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Perustiedot 

Alue: Tampereen Ojalan yleiskaava-alue. Turveradan alueen tarkastus, sekä Aitolah-

dentien ja Lintukalliontien vanhan linjauksen tarkentaminen. 

Tarkoitus: Tarkistaa em. alueet.  

Työaika: Kenttätyöaika: maastotyö 28.4.2011. 

Kustantaja: Tampereen kaupunki 

Tekijät: Mikroliitti Oy,  Timo Jussila ja Timo Sepänmaa. 

Aiemmat tutkimukset: Poutiainen, Rostedt & Jussila 2010: Tampere. Ojalan yleiskaava-alueen 

 Muinaisjäännösinventointi 2010. 

Tulokset: Turveradan ja turvetehtaan jäännökset todettiin muinaisjäännöksiksi. Aitolahden-

tien ja Lintulahdentien vanha linjaus nykyisen tien alla. 
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Yleiskartta 

 
Tutkimusalue rajattu vihreällä. Muinaisjäännökset – rajamerkit  – punainen piste avoympyrän sisällä. 

Turveradan ja -tehtaan jäänteet sinisellä. 

 

Inventointi 

Kyseessä on syksyllä 2010 suoritetun inventoinnin täydennys. Tuolloin jäi liian vähälle huomiol-

le alueella sijainnut turvetehdas ja siihen liittyvä turverata, minkä johdosta Museovirasto  toivoi 

inventoinnin täydentämistä tältä osin  ( M Niukkanen sähköposti  Pirkanmaan maakuntamuse-

olle 9.3.2011 sekä allekirjoittaneelle suullisesti 15.3.2011). Museoviraston em. täydennystoivo-

muksen lisäksi Pirkanmaan maakuntamuseo totesi raportista antamassaan lausunnossaan 
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1.4.2011 puutteena sen että inventoinnissa käytettyä v. 1802 isojakokarttaa, joka kuvaa Olka-

histenlahden tienoota, ei oltu julkaistu raportissamme. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi 

Tampereen kaupungin kanssa pitämässään työpalaverissa, että vanhaa Aitolahdentien linjaus-

ta ei raportissa oltu kartalla esitetty sen lounaispäästään (445 m matkalta). Museovirasto kui-

tenkin katsoi kuitenkin Pirkanmaan maakuntamuseolle antamassaan viestissä että tielinjan 

tarkempi esittäminen kartalla ei tässä tapauksessa ole tarpeellista.  Tässä raportissa korjataan 

myös nämä maakuntamuseon esittämät puutteet.  Sen sijaan Pirkanmaan maakuntamuseon 

em. lausunnossaan antaman vaatimuksen raportin korjaamisesta heidän antamansa ohjeen 

mukaiseksi muilta osin en ota huomioon koska pidän niitä asiattomina. Niistä on tehty erillinen 

tarkempi selostus. 

 

Inventoinnin maastotyö suoritettiin 28.4.2011. Tuolloin kävimme läpi Turveradan alueen. Op-

paana radan maastotarkastuksessa oli Ojalankyläntien päässä asuva Väinö Martikainen (Oja-

lankyläntie 28, p. 0503393198), jolta saimme myös liitteenä olevan, turvetehtaan historiasta 

kertovan lehtileikkeen (Kangasalan Joulu 1956).  

Vanha Aitolahdentie 

Syksyn inventoinnissamme käytimme isojakokarttaa 1792 (H5 1/1) sekä karttaa v. 1802 (H50 

2/1), joilta mm. projisoimme vanhan tielinjan. Tuolloin saimme  v. 1802 kartasta käyttöömme 

ainoastaan heikkolaatuisen, mustavalkoisen mikrofilmitulosteen, jota en halunnut raportissa 

julkaista sen suttuisuuden takia. Kävin kansallisarkistossa 13.4.2011 kuvaamassa kyseisen 

kartan jossa ote alla: 

 

 
Kartalla Olkahistenlahti jonka pohjukkaa kiertää vanha Aitolahdentie. 

