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Kansikuva: Ilkko (kohde 4). Kivistä kasattu rajamerkki polun vasemmalla laidalla. 

Perustiedot:  

Alue: Kangasala Vatialan osayleiskaava-alue, joka rajautuu Tampereen ja Kangasalan 

rajan, Lahdentien ja Pitkäjärven etelärannan väliselle alueelle.  

Tarkoitus: Suorittaa osayleiskaava-alueella muinaismuistolain tarkoittamien kiinteiden mui-

naisjäännösten täydennysinventointi. 

Työaika: 13-14.6.2013 

Kustantaja: Kangasalan kunta 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen, Timo Sepänmaa ja Jasse Tiilikkala 

Aikaisemmat tutkimukset: Jussila & Poutiainen 2010 inventointi. 

Tulokset: Tutkimusalueelta tunnettiin ennestään kaksi historiallisen ajan asuinpaikkaa Lem-

ponen (mj-tunnus: 1000017649) ja Vatiala (mj-tunnus:1000017648). Viimeksi mai-

nittu ei ole suojelukohde – se on tuhoutunut. Inventoinnissa todettiin yksi uusi mui-

naisjäännös, historiallisen ajan asuinpaikka” Lemponen Hampun-Raatalan tontti”. 

Lisäksi inventoinnissa havaittiin historiallisen ajan rajamerkki (kohde Ilkko) jonka ei 

katsottu täyttävän kiinteän muinaisjäännöksen kriteereitä. Vanha tielinja Kangas-

ala-Tampere todettiin kulkevan nykyisen teiden alla ja hyvin pieniltä osin mahdolli-

sesti kokonaan hävinneeksi. Pehulan yhden talon kylän todettiin sisältyneen Va-

tialaan ja sen tuhoutuneeseen kylätonttiin. 

 

 

Selityksiä: Koordinaatit ”NE” ovat ETRS-TM35FIN (Euref) ja ”PI” kkj yhtenäiskoordinaatit (YKJ), ”XY” kkj perus-

koordinaatit.  Kartat ja ilmakuvaotteet ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartta ja ilmakuvapoh-

jat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta kesällä 2013, ellei toisin mainittu. Valokuvia ei ole tal-

letettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta.  Valokuvat digitaali-

sia. Valokuvat ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä. 

 

 Kohdenumerointi on epävirallinen ja vain tämän raportin viitteeksi 
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Tutkimusalue rajattu vihreällä. 

Yleiskartta 

 
Tutkimusalue rajattu vihreällä. Muinaisjäännökset ja havainnot numeroiduin symbolein.  
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Tutkimus  

Lähtötiedot 

Kangasalan kunnalla on tekeillä osayleiskaava Vatialan alueelle. Pirkanmaan maakuntamuseo 

edellytti 5.9.2013 (DIAR:237/2012) antamassaan lausunnossa, että kaavahankealueella pitää 

suorittaa muinaisjäännösinventointi. Lausunnon mukaan kaava-alueella tulisi täydentää paikalla 

vuonna 2010 tehtyä historiallisen ajan kylätonttien tarkastusta, sekä selvittää asutushistoriallis-

ten muinaisjäännösten lisäksi myös muut mahdolliset historiallisen ajan jäänteet. 

 

Kangasalan kunta tilaisi Vatialan kaavahankealueen muinaisjäännösinventoinnin Mikroliitti 

Oy:ltä. Inventoinnin tekivät Hannu Poutiainen, Timo Sepänmaa ja Jasse Tiilikkala 13-14.6.2013 

maastotutkimuksen kannalta hyvissä olosuhteissa.  

 

Suunnitellulla kaava-alueella sijaitsevat Vatialan, Riunvaivan sekä Pehulan maakirjakylät. Näis-

tä Riunvaivan eli Lemposen isojakokartalta paikannetun kylätontin länsiosa todettiin muinais-

jäännökseksi v. 2010 inventoinnissa (mj-tunnus: 1000017649). Vatialan vanha kylätontti (mj-

tunnus  1000017648) todettiin v. 2010 inventoinnissa tuhoutuneeksi eikä se ole suojelukohde.  

Pehulan yhden talon kylä on ollut osa Vatialaa ja Pehula on sijainnut Vatialan kylätontilla aina-

kin 1700-luvulta lähtien, todennäköisesti ennenkin (Suvanto). Historiallisen kartta-aineiston pe-

rusteella kaava-alueella kulkee kaksi historiallista tielinjaa. Nämä tiet ovat yhdistäneet Kangas-

alan pitäjäkeskuksen Messukylään ja Tammerkoskeen. 

