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TIIVISTELMÄ 

 

Osana kaavoitusprosessia tehtiin vuonna 1898 perustetun Ikaalisten Juomatehtaan, 

sittemmin Ikaalisten Myllyn tontilla sekä arkeologinen että tontin kulttuuriperintöä kos-

keva inventointi. Alueella havaittiin kaksi vanhempaa kivirakennetta, joista toinen on 

vanhaan tielinjaukseen liittyvä viimeisin, kivipaasista rakennettu sillanperusta, johon 

liittyy sillalle tuleva, kivirakentein tuettu tien pää. Toinen on aikaisintaan vuonna 1898 

rakennettu tehdasrakennuksen kivijalka. Mylly perustettiin tänne vuonna 1921. Teh-

taan tuhouduttua tulipalossa vuonna 1960, kivijalan päälle tehtiin asuinrakennus. Vii-

meksi mainitun rakennuksen ympärillä on tältä ajalta periytyviä noin metrin paksuisia 

purku- ja palojätekerrostumia täyttömaineen. Uudella ajalla tontti on ollut ennen teh-

taan rakentamista asumaton, ja sinne johtavat tie ja siltapaikka näkyvät ensimmäisen 

kerran 1840-luvun pitäjänkartassa. Mikäli tontilla on ollut esihistoriallista tai ennen 

uutta aikaa hävinnyttä asutusta, nyt inventoidulla tehtaan alueella merkit näistä näyt-

tävät tuhoutuneen rakennusten perustuksia, pysäköintialuetta ja putkikaivantoja teh-

dessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansikuva:  Ikaalisten Myllyn alue salmen toiselta puolelta nähtynä, lounaasta.
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ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT 

 

Kohteen nimi: Ikaalisten Mylly 

Kunta: Ikaalinen 

Peruskartta: M3444D1 (TM35-lehtijako) 

Tutkimuksen laatu: Inventointi 

Tutkimuksen syy: Kaavoitus, rakentaminen 

Tutkimustaho: Oy Sigillum Ab 

Tutkija: FM Hanna-Maria Pellinen 

Tutkimuksen tilaaja: Ikaalisten Mylly Oy 

Kenttätyöaika: 3.-4.11.2017 

Tutkitun alueen laajuus: 0,9 ha 

Talletetut digitaalikuvat: SKDG201713:1-34  

Talletetut löydöt: - 

Aikaisemmat tutkimukset: - 

Liitteet: Digitaalikuvaluettelo, digitaalikuvat, havaintokartta, luettelo poistetuista löy-

döistä 

Alkuperäinen raportti: Oy Sigillum Ab:n arkisto 

Raportin kopiot: Pirkanmaan maakuntamuseo, Museovirasto 

 

                                                                                                                                                                              

Peruskarttaote, tutkimusalue ympyröity, kuva: www.paikkatietoikkuna.fi 
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KOHDEKOHTAISET TIEDOT 

 

KOHDE 1 

Kohteen nimi: Ikaalisten Mylly  

Kohteen rekisterino.: - 

Kohteen tyyppi: Teollisuuskohteet 

Kohteen alatyyppi: Juomatehtaat, myllyt 

Kohteen status: Muu kulttuuriperintökohde 

Kohteen ajoitus: Juomatehdas perustettu 1898, mylly 1921 

Koordinaattikeskipiste: X=6853567, Y=291109 (ETRS-TM35FIN) 

Kunta: Ikaalinen 

Kylä: Karhoinen 

Kortteli / tontti: Salmi 

Kiinteistötunnus: 143-413-7-2  

Maanomistajat: Mika ja Markus Vilenius 

Maanomistajan yhteystiedot: Ylöjärven Kiinteistökaksoset Oy, Vanha Vaasantie 6, 

33470 Ylöjärvi 

Kenttätyöaika: 3.-4.11.2017 

Tutkitun kohteen laajuus: Noin 560 m2 

Talletetut digitaalikuvat: SKDG201713:1-34 

Talletetut löydöt: - 

Aikaisemmat tutkimukset: - 

Aikaisemmat löydöt: - 
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KOHDE 2 