 

Syksyn 2011 inventoinnissa tarkastimme koko tielinjan ja totesimme että merkkejä vanhasta 

tielinjasta emme maastossa havainneet missään nykyisen tien ulkopuolella.  Se koski myös 

tässä kuvattua aluetta. 
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Vanha tielinja punaisella. Tutk. alueen raja vihreällä. Jälkiä vanhasta tiestä ei havaittu. 

Vanha Lintukalliontie 

Syksyn 2010 inventoinnissa jäi raportoimatta vanhan Lintukalliontien linjausta 190 m matkalla 

sen tutkimusalueelle osuvasta pohjoispäästä. Heti vt. 9:n eteläpuolella vanha Lintukalliontie on 

tehnyt mutkan itään, ja kiertänyt kalliomäen. Kyseinen mutka on oikaistu 1900-luvun lopulla 

vt9:n parannuksen yhteydessä. Nyt mutka on maastossa asfalttipintaisena hylättynä tienä. 

Mutkan eteläpäässä on asfalttia poistettu parin kymmenen metrin matkalla ja vanhalle tielle on 

tehty uusi liittymä Lintukalliontielle. Kyseinen tie  kokonaisuudessaan sekä hylätty tienpätkä ei 

ole muinaisjäännös eikä arkeologinen jäänne. 

 

 
 



6 

 

 
Lintukalliontien mutkakohta 1792, ote kartasta H51 1/3 

Alla: hylätty tien osa pohjois-luoteeseen. 

 

TAMPERE  OJALAN TURVERATA JA -TEHDAS 

Mjtunnus:  

Rauh.lk: 2 

 

Ajoitus: historiallinen: nykyaika 

Laji: muu 

 

Koordin: N: 6822 908  E: 338 481 (eteläpää) 

 X: 6822 016  Y: 2498 288 

 P: 6825 771   I: 3338 586 

 

Tutkijat: Jussila T 2011 inventointi 

 

Sijainti: Tampereen keskustan koillispuolella, Aitolahdentien kaakkoispuolella, Olkahisten-

lahden pohjukasta Lamminrahka-suohon ulottuva vanha ratapohja sekä Lammin-

rahkan päässä oleva turpeenkuivatusuunin jäänne ja "paviljongin" perusta.  

Huomiot: Finlaysonin tehdas osti v. 1897 Lamminkorven rahkasuon tarkoituksena ottaa siel-

tä poltoturvetta tehtaan tarpeisiin. V. 1898 rakennettiin kapearaiteinen rata Olkahis-

tenlahden pohjukasta Lamminrahkan suolle. Kuivatut turvetiilet kuljetettiin rataa 

pitkin rantaan ja siitä edelleen proomuilla Tampereelle. Lamminkorpeen rakennet-

tiin suon laidalle työväen asunto, 35 metrin pituinen hirsirakennus, sekä "herrain 

huvimaja", kahdeksankulmainen paviljonki turvekuivaamon liepeille. Radan var-

teen, suon lähelle rakennettiin konehuone, höyrykeskus, savupiippuineen tiilistä. 
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Aumoissa kuivatut turvetiilet kuljetettiin rataa pitkin vaunuilla rantaan, alamäkeen 

painovoimalla ja tyhjät vaunut takaisin mies- tai hevosvetoisesti. 

 Turvetehdas osoittautui kannattamattomaksi ja lakkautettiin lyhyen omistajanvaih-

doksen jälkeen kokonaan v. 1905 (tai 1906). Tiilinen konehuone purettiin ja tiilet 

myytiin pois. Työväen asuinrakennus paloi poroksi pian autioksi jäätyään. "Herro-

jen " kahdeksankulmainen "paviljonki" purettiin ja rakennustarpeet kuljetettiin pois. 

  

 Nyt turvetehtaasta on jäljellä 1, 5 km mittaisen turveradan pohja joka on alkupääs-

tään, Olkahisten lahdelta 800 m etelä-kaakkoon nyt Ojalankylän tienä. Tien päässä 

vanha turverata jatkuu metsämaastossa osin pengerrettynä ja osin mäkien halki 

kaivettujen maa leikkausten pohjalla olevana urana.  

  

 Turveradan hylättyä osaa voisi pitää muinaisjäännöksenä. Ojalankyläntien päästä 

etelään on rakennettu korkea (n. 1,5-2,5 m) maavalli korpisuon läpi n. 350 m mat-

kalla. Sen eteläpuolella rata kaartuu kevyesti perustettuna koilliseen ja on kaivettu 

maaleikkaukseen jonka syvyys on alkupäässä 1 m ja kauempana koillisessa lähes 

3 m. Metsätien ylitettyään ratalinja jatkuu Lamminrahkan suolle metsämaastoon 

tasoitettuna urana. Sen päässä, kapean soisen korven ylityksen jälkeen on radan 

itäpuolella n. 10 m pitkä ja muutaman metrin leveä matala kaivanto jota ympäröi 

matalat vallit jossa tiilimurskaa ja tiilen paloja. Kyseessä lienee höyrykonehuoneen 

jäännökset (kuivaamo?). Siitä hieman suolle päin on ratauran länsipuolella met-

sässä näkyvissä matalia aumoja (matalia pitkänomaisia valleja) jotka jäännöksiä 

turvetiiliaumoista. Kauempana idässä on moreenikumpareella rakennuksen perus-

tan jäänteet: isoja nurkka- ja tukikiviä jotka muodostavat n. 7 x 20 m suuruisen ra-

kenteen jonka eteläpäässä mahd. kellarin tai uuninpohjan jäänteet. Kyseessä olisi 

ilmeisesti herrojen huvimajan, paviljongin jäänteet. Lähteissä huvimaja sanotaan 

avaraksi kahdeksankulmaiseksi, mutta em. perusta on nelisivuinen. Palon jälkiä 

siinä ei ole eikä mitat täsmää työläisten asuntoon. Paikallisen asukkaan, Väinö 

Martikaisen mukaan kyseessä olisi paviljongin jäänteet.  

  

 Turveradan pohja on Ojalankyläntien jälkeen hyvin säilynyt ja osin varsin näyttävä 

rakenne. 

 

 
 

Ote Senaatinkartasta v. 1912 mihin turverata merkitty varsin ylimalkaisesti. Sen varrella Ojalan talo (rata kartan 

keskellä, vanhan Kangasalan rajan itäpuolella, tutkimusalue rajattu vihreällä) 
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Turverata Ojalankyläntien eteläpuolella vihreällä, sekä sen eteläpäässä havaitut muut rakentei-

den jäännökset. 
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Ojalankyläntien loppupää (pohjoiseen) 

 

 
Turveradanpohja Ojalankyläntien jatkeena (pohjoiseen) 

 

 
Turveradanpohjaa pohjoisessa (pohjoiseen) 
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Turveradanpohjaa pohjoisessa (pohjoiseen) 

alla etelään 

 
 

pohjoiseen 
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Turveradan pohjan maaleikkauksen pohjoispäätä (pohjoiseen) 

 
Maaleikkauksen keskiosaa (etelään) 

 

 
Turveradan pohjaa kaakkoon ennen metsätietä 



12 

 

 
Kalliojyrkänne (ei porattu tai louhittu) ratapohjan kupeessa metsätien vieressä (kaakkoon) 

 

 
Turveradan eteläosaa ennen tehdasta (etelään) 

 

 
Turveradan eteläpäätä, vas. kuvan ulkopuolella kuivaamon tms. jäänteet (etelään) 
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Turveradan eteläisin pää suon reunalla 

 

 
Mahdollinen huvimajan, ”paviljongin” perusta, peruskiviä 
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Mahdollinen huvimajan, ”paviljongin” perusta, peruskiviä 

 

 
Mahdollinen huvimajan, ”paviljongin” perusta, peruskiviä 

 

 
Kuivaamon tai höyrylaitoksen perusta radan varressa (etelään) 
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Kuivaamon tai höyrylaitoksen perusta radan varressa (pohjoiseen) 

 

 
Turveaumoja kuusimetsän aluskasvillisuuden peittäminä 

 

 
Yksi ratakiskon pätkä on säilynyt Väinö Martikaisen pihalla, radan varressa 
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Liite 1, Lamminkorven polttoturvetehdas (Kangasalan Joulu 1956) 
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