari.pdf <käytetty 
12.12.2017> 

Valkeakosken kotiseutuarkisto, kuvanumero 
8672 https://www.kotiseutuarkisto.fi/ <käy-
tetty 16.12.2017> 

 

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 
ennen 1900-lukua, lähinnä vuosisadan jälki-
puolta. 

Tutkimusalueen alkuperäinen topografia on 
ollut varsin jyrkkäpiirteinen ja paikka lienee 
jäänyt ennen 1900-lukua asuttamatta ja muu-
tenkin vähäiselle maankäytölle sen suurten 
korkeuserojen ja erittäin kivisen maaperän 
vuoksi. 1900- ja 2000-lukujen intensiivisestä 
maankäytöstä ja rakentamisesta johtuen tut-
kimuksellisesti potentiaalista maa-aluetta on 
säilynyt ainoastaan moreeniharjanteen laella. 

http://www.valkeakoski.fi/files/attachments/kaavat/2012/aluesairaala/433_aluesairaala_i_selostus_hyvaksytty.pdf
http://www.valkeakoski.fi/files/attachments/kaavat/2012/aluesairaala/433_aluesairaala_i_selostus_hyvaksytty.pdf
http://www.valkeakoski.fi/files/attachments/kaavat/2012/aluesairaala/433_aluesairaala_i_selostus_hyvaksytty.pdf
http://www.valkeakoski.fi/files/attachments/kaavat/2012/aluesairaala/433_aluesairaala_i_selostus_hyvaksytty.pdf
https://www.kotiseutuarkisto.fi/
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Tutkimusalueen lähiympäristö on lähes täysin 
rakennettua kaupunkialuetta, eikä siellä ole 
käytännössä voinut säilyä kiinteitä muinais-
jäännöksiä. 

Valkeakosken ensimmäisen rukoushuoneen 
paikkaa, jonka kivijalka muistomerkkeineen 
sijaitsee välittömästi nyt tutkitun alueen ete-
läpuolella, on kuitenkin pidettävä paikallisesti 
arvokkaana kulttuuriperintökohteena. Kirkon 
käyttöaikainen toiminta ei kuitenkaan ole 
ulottunut nyt tutkitulle alueelle. 

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

 

Turussa 19.12.2017 

 

 

 

 

Juha Ruohonen 

Arkeologi, FM 

Maanala Oy 