Inventointi  

Kaava-alueella sijaitsevien Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) historiallisen ajan kylätonttien 

osalta on tehty arkeologinen maastotarkastus vuonna 2010 Mikroliitti Oy:n (Jussila & Poutiai-

nen) toimesta. Inventoinnissa keskityttiin aluetta kuvaavien vanhojen karttojen perusteella pai-

kallistettujen kyläpaikkojen säilyneisyyden tarkasteluun. Lisäksi tuolloin tarkastettiin isojakokar-

talta paikannettua Vatialan myllynpaikkaa, josta ei maastossa enää jälkiä havaittu. Nyt tehdyssä 

muinaisjäännösinventoinnissa tarkasteltiin koko kaava-aluetta. Kaava-alueella sijaitsevista en-

nestään tunnetuista muinaisjäännöksistä tarkastettiin ainoa suojelukohteeksi luokiteltu eli Lem-

ponen (mj-tunnus: 1000017649).  

 

Historiallisen ajan asutukseen liittyviä muinaisjäännöksiä etsimiseen käytettiin apuna aluetta 

kuvaavia vanhoja yleiskarttoja (Kuninkaankartasto, pitäjänkartta) ja isojakokarttaa. Muinaisjään-

nöksiä etsittiin lisäksi havainnoimalla maastoa silmänvaraisesti sekä käyttämällä metallinpaljas-

tinta, käsikairausta ja koekuopitusta muinaisjäännöksille mahdollisesti sopiviksi arvioiduissa 

maastonkohdissa.  Ranta-aluetta tarkasteltiin myös esihistoriallisten muinaisjäännösten varalta. 

Tulos 

Muinaisjäännösinventoinnissa todettiin yksi uusi muinaisjäännös Lemponen Hampun-Raatalan 

kylätontti. Vanhan kylätontin kohdalle on rakennuttu ulkorakennus, mutta ehjää muinaisjäännös-

tä on mahdollisesti säilynyt tontin rakentamattomilla osilla. Kyse on Lemposen eli Riunvaivan 

kahden talon kylätontin itäinen talotontti, jota ei kunnolla päästy tarkastelemaan v. 2010. Kylä-

tontin länsiosa on todettu v. 2010 muinaisjäännökseksi. 

 

Inventoinnissa havaittiin lisäksi yksi  historiallisen ajan jäännös – vanha rajamerkki , edelleen 

käytössä -  jonka ei katsottu olevan kiinteä muinaisjäännös (Ilkko). Vanhat Kangasala-Tampere 



5 

 

tielinja on tutkimusalueella lähes kokonaisuudessaan nykyisten teiden ja katujen alla eikä paris-

sa kohden, missä tielinja on mahdollisesti (ei varmuudella) saattanut kulkea nykyisen tielinjan 

ulkopuolella, havaittu mitään merkkejä vanhasta tiestä. 

 

 

26.7.2013 

 

 

 

Hannu Poutiainen 

Timo Sepänmaa 

Jasse Tiilikkala 

 

Lähteet 

Ahola, Teija 2009. Kangasala – Keskusta-alueen osayleiskaava, selvitys rakennetusta ympäris-

töstä 2009.  

Jussila, Timo, Poutiainen, Hannu 2010. Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätont-

tien arkeologinen maastotarkastus 2010.  

Kangasalan pitäjänkartta 1842.(2123 11 Ia). Maanmittaushallituksen historiallinen karttako-

koelma. Kansallisarkisto 

Isojakokartta Vatiala, C48 5/4. 1795. Kansallisarkisto. 

Suvanto Seppo, Vanhan Satakunnan henkilötiedosto (VSHT) 1303-1571. Kansallisarkisto. 

Alanen, Timo 1989. Kuninkaan kartasto Kuninkaan kartasto Suomesta 1776–1805. Suomalai-

sen kirjallisuuden seuran toimituksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

 

Muinaisjäännökset 

1 KANGASALA LEMPONEN  

Mjtunnus: 1000017649 

Rauh.lk: 2 

 

Ajoitus: Historiallinen 

Laji: Kylätontti 

 

Koordin: N: 6820 102  E: 338 081 

 X: 6819 195  Y: 2498 018 

 P: 6822 964   I: 3338 186 

 

Tutkijat: Jussila & Poutiainen 2010 inventointi 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Kangasalan kirkosta 6,20 km länteen.  