Kohteen nimi: a. Ikaalinen Karhoinen Salminsilta 

      b. Ikaalinen Karhoisten ja Kilvakkalan välinen tie 

Kohteen rekisterino.: - 

Kohteen tyyppi: Kulkuväylät 

Kohteen alatyyppi: Sillat ja tienpohjat 

Kohteen status: Muu kulttuuriperintökohde 

Kohteen ajoitus: 1800-1900-luku 

Koordinaattikeskipiste: X=6853511, Y=291022 (ETRS-TM35FIN 

Kunta: Ikaalinen 

Kylä: Karhoinen 

Kortteli / tontti: Salmi 

Kiinteistötunnus: 143-413-7-2  

Maanomistajat: Mika ja Markus Vilenius 

Maanomistajan yhteystiedot: Ylöjärven Kiinteistökaksoset Oy, Vanha Vaasantie 6, 

33470 Ylöjärvi 

Kenttätyöaika: 3.-4.11.2017 

Tutkitun kohteen laajuus: Noin 160 m2 

Talletetut digitaalikuvat: SKDG201713:1, 2, 18, 24-26  

Talletetut löydöt: - 

Aikaisemmat tutkimukset: - 

Aikaisemmat löydöt: - 
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Peruskarttaote, kohteet 1-2, kuva: www.paikkatietoikkuna.fi 
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JOHDANTO 

 

Tutkimuskohteen tontille ollaan laatimassa asemakaavaa ja alueelle esitetään kaavoi-

tettavaksi omakoti- tai kerrostaloasuntoja. Lausuntokierroksella Pirkanmaan maakun-

tamuseo edellytti alueen tarkkuusinventointia, jossa otetaan huomioon myös uudempi 

kulttuuriperintö. Maanomistajataho Ikaalisten Mylly Oy tilasi Oy Sigillum Ab:lta ja kent-

tätutkimuksen suoritti FM Hanna-Maria Pellinen 3.-4.11. 2017.    

 

TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA HISTORIA 
 

Tutkimusalue sijaitsee Ikaalisten vanhasta kauppalasta seuraavalla niemellä etelään, 

kirkolta 1,8 km lounaaseen. Salmen toisella puolella on paitsi vanha Kilvakkalan kylä, 

myös useita kivikautisia asuinpaikkoja (mm. Änkö, Änkö 2 ja Ala-Soini 1).1 Ikaalisten 

Myllyn tontti on kuulunut Karhoisten kylän Jaudin perintötilaan. Vuonna 1898 noin 1,5 

hehtaarin ala Salmin niemestä ostettiin sinne perustettavalle Salmin tehtaalle, joka 

myöhemmin tunnettiin myös nimillä Ikaalisten Juomatehdas tai Oluttehdas, vuodesta 

1921 Ikaalisten Tehdas Oy ja vuodesta 1954 Ikaalisten Mylly Oy:nä. Sisaryhtiö Myllyn 

Leipä perustettiin vuonna 1967. Olen käyttänyt raportissa tontista sen ehkä tunnetuinta 

historiallista nimeä Ikaalisten Mylly, joskin sen virallinen nimi on Salmi. Tontilla sijaitsee 

nykyään myös Myllyn Leipä –niminen leipomotuotteiden myymälä ja kahvila. 

Perustamisvaiheessa tontin valinnassa huomioitiin sijainti vilkkaan tien vieressä ja ve-

den saatavuus.2 Ennen tehtaan perustamista niemi on ollut lähinnä rakentamatonta 

kallio/moreenipohjaista metsäistä aluetta, josta on viimeistään 1840-luvulta johtanut tie 

ja silta salmen yli Karhoisista Kilvakkalan kylän puolelle (tie Karhoisiin on tullut Ikaali-

sista, nykyinen Tampere-Vaasa -linjaus on vasta 1900-luvulta). Juomatehdas valmistui 

vuonna 1898 ja otettiin käyttöön seuraavana vuonna. Tehtaan rakentamisen jälkeen 

pystytettiin myös kaksi asuinrakennusta, verstas ja sauna Vuonna 1921 tehdas säh-

köistettiin ja siihen rakennettiin sähköllä toimiva mylly. Useaan otteeseen mainitaan 

rakennusten korjauksia ja uudisrakentamista, mm. 1934 rakennettiin uusi hartsiuuni ja 

hankittiin uudet myllynkivet. Seuraavana vuonna muurattiin pesuhuoneeseen savu-

piippu, uusittiin tai korjattiin mäskitiinu ja käymisammeet sekä mallaskuivaamon läm-

mitysputket ja päätettiin siirtää limonadin valmistus kellariin. Vuosikymmenen lopulla 

tontille porattiin 80 metriä syvä kaivo, johon ei kuitenkaan tullut riittävästi vettä, jolloin 

juomien valmistukseen käytetyn veden tuontia jatkettiin Kilvakkalan lähteestä. Vuonna 

1958 tehtaaseen perustettiin myös leipomo. 1960 mylly syttyi palamaan ja mylly- ja 

leipomorakennus sekä joukko pienempiä rakennuksia tuhoutuivat. Seuraavana 

vuonna entisen kellarin paikalle rakennettiin uusi tiilirakennus myllyä varten ja myö-

hemmin samalla vuosikymmenellä tehtiin myllyn paikalle asuinrakennus.3 Asemakaa-

vaa tai karttaa myllyn varhaisimmasta rakennuskannasta ei ole säilynyt, kylläkin valo-

kuvia. Inventaariokirjoista selviävät melko kattavasti tehtaan valmistusvälineet ammei-

neen, pumppuineen, laatikoineen ja mittareineen. Myös esimerkiksi ulosmyynnissä 

                                            
1 www.kyppi.fi 

2 Kulla 2015, 191 js. 
3 Kulla 2015, 231-233, 166-286  
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käytetyt pullotyypit tunnetaan: varhaisessa vaiheessa olut pullotettiin ruskeisiin tai vih-

reisiin 1/3 ja 2/3 litran pulloihin.4  

      
Vas. niemen alue isojakokartassa ja v. 1806 pitäjänkartalla alueelle ei ole merkitty sen paremmin tietä,  

rakennuksia, peltoja kuin niittyjäkään. (Kansallisarkisto, digitaaliarkisto) 

        
Vas. 1840-luvun pitäjänkartassa ja 1800-luvun lopun senaatinkartassa  (XXI-XII 20-21 Ikaalinen) 

paikalla on jo tie ja silta. (Kansallisarkisto, digitaaliarkisto) 

 
Peruskarttaote v. 1959 eli juuri ennen myllyn paloa. 

(http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/) 

                                            
4 Kulla 2015, 206, 317 
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Rajaukset 1900-luvun alkuvuosikymmenien valokuvista, joissa etualalla näkyy  

vanha puusilta ja sen kiviperusta, taustalla tehtaan rakennukset. (Yläkuva julkaisusta  

Ahola 2011, alakuva teoksesta Kulla 2015, 198) 

 

       
Vas. sahdintekoa oluttehtaassa, oik. olutpulloja. (Kulla 2015, 206 ja 220) 
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Tehtaan alue 1920-luvun lopulla salmen länsipuolelta kuvattuna. Vasemmalla juomatehdas  

kiviperustoineen, oikealla tai etualalla ilmeisesti kellari ja taustalla asuinrakennus. 

(Kulla 2015, 239) 

 

 

 
SKDG201713:1 (rajattuna) Tehtaan alue nykyään salmen toiselta puolen kuvattuna.  

Vasemmalla yritys- ja myymälärakennus (asuinrakennus jää sen taakse vinosti peittoon), 

sähköpylvään takana pysäköintialue, oikeassa reunassa männyn alla vanhan sillan perusta. 
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Ote asemakaavakartasta v. 1971. Vanhan ja uuden tielinjauksen välissä on tuolloin ollut 

 pieni poukama, joka on nykyään kuivaa maata. Uusi valtatie on pohjustettu täyttömaalla.  

(Ikaalisten kaupunki, tekninen toimisto) 

 

 

 

 



13 
 

 
Asemakaavaselostus v. 1994 asiakirjan liitteenä, katkoviivalla vanha tielinjaus. Huomaa  

lounaisen ja eteläisen rantalinjan erilainen muoto. (Ikaalisten kaupunki, tekninen toimi) 

 

 
Yritysrakennuksen laajennus ja asuinrakennus sekä katos v. 1991 kartalla.  

(Ikaalisten kaupunki, tekninen toimisto) 
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TUTKIMUSMENETELMÄT JA HAVAINNOT 

 

Menetelmät 
 

Kenttätutkimusta edelsi aineistonhankinta, jossa käytiin läpi kohteeseen liittyvää kirjallisuutta, kuvia, his-

toriallisia karttoja sekä Ikaalisten kunnan arkistoaineistoa, joka sisälsi tietoa kohteen asemakaavan 

muutoksista ja rakentamisvaiheista. Kentällä alueen vanhemmat rakenteet mitattiin ja valokuvattiin. 

Koska tontin peittävät suureksi osaksi rakennukset ja asfaltti, koekuoppia kaivettiin vain viisi: kolme 

alueen eteläreunaan, vanhan ja uuden tielinjauksen väliin ja kaksi luoteis- ja pohjoisreunalle. Niiden 

koko oli noin 50x50 cm. Jälkimmäisessä alueessa ongelmana olivat uudemmat täyttömaat ja kaivannot, 

joiden lävitse on vaikea päