Kangasala Saarenmaa
Osayleiskaavahankkeen suunnittelualueen arkeologinen
inventointi
Pirkanmaan maakuntamuseo
Ninni Närväinen 10.9.-21.9.2018

Tiivistelmä
Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti Kangasalan Saarenmaan kaavahankealueella arkeologisen
inventoinnin syyskuussa 2018. Esi-, maasto- ja jälkityöt teki FM Ninni Närväinen. Inventoinnissa
tarkastettiin suunnitellun osayleiskaava-alueen ala. Tutkimusalueella on yksi ennestään tunnettu
muinaisjäännöskohde, historialliselle ajalle ajoittuva rajamerkki. Tutkimusalueella ei oltu tehty
aiemmin arkeologista inventointia. Kenttätöissä etsittiin erityisesti merkkejä historiallisen ajan
rajalinjoista, raunioituneista historiallisen ajan rakennuksista, viljelyyn liittyvistä rakenteista sekä
esihistoriallisesta ihmistoiminnasta. Vuoden 2018 tutkimuksessa ei havaittu uusia muinaisjäännöstai kulttuuriperintökohteita, tunnettu kiinteä muinaisjäännös tarkastettiin ja sen kunto todettiin
muuttumattomaksi.
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Kartta 1. Lähestymiskartta, tutkimusalue osoitettu sinisellä nuolella. (Karttapohja: Maanmittauslaitos).

Kartta 2. Tutkittu alue maastokartalla. MK 1:70000. (Karttapohja: Maanmittauslaitos).
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Kartta 3. Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavan hankkeen suunnittelualueen rajaus punaisella,
arkeologisessa inventoinnissa tutkittu alue sinisellä, punainen piste on tunnettu kiinteä muinaisjäännös,
Muuransuo 1000024612 (Karttapohja: Kangasalan kaupunkisuunnittelu, yleiskaavoitus).

Kartta 4. Maastokartta vuodelta 1855. Tutkimusalue varjostettu sinisellä. Kartan mukaan Saarenmaan
alueella ei ole ollut merkittävää asutusta. Osasuurennos. (Jyväskylän yliopiston vanhat kartat-portaali,
Kalmbergin kartasto R III: List 9)
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Kartta 5. Tutkittu alue 1900-luvun alun pitäjänkartalla. (Karttapohja: Kansallisarkisto, pitäjänkartasto, Kangasala (2123
11 Ia.* -/- -)).
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Kartta 6. Muunneltu karttaote pitäjänkartasta vuodelta 1927, tutkimusalue varjostettu sinisellä.
(Kansalliskirjasto, pitäjänkarttoja, Kangasala,http://www.doria.fi/handle/10024/123126).
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Kartta 7. Peruskartta vuodelta 1953, tutkimusalueelle raivatut uudet tilat näkyvät. (Maanmittauslaitos,
vanhat painetut kartat: peruskartta 212311_1953)
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1. Johdanto
Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavasuunnittelun johdosta
arkeologisen inventoinnin syyskuussa 2018. Tutkimusalueena oli Saarenmaan osayleiskaavan
suunnitteluvaiheen hankealue1. Osayleiskaavaan on suunniteltu virkistys- teollisuus- ja
asuinalueita sekä uusia tielinjauksia. Alue on tällä hetkellä valtaosin asumatonta ja teitä on vähän.
Teollisuus- ja asuinrakentamisen osalta alueelle suunniteltu maankäytön muutos on huomattava.
Tutkimusalueen laajuus oli n. 11 km². Arkeologista inventointia edellytettiin, koska osayleiskaavan
suunnittelualueella ei ollut tehty aiemmin arkeologista muinaisjäännösinventointia ja alueen
rajalla (merkitty muinaisjäännösrekisteriin Tampereen puolelle) sijaitsee yksi ennestään tunnettu
muinaisjäännös, Muuransuon rajamerkki (Muinaisjäännösrekisteri: muinaisjäännöstunnus
1000024612). Inventoinnin lähtökohtana oli tutkia osayleiskaavan alueelta erityisesti ne kohteet,
joihin oli suunniteltu merkittävää maankäytön muutosta (teollisuus- ja asuinrakentaminen).
Esitöissä tutkittiin alueen asuttamista ja rajalinjoja kuvaavat historialliset kartat sekä pyrittiin
löytämään kirjallisia aineistoja, joissa alueen asutuksesta olisi tietoja. Lisäksi selvitettiin maaston
muotoja ja maannosta lidar-aineistosta sekä maaperäkartoista. Esiselvityksen aikana kävi ilmi, että
tutkimusalueella on vain vähän tyypillisiä esihistoriallisen ihmistoiminnan suosimia ympäristöjä.
Alueen maannos on valtaosin karkeaa, alueella on suuria korkeuseroja ja soita. Lähiseutujen
esihistorialliset muinaisjäännökset sijaitsevat pääosin nykyisen asutuksen läheisyydessä
hienojakoisella maannoksella. Koska todennäköisyys esihistoriallisten muinaisjäännösten
löytämiseksi arvioitiin vähäiseksi, inventoinnin maastotyössä keskityttiin erityisesti niihin
paikkoihin, jotka asutushistoriaselvityksen perusteella vaikuttivat mahdollisilta historiallisen ajan
rakenteiden sijoittumiselle. Pääosa maastotyöstä suoritettiin tarkastamalla esitöissä suunniteltuja
alueita ja havainnoimalla ne silmämääräisesti. Koekuoppia tai kairausta tehtiin hyvin vähän
karkeasta ja kallioisesta maannoksesta johtuen.
Arkeologisessa inventoinnissa käytiin tarkastamassa alueen rajalla sijaitseva ennestään tunnettu
muinaisjäännös. Uusia esihistorialliseen tai historialliseen aikaan ajoittuvia kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökohteita ei havaittu. Alueelta löydettiin useita merkkejä
historiallisen ajan ihmistoiminnasta, mm. kivirakenteita ja autioituneita asuinpaikkoja. Mikään
Arkeologinen inventointi suunniteltiin ja toteutettiin 15.6.2018 pidetyn Saarenmaan osayleiskaavan
viranomaispalaverin muistion sekä myöhemmin toimitettujen rakennemallien ja Kangasalan kaupungin
kaupunkisuunnittelun yleiskaavasuunnitelman rajauksen pohjalta (kartta 3)
1
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havaituista kohteista ei kuitenkaan täytä kiinteän muinaisjäännöksen tai kulttuuriperintökohteen
kriteerejä, sillä ne ajoittuvat todennäköisimmin 1900-luvun puoliväliin tai myöhäisemmäksi.
Esitöihin käytettiin kaksi päivää, kenttätöihin kolme päivää ja jälkitöihin viisi päivää.
Dokumentointi tehtiin valokuvaamalla, mittaamalla ja sanallisilla muistiinpanoilla. Tunnetun
kiinteän muinaisjäännöksen, Muuransuon, dokumentoinnissa huomioitiin mahdolliset kohteessa
tapahtuneet muutokset edellisen tutkimuksen jälkeen. Raportissa koordinaatit on esitetty ETRSTM35FIN -muodossa. Digitaaliset valokuvat on tallennettu Tampereen museoiden Siiritietokantaan (KYY 297). Tutkimuksesta vastasi FM Ninni Närväinen ja työn valvojana toimi
Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Ulla Lähdesmäki.