 

Huomiot: Jussila & Poutiainen 2010: Riunvaivan eli Lempoisten kylätontilla 1540 asutusluet-

telon mukaan 2 taloa, isojakokartalla 1797 kolme. Tontin laajempi länsiosa - yhden 

talon tontti - on kalliopohjainen ja jyrkähkörinteinen moreenikumpare, jonka länsi-

puolella alarinteessä avokalliota ja kallion länsipuolella kivistää niittymäistä vanhaa 
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puutarhaa kallion ja tien välillä. Kumpareen itäpuolella on tasaista maata jossa 

kaksi ulkorakennusta. Kumpareen tasaisella (tasatulla) laella on vanha talo, joka 

rapistunut ja asumaton. Kumpareen laen pohjoissivulla on isoista lohkokivistä teh-

ty n. metri-puolitoista korkea pengerkiveys jolla lakea tasattu pohjoisen suuntaan. 

Idän suuntaan - talon "julkisivun" puolelle - kumpare laskee loivemmin. Talo ympä-

ristöineen on hoitamatonta ja pusikoituvaa vanhaa pihamaata. On ilmeistä, että 

kumpareen laki missä edellä mainittu talo sijaitsee, on ollut aina talonpaikka. Talon 

ympäristö, kumpareen laki vaikuttaa arkeologisessa mielessä hyvin säilyneeltä, 

samoin kuin itäpuolinen kumpareen alapuolinen alue ulkorakennusten välissä. 

Länsipuoleinen alue on osin kalliota mutta kallion ja tien välinen pieni alue arkeo-

logisesti ehjä - siellä tuskin on kuitenkaan rakennuksia koskaan ollut. Kylätontin 

läntisen talon tontti on kokonaisuudessaan - nykyisiä rakennusten sijoja lukuun ot-

tamatta - muinaisjäännöskelpoinen.  

  

 Itäinen, pienempi 1700-luvun kahden talon tontti on nyt aidattua pihamaata, jossa 

iso ja kivijalalle perustettu ulkorakennus. Emme omin lupinemme menneet piha-

maalle, mutta kauempaa katsottuna alue vaikutti tasatulta ja rakennetulta ja vaikut-

taisi olevan arkeologisessa mielessä tuhoutunut. 

 

Vuoden 2010 inventoinnissa kylätontin itäpuoleisia Hampun ja Raatalan talojen 

tontteja ei tarkastettu. Tontti oli aidattu eikä omistaja paikalla. Luvatta ei pihaan 

tuolloin voitu mennä. 

  

Poutiainen, Sepänmaa & Tiilikkala 2013: Vuonna 2013 tontti oli samassa kunnos-

sa kuin vuoden 2010 tarkastuksessa. Uusia havaintoja ei tehty. 

 

Kartta sivulla: 7 

 

2 KANGASALA LEMPONEN HAMPPU-RAATALA 

Mjtunnus:  

Rauh.lk: 2 

 

Ajoitus: historiallinen 

Laji: asuinpaikka 

 

Koordin: N: 6820 112  E: 338 204 

 X: 6819 210  Y: 2498 140  

 P: 6822 974   I: 3338 309 

 

Tutkijat: Poutiainen, Sepänmaa & Tiilikkala 2013 inventointi 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Kangasalan kirkosta 6,20 km länteen.  

Huomiot: Lemponen Ruinvaivan kylätontista muutama kymmentä metriä itään sijaitseva, 

1700-luvun kahden talon tontti on nyt aidattua pihamaata, jossa iso ja kivijalalle 

perustettu ulkorakennus. Tontti tarkastettiin vuonna 2013 ja paikalla tavattiin tilan 

isäntä. Tontti on isojakokartassa Hampun ja Raatalan talotonttien aluetta. Alue on 

nykyisellään melko tasaista pihamaata ja vaikuttaa siltä, että aluetta ei ainakaan 

viime aikoina ole erityisen voimakkaasti tasoitettu. Alueelle ei tehty koekuoppia. 
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Vaikuttaa siltä, että sisäpihalla ja lähiympäristössä voi olla maanpinnan alaisia 

muinaisjäännöksiä.   

 

 
Yllä: Muinaisjäännösrajaus punaisella. Nro 1 on v. 2010 määritetty Lemponen, 2 on nyt todettu 

Lemponen Hamppu-Raatala 

 

 
Ilmakuvassa kylätonttirajaukset sinisellä ja ehdotettu muinaisjäännösrajaus punaisella. 
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Hampun – Raatalan kylätonttia  

nykyisellä pihamaalla, pohjoiseen. 

 

 

Kylätonttia koilliseen. 

 

 

 

 

 
Ote maakirjakartasta vuodelta 1736. Karta asemointi ja tulkinta: Teija Ahola 

Muita havaintoja 

3 KANGASALA  VATIALA 

Mjtunnus: 1000017648 

Rauh.lk: 3, tuhoutunut muinaisjäännös, ei suojelukohde 

 

Ajoitus: Historiallinen 
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Laji: Kylätontti 

 

Koordin: N: 6819 654  E: 337 069 

 X: 6818 700  Y: 2497 028 

 P: 6822 515   I: 3337 174 

 

Tutkijat: Jussila & Poutiainen 2010 inventointi 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Kangasalan kirkosta 7,03 km länteen.  

 

Huomiot: Muinaisjäännösrekisteri: Kylässä oli vuonna 1540 kuusi taloa. Isojaon aikana 1790 

kylässä oli suurin piirtein saman verran taloja. Kylätontti on nykyään voimakkaasti 

rakennettua aluetta, ja vanhat rakenteet ja kulttuurikerrokset ovat todennäköisesti 

tuhoutuneet. 

 

 Jussila & Poutiainen 2010:1540 asutusluettelossa kylässä kuusi taloa. Isojakokar-

talla 1797 kuusi (tai 7) taloa. Kylätontti on nyt rakennettua aluetta. Länsiosa kylä-

tonttia on omakotitaloasutuksen alla. Omakotitonteilla ei suoritettu koekuopitusta 

tai kairausta. Silmänvaraisesti arvioituna tontit tiheästi ovat rakennettuja ja talot 

syvälle perustettuja. lisäksi ulkorakennuksia. Pihat tasattua ja vaikuttaa olevan 

osin ehkä täyttömaata tms. nurmikonalustaa. Lisäksi lvi- ja sähkökaivannot. Tontin 

eteläosassa teollisuus/varastorakennus, tien laidalla nurmikkoa ja pusikkoa. Etelä-

osan itäosassa ovat vanhan hiekkakuopan jäänteet, hiekkakuoppa onkin tuhonnut 

sen osan kokonaan. Etelä osassa muutaman kairanpiston perusteella sekoittunut-

ta täytemaata tms. - voi olla tasattua hiekkakuopan pohjaakin. Pohjoisosa tontista 

on kerrostaloa ja asfaltoitua pihamaata, osin nurmikkoa. Nurmikon alla ei kairalla 

havaittu mitään mainittavaa. Kylätontti vaikuttaa olevan arkeologisessa mielessä 

tuhoutunut. Mitään kokonaisuutta ei ole säilynyt, enintään maanalaisia satunnaisia 

ja pienialaisia rippeitä mahdollisesta vanhasta asutuskerrostumasta voi ehkä jos-

sain olla. Kohde arvioitiin suojelun ja tutkimuksen kannalta huonosti säilyneeksi.  

 

Poutiainen, Sepänmaa & Tiilikkala 2013: Kohdetta ei tarkastettu inventoinnissa.  

 

 
Vatialan kylätontin alue v. 2010. Kylätontin rajaus punaisella. 
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4 KANGASALA ILKKO 

Rauh.lk: 0   ei suojelukohde 

 

Ajoitus: historiallinen 

Laji: raja: kivi 

 

Koordin: N: 6818 715  E: 339 009 

 P: 6821 576   I: 3339 114 

 

Tutkijat: Poutiainen, Sepänmaa & Tiilikkala 2013 inventointi 

 

Sijainti: Paikka sijaitsee Kangasalan kirkosta 4,9 km länteen.  

Huomiot: Kivistä koottu alusta on noin 1 x 1 m:n laajuinen ja korkeudeltaan n. 40 cm, hie-

man hajonnut. Keskellä on pystykivi (korkeus n. 50 cm), jossa ei havaittu merkintö-

jä.  

 

 
 

 
           Rajamerkki polun oikealla laidalla.          , jossa keskellä pystykivi. 
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KANGASALA TAMPERE TIE 

Vanhaa Tampere Kangasala tietä tarkasteltiin vanhoilta kartoilta (1795, 1842 ja 1910, sekä ns. 

Kuninkaan kartasto 1700-l lopulta ja Senaatinkartasto 1800-l lopulta). Tien kulku rekonstruoitiin 

v. 1775 isojakokartalta. Voitiin todtea että vanha tielinja kulkee lähes kokonaisuudessaan ny-

kyisten teiden alla (Lännestä: Kangasvuokonkuja, Kangasvuokonkatu, Toosintie, Varikontie, 

Ilkontie). Varikontien tasalla vanha tie olisi kartan mukaan kaartunut hieman etelämmäksi nykyi-

sen Tiiriläntien tasalla. Samoin muutaman kymmenen metrin osuus on hävinnyt Kangasalantien 

ja Ilkontien väliltä. Missään ei havaittu merkkejä vanhan tien jäänteistä siellä missä vanha tie 

olisi mahdollisesti kulkenut nykyisten teiden ulkopuolella. 

 
Tampere-kangasalatie v. 1795 kartalla ja alla v. 1910 pitäjänkartalla 

 
Alla: v. 1795 kartalta projisoitu tielinja sinipunaisella 

 


