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Kartta 1. Inventointialueen sijainti on merkitty sinisellä. Ote peruskartasta. MK 1: 100 000. 
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Johdanto 

Arkeologisen inventoinnin kohteena ollut kaava-alue sijaitsee Sastamalan kaupun-
gissa Kuloveden rannalla noin 14 kilometrin päässä Vammalan keskustasta koilli-
seen. Kaava-alue muodostuu tilojen Lahdenperä 7:18 ja Kirkkolahti 7:15 alueista. 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 9,8 hehtaaria. Kaavassa osoitetaan yhteensä neljä 
loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joista kolme on uusia rakennuspaikkoja. Uudet 
rakennuspaikat on osoitettu Lahdenperän tilan länsiosaan naapurikiinteistön ole-
massa olevan rakennuspaikan viereen paikalle. Lahdenperän tilan alueella on met-
sää sekä tasaista peltoaukeaa. Lahdenperän tila on rakentamaton. Kirkkolahden 
tilalla on rakennettuna loma-asunto talousrakennuksineen.  

Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta Karkun-Tyrvään maisema-aluetta. Vuonna 
2014 laaditussa Pirkanmaan valta-kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päi-
vitysinventoinnissa kaava-alue kuuluu myös ehdotettuihin valtakunnallisiin mai-
sema-alueisiin (Rautaveden kulttuurimaisema). Kaava-alueelta ei tunneta entuu-
destaan muinaismuistoja. Kaava-alueen lähistöllä, noin 0,5 km etelälounaaseen si-
jaitsee Pentin linnavuori. Muista löydöistä mainittakoon kvartsiydin (KM 28895:1), 

joka on löydetty Pentin talon eteläpuolelta, noin kilometri inventointialueesta lou-
naaseen. Aluetta ei ole aikaisemmin arkeologisesti inventoitu. 

Lahdenperän Kaava-alueella maasto laskee melko jyrkästi kuloveteen lukuun otta-
matta Lahdenperän tilan pohjoista ruovikkoista rantaosuutta. Peltoaukeiden ulko-
puolella maasto on kivistä talousmetsää, jossa liikkuminen oli hankalaa. Alueen 
maasto oli myös monin paikoin metsäkoneen muokkaamaa. 

 
Kartta 2. Ote Sastamalan Lahdenperän ranta-asemakaavan suunnitelmasta (luonnos 30.11.2016). Ei 
mittakaavassa. 
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Kartta 3. Inventointialueen sijainti (sinisellä) ja lähistön tunnetut muinaisjäännöskohteet. Mk 1: 

20 000. 
 

  
Kuva 1. (vas.) Maasto Lahdenperän ranta-asemakaava alueella oli laajalti kivistä rinnettä. 
Kuva 2. (oik.) Kirkkonokan kaavoitettava alue oli vapaa-ajan käytössä. 
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Vanhat kartat ja historiallinen asutus 

Aluetta on kuvattu vanhoissa kartoissa. Aluetta kuvaavista kartoista vanhin on Kaa-
jan maakirjakartta vuodelta 1644. Karttaan on kuvattu talon paikka sekä peltoja. 
Pellot on jaettu kahteen lohkoon (kartassa E ja F). Asemoinnin perusteella Kaajan 
talonpaikka on sijainnut suunnilleen nykyisellä paikalla Lahdenperän kaava-alueen 
länsipuolella. Talon pellot sijoittuvat nykyisten peltojen kohdalle, mikä onkin luon-
tevaa, sillä muut osat alueesta ovat melko kivisiä. Talo ei esiinny Seppo Suvannon 
luettelossa ”Satakunnan henkilötiedosto 1303-1571”. Talo on ollut osa Koivun ky-
lää. Karkun Koivuin kylän Kaajan talon isäntänä Jöns Kaja 1622 ja myöhemmin 
Escil Jöranss vuosina 1635-1649 (Asutuksen yleisluettelot, Karkku 1620-1639 & 
1635-1654). Kaajan talo on ilmeisesti perustettu 1600-luvun alussa. 

Pitäjänkartan laatimisen aikoihin 1800-luvun loppupuolella alueen niitty ja peltoala 
kasvaa. Lisäksi alueen läheisyyteen rakennetaan tie. Kirkkonokka näkyy pitäjän-
kartassa selkeänä niemenä, mutta sitä ei ole erityisesti nimetty. 1600-luvun kart-
taan Kirkkonokkaa ei ole merkitty. 

 

 
Kuva 3. Maakirjakartta (1644) asemoituna nykyisen peruskartan päälle. 1600-luvun kar-
tasta pystyy tunnistamaan Kaajan talon sekä siihen kuuluvat pellot.  
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Kuva 4. Ote 1800-luvun lopulla laaditusta pitäjänkartasta. Uusia alueita on otettu viljelyyn. 

