1

Nokia
Linnavuori
Linnavuoren itäpuoleisen
asemakaavoitettavan alueen
muinaisjäännösinventointi
2011

Ville Laakso
Antti Bilund

Kustantaja: Nokian kaupunki

2
Sisältö:
Perustiedot ................................................................................................ 2
Inventointi ................................................................................................. 3
Kartat ......................................................................................................... 4
Vanhat kartat ............................................................................................. 6

Perustiedot
Alue:

Nokian keskustan itäpuolella n. 8 km, Siuron koillispuolella, Nokian linnavuoren
länsipuolella oleva asemakaavoitettava alue.
Tarkoitus:
Tarkistaa kattavasti onko alueella muinaisjäännöksiä.
Työaika:
Maastotyöaika: marraskuu 2011.
Kustantaja: Nokian kaupunki
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Antti Bilund ja Ville Laakso maastotyö, valmistelu ja raportin viimeistely T. Jussila.
Tulokset:
Tutkimusalueella ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä. Aivan tutkimusalueen
liepeillä sijaitsee ajoittamaton röykkiökohde (Tappurinoja 536010026). Alue tutkittiin kattavasti silmänvaraisesti. Alueella ei havaittu muinaisjäännöksiä. Alueen luoteisosassa havaittiin betonirakenteita, mahd. jatkosodan aikaisia it-aseman jäänteitä. Havaittiin yksi suht. nuori kuopparakenne. Näitä ei katsottu muinaisjäännöksiksi
Tutkimusalueen sijainti osoitettu vihreällä ympyrän sisällä. Lähiseudun muinaisjäännökset eri symbolein.
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Inventointi
Alueelle suunnitellaan asemakaava. Kaavoitettava alue rajoittuu lännessä Nokian Linnavuoreen (mjrek. 536010001). Alueen luoteispään länsipuolella on puron varressa tunnistamaton
röykkiö: Tappurinoja (mjrek. 536010026). Tutkimusalue on rakentamatonta metsämaastoa,
suureksi osaksi kosteikkoa, alueen keskiosassa myös kalliota. Maaperä kaikkialla hienoaineksista moreenia. Alue tutkittiin kattavasti silmän varaisesti.
Alueella ei ole ollut 1700-luvun yleiskarttojen ja 1800-luvun sekä 1900-luvun alun yleiskarttojen
perusteella asutusta tai muuta karttoihin merkittyä arkeologisesti mahdollisesti kiinnostavaa
toimintaa. Linnavuoren teollisuus- ja asutuskeskus perustettiin 1942, jolloin linnavuoreen louhittiin valtion lentokonetehtaan moottoritehdas, joka aloitti toimintansa 1943.
Havainnot:
1) Painanne N 6822282 E 305945 (kartalla vihreä piste)
Painanne sijaitsee kuusimetsässä kahden veden murtaman notkon välissä, itä–länsisuuntaisen niemekkeen länsikärjessä, sen laella.
Painanteen pituus on 2,5 m, leveys 0,9 m, syvyys 0,4 m ja suunta 190 gon. Se on selkeästi
ihmisen tekemä.
Painanteen eteläpäästä 60 cm keskelle päin kaivettiin painanteen pituusakseliin nähden poikittainen koekuoppa, jonka koko oli 50 x 20 cm ja syvyys 30 cm. Kuopassa todettiin turve- ja humuskerros, joka oli painanteen pohjalla paksuimmillaan 18 cm; sen alla alkoi puhdas savi. Painanteen alkuperäinen syvyys on ollut ainakin 50 cm. Kuopassa ei ole minkäänlaista, edes alkavaa maannosta joten sen iän täytyy olla selvästi vähemmän kuin 100 v. Mitään muinaisjäännökseen viittaavaa materiaalia tms. havaintoa ei kuopasta saatu.
Painanteen tarkoitus on epäselvä.

Kuoppaan tehty koekuoppa.
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2) Betonirakenteita ja kuoppia (kartalla punaiset neliöt)
Kohdassa N 6822494 E 305801 todettiin kuutionmuotoinen umpeen valettu tasalakinen betonirakenne, jonka laajuus on 3 x 3 m, korkeus noin 1,5 metriä. Rinteessä noin viiden metrin
päässä sen alapuolella on kivenlohkareista tehty koillinen–lounas-suuntainen ajoura. Toinen
samanlainen kuutiomainen betonirakenne (korkeus 0,5–1 m) havaittiin kohdassa N 6822515E
305839
Mainitun ajouran pohjoispuolella, kohdassa N 6822510 E 305799 on betonista ja kivenlohkareista tehty 2,5 x 2,5 m:n kokoinen rakennuksen kivijalka.
Kohdassa N 6822527 E 305816 todettiin 3 x 3 metrin laajuinen ja 1,5 metriä syvä kuoppa, jonka reunoilla on vallit. Kuopan pohjakaava on alun perin saattanut olla neliömäinen. Toinen samankokoinen kuoppa on kohdassa N 6822555 E 305860. Sen reunoilta on sortunut pohjalle
isoja kiviä, ja kuopan muoto on epäselvempi.
Paikalla tavatut erityyppiset rakenteet voivat kaikki liittyä toisiinsa. Niiden tarkoitus on epävarma, mutta kuutiomaiset betonirakenteet voinevat olla esimerkiksi II maailmansodan aikaisia
ilmatorjuntatykin jalustoja ja muut rakenteet samaan toimintaan liittyneitä. Näitä ei katsottu muinaisjäännöksiksi.
Kartat

Yleiskartta: muinaisjäännökset eri symbolein. Tutkimusalue rajattu vihreällä.

5

Tutkimusalue rajattu sinipunaisella. Havaittu kuopanne vihreä pallo, betonirakenteet punainen
neliö. Sininen kolmio Tappurinojan röykkiö.
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Tutkimusalue rajattu sinipunaisella. Havaittu kuopanne vihreä pallo, betonirakenteet punainen
neliö. Sininen kolmio Tappurinojan röykkiö.

Vanhat kartat
Kartoista ilmenee että alueella tuskin on vanhempia historiallisen ajan asutuksesta kertovia
jäänteitä.
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Ote sotilaskartasta 1790-luvulta

Ote Pirkkalan pitäjänkartasta 1840-luvulta
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Ote taloudellisesta kartasta v. 1930
Ote ns. Senaatinkartasta v. 1909

Ote Pirkkalan pitäjänkartasta 1920-luvulta