_____________________________________________________________
Tampereella 21.9.2018

FM Ninni Närväinen
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2. Tutkimusalueen sijainti ja topografia
Tutkimusalue sijaitsee Kangasalan kaupungin alueella Kauka- ja Pitkäjärven eteläpuolella,
Saarenmaan kylässä, n. seitsemän km Kangasalan kirkosta länteen. Inventointialue rajautuu
lännessä Tampereen kaupungin rajaan (kaupunginosista mm. Hervanta ja Rusko). Alueen läpi
kulkee Saarenmaantie, pääosa muista kulkuväylistä on kapeita hiekkateitä ja metsäpolkuja.
Tutkimusalueen maasto on enimmäkseen epätasaista. Kasvillisuus on sekametsää, jossa paikoin
avoimempia, niittymäisiä alueita ja (ojitettuja) turvesoita.
Alueen maaperä oli valtaosin karkeaa, kivistä ja kallioista. Muutamien metsä- ja peltoaukeiden
kohdalla oli savimaa. Satunnaisesti, lähinnä alueen eteläosissa oli hienompaa hiekkamoreenia.
Korkeus alueella vaihtelee n. 110-140 mmpy, korkeuserot ovat suurimmillaan tutkimusalueen
pohjoisosissa.

3. Tutkimus- ja asutushistoria
Saarenmaan osayleiskaavan suunnittelualueella ei ole tehty aiemmin arkeologista inventointia.
Lähialueilla on tutkittu Kangasala-Lempäälän kaasuputkilinjauksen aluetta (Luoto 2009),
Tampereen Hiidenmäen asemakaava-aluetta (Luoto 2012) sekä Kangasalan Suoraman
vesihuoltolinja aluetta (Nordqvist 2013). Vain Tampereen Hiidenmäen inventointi rajautuu tässä
tutkimuksessa käsiteltävään alueeseen. Tutkimusalueella ei vanhojen karttojen, historia- ja
arkistolähteiden perusteella ole ollut merkittävää asutustoimintaa ennen 1900-luvun alkua, jolloin
alueen itäosiin raivataan peltomaata (Kansallisarkisto, Suomen asutuksen yleisluettelot,
Maanmittauslaitoksen digitoitu kartta-aineisto, Anttila 1987, Jutikkala 1954, kartat 5, 6 ja 7).
Lähimmät esihistorialliselle ajalle ajoittuvat kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat Roineen
pohjoispuolella n. 5 km tutkimusalueelta itään (Muinaisjäännösrekisteri). Alueelta on saatavilla
karttoja 1700-luvulta alkaen, mutta tutkimusaluetta ei ole esitetty niissä kovin yksityiskohtaisesti
(kartta 4). Pitäjänkartoista (kartat 5 ja 6) ja vanhasta peruskartasta (kartta 7) käy ilmi, että
tutkimusalue on enimmäkseen ollut jaettua kylien takamaata (metsiä ja niittyjä tai peltoja) 1900luvun alkupuolelle saakka. Pieniä kyliä ja yksittäistaloja alkaa ilmestyä enemmän vasta 1920luvulla. Nykyisin asutusta on alueen keskiosassa, Saarenmaantien varrella, sekä alueen itärajalla
lähinnä Murron kylässä.
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4. Vuoden 2018 inventointi, havainnot maastossa
Inventoinnin maastotyöt suoritettiin kolmena päivänä. Ensimmäisenä päivänä sää oli
tihkusateinen, mikä vaikutti kuvadokumentointi. Maaston inventointi perustui silmämääräiseen
havainnointiin, mikä oli suurimmassa osassa tutkimusaluetta erittäin helppoa, sillä hoidetussa
talousmetsässä näki hyvin laajalle (kuva 1). Kulkeminen tutkimusalueella sujui hyvin, maastossa oli
tiheästi polkuja ja metsäautoteitä. Hyvän kuljetettavuuden ja näkyvyyden ansiosta aluetta
pystyttiin tarkastamaan paljon laajemmin kuin mitä esitöiden perusteella oli suunniteltu. Koska
tutkimusalueen ainoa ennestään tunnettu muinaisjäännös on rajamerkki, Tampereen ja
Kangasalan raja tarkastettiin erityisen huolellisesti kaikilta niiltä kohdin, jotka voisivat olla
rajamerkkipaikkoja.

Kuva 1. Inventointialuetta Teerisuon lähellä, KYY297:2. Kuva: Ninni Närväinen

Rajalinjan taitekohta Lorunkorvessa vaikutti esitutkimusten perusteella mahdolliselta rajamerkin
paikalta, siellä on arkistotietojen mukaan ollut rajamerkki ainakin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alussa (Luoto 2012:10, kartta 6). Rajan taitekohdassa on ympäristöstään erottuva laajahko
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tasainen kallio, joka myös topografian puolesta sopisi rajamerkin paikaksi, mutta maastotöiden
yhteydessä sieltä ei löydetty mitään muinaisjäännökseen viittaavaa. Alue, johon Lorunkorven
taitekohta osuu, on retkeilyreitin varrella ja lisäksi paikalla on moderneja rakenteita (kuvat 2 ja 3).
On mahdollista, että rajamerkki on hävinnyt ihmistoiminnan johdosta. Rajamerkkien lisäksi
pyrittiin etsimään autioituneita historiallisen ajan asuinpaikkoja ja esim. niihin liittyviä rakenteita.
Kaikkien etukäteen potentiaalisiksi arvioitujen kohteiden lisäksi maastoa ehdittiin inventoida myös
vähemmän merkityksellisten alueiden osalta.

Kuva 2. Näkymä Lorunkorven kalliolta etelään, KYY297:19. Kuva: Ninni Närväinen
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Kuva 3. Nuotiopaikka Lorunkorven kalliolla, KYY297:20. Kuva: Ninni Närväinen

Kuva 4. Koepisto (kuvassa ympyröity punaisella) hiekkamaannoksessa metsäkoneen ajourassa, KYY297:6.
Kuva: Ninni Närväinen
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Maaston kivisyys vaikutti osin siihen, mitä inventointimenetelmiä voitiin käyttää. Vain
muutamassa kohdassa tehtiin joko koepisto lapiolla tai kairattiin maata (kuva 4). Missään näissä ei
näkynyt merkkejä kulttuurimaakerroksista. Tutkimusalueelta löydettiin useita ihmistoiminnan
jättämiä rakenteita, mm. kuoppia, heinittyneitä peltoja, kivirakenteita sekä yhden rakennuksen
rauniot (kuvat 5-14). Alueen asutushistoriatietojen ja kenttätöiden yhteydessä tehtyjen
havaintojen perusteella mikään näistä kohteista ei täytä muinaisjäännöksen tai
kulttuuriperintökohteen kriteerejä. Inventoinnin yhteydessä tarkastetun, aiemmin tunnetun,
kiinteän muinaisjäännöksen todettiin vastaavan kohteesta tehtyä kuvausta. Siten tutkimusalueelta
tunnetaan edelleen yksi kiinteä muinaisjäännös, Muuransuon rajamerkki.

Kuva 5. Suuressa siirtolohkareessa näkynyt savukvartsisuoni Lorunkorvessa, KYY297:5. Kuva: Ninni
Närväinen
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Kuva 6. Historiallisen ajan peltoröykkiö Niitty-Aholan tilan pellon reunassa, KYY297:7. Kuva: Ninni Närväinen

Kuva 7. Epäsäännöllinen peltoraunio Niitty-Aholan tilan pellolla, KYY297:8. Kuva: Ninni Närväinen
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kuva 8. Oja heinittyneessä pellossa, Koivistonsuo, KYY297:13. Kuva: Ninni Närväinen

Kuva 9. Heinittynyt pelto Koivistonsuolla, KYY297:12. Kuva: Ninni Närväinen
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Kuva 10. Sammaloituneita perustuskiviä, joiden takana tiilikasa, Koivistonsuo, KYY297:14. Kuva: Ninni
Närväinen

Kuva 11. Purettujen tiilien kasa rakennuksen perustuksien keskellä Koivistonsuolla, KYY297:16. Kuva: Ninni
Närväinen
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Kuva 12. Puretun rakennuksen perustuskiviä ja tiilikasa Koivistonsuo, KYY297:15. Kuva: Ninni Närväinen

Kuva 13. Kuoppa ja siitä kohti Pitkäjärveä lähtevä oja, KYY297:17. Kuva: Ninni Närväinen
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Kuva 14. Kivetty kuoppa Kivivuorentien pohjoispuolella, KYY297:18. Kuva: Ninni Närväinen
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5. Kiinteä muinaisjäännös

Muuransuo, Historiallisen ajan rajamerkki
Kohteen nimi: Muuransuo

Laji: Kiinteä muinaisjäännös

Tyyppi: Kivirakenteet

Tyypin tarkenne: Rajamerkki

Ajoitus: Historiallinen

Peruskartta: 232111 Kangasala

Kenttätöissä mitatut
koordinaatit: P1 6815702

I1 334666

Aiemmat tutkimukset: Luoto 2012, inventointi

Kuvaus:
Kohde on kivistä rakennettu rajamerkki nykyisen Tampereen ja Kangasalan rajan taitekohdassa
Muuransuon läheisyydessä. Rajamerkin pohja on muodoltaan neliskulmainen ja sen päällä on kaksi
keskikokoista ja yksi pienempi pystykivi (kuvat 15 ja 16). Kohde on kooltaan n. 2 x 2 metriä,
korkeus yli metrin ja lähes kokonaan sammaleen peitossa. Vain yhden pystykiven pinta erottuu
selvästi. Kohteen rakenteissa ei havaittu hakkauksia tai muita merkintöjä. Rajamerkin
läheisyydessä ei ole näkyvissä muita ihmistoiminnan merkkejä. Puusto paikalla on melko tiheää.
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Tarkastuksen yhteydessä muinaisjäännöksessä ei havaittu mitään muutoksia vuoden 2012
inventoinnin tilanteeseen nähden. Osayleiskaavan suunnitteluvaiheen luonnoksissa muuttuvan
maankäytön alueet on sijoitettu riittävän etäälle suojellusta kiinteästä muinaisjäännöksestä.

Kuva 15. Muuransuon rajamerkki, KYY297:9. Kuva: Ninni Närväinen

Kuva 16. Muuransuon rajamerkin ympäristöä, KYY297:11. Kuva: Ninni Närväinen
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6. Yhteenveto
Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti syyskuussa 2018 Kangasalan Saarenmaalla arkeologisen
inventoinnin. Inventoinnin tavoitteena oli tutkia Saarenmaan osayleiskaavahankkeen
suunnittelualue. Tutkimusalueella ei ollut aiemmin tehty arkeologista inventointia, mutta
alueeseen rajautuvalla Tampereen Hiidenmäen alueella on tehty vuonna 2012 inventointi, jonka
yhteydessä löydettiin kaupunkien rajalle sijoittuva kiinteä muinaisjäännös, Muuransuon
rajamerkki. Vuoden 2018 tutkimuksissa osayleiskaavahankkeen suunnittelualue tarkastettiin
laajasti. Esitutkimusten perusteella alueella kiinnitettiin erityistä huomiota historiallisen ajan
rajalinjoihin ja muihin viime vuosisatojen ihmistoiminnan merkkeihin.
Inventoinnin tuloksena voitiin todeta, että rajalla sijaitsevan kiinteän muinaisjäännöksen kunto on
muuttumaton, mutta uusia muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökohteita ei havaittu. Kaikki muut
tutkimusalueella havaitut ihmistoiminnan merkit tulkittiin ajoittuvaksi 1900-luvun alkupuoliskolle
tai tätä nuoremmiksi, eivätkä siten ole suojeltavia kohteita eivätkä vaikuta osayleiskaavan
suunnittelun sisältöön.
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