Punaisella merkitty talonpaikka on nykyisen Kaajan talon kohdalla. Uutena ilmiönä on kart-
taan merkitty tielinja. Tielinjan linjaus vastaa karkeasti nykyisen tien linjausta. 

 

 
Kuva 5. Ote Peruskartasta Lantula (2121 10) vuodelta 1961. Kaaja kuuluu Koi-

vun kylän maihin. Alueen viljelypinta-ala on laajimmillaan. Alueen eteläpuolella 
sijaitsee Pentin linnavuori. Alueelle ei ole vielä tässä vaiheessa syntynyt loma-

asutusta. 
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Inventointityö 

Inventointityö kohdennettiin toimeksiannon mukaiselle Lahdenperän asemakaava-
alueelle. Inventoinnin esityöt tehtiin keväällä 2017 arkeologi Kalle Luodon toi-
mesta. Esityön yhteydessä muodostettiin lähiympäristön tunnettujen muinaisjään-
nösten perusteella käsitys alueella mahdollisesti sijaitsevista muinaisjäännöksistä. 
Ennen inventointia alueelta ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Inventoinnin valmistelussa käytettiin lähteinä Museoviraston ylläpitämiä Muinais-
jäännösrekisteriä ja Muinaiskalupäiväkirjaa sekä vanhoja karttoja Kansallisarkiston 
kokoelmista. Alueen historiaa selvitettiin paikallishistorioiden avulla. Inventoinnin 
valmistelussa käytettiin hyväksi myös Maanmittaushallituksen tuottamaa laserkei-
lausaineistoa (LiDAR).  

Maastotyöt aloitettiin iltapäivällä 13.4.2017 tarkastamalla alue kokonaisuudessaan 
kolmen havainnoijan voimin. Havaintoja täydennettiin 14.4.2017 kaivamalla koe-
kuoppia otollisiksi katsottuihin kohtiin. Kenttätyövaiheessa kiinnitettiin erityistä 
huomiota esihistoriallisten asuinpaikkojen etsimiseen kaivamalla lapiolla koepistoja 
sopiviksi arvioituihin maastonkohtiin noin 20 kappaletta. Koepistoin pyrittiin havait-
semaan mahdollisia esihistoriallisten asuinpaikkojen kulttuurikerroksia ja pinta-
maaperään jääneitä artefakteja tai niiden jäänteitä. Maastoa havainnoitiin myös 
silmämääräisesti varsinkin erilaisten historiallisen ajan muinaisjäännösten varalta. 
Kenttätyön havainnot dokumentoitiin valokuvaamalla ja tallentamalla paikkatieto 
GPS -paikantimella. 

Inventoinnin jälkityöt tehtiin kesäkuussa 2017. Raportoinnin tavoite oli merkitä 
maastossa havaitut kohteet karttoihin ja tuottaa lyhyet kohdekuvaukset inven-
toiduista arkeologisista kohteista osaksi raporttia.  

Inventoinnissa ei löydetty Kansallismuseon kokoelmiin talletettavia esinelöytöjä. 
Raportin koordinaatit on ilmoitettu ETRS 89 -TM 35 järjestelmän mukaisina. 

 
Kuva 6. Alueen pohjoisosan peltoaukea. 
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Kartta 4. Kaivetut koekuopat ja lapionpistot. Mk 1:2000. 

Kartan selite:  

A = Entinen peltoalue, jossa maaperä on hiekkaisempaa kuin muualla inventointialueella. 
Maasto viettää kohti lännessä virtaavaa puroa, jonka toisella puolella sijaitsee Kaajan talo. 

B = Järveen laskevan kivisen rinteen laella oli pienialainen tasaisempi kohta, johon kaivet-
tiin muutama koekuoppa. 

C = Rannan läheisyydessä havaittiin kapea rantaterassi, johon kaivettiin viisi koekuoppaa. 
 

Tulokset 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy toteutti Lahdenperän ranta-ase-
makaavan suunnittelutyöhön liittyvän arkeologisen inventoinnin huhtikuussa 2017. 
Inventoinnissa ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita merkittäviä kult-
tuuriperintökohteita tutkimusalueella. Tutkimusalueen maaperä todettiin kenttä-
työvaiheessa suurelta osin epäsuotuisaksi esihistoriallisille asuinpaikoille. Kajan ta-
lon itäpuolella virtaavan puron itäpuolella oli pienialainen metsittynyt pelto, johon 
kaivetussa koekuopissa maaperän havaittiin olevan esihistoriallisellekin asutukselle 
suotuisaa hiekkamaata. Kaivetusta koekuopista ei tehty havaintoa muinaisjäännök-
sestä. 
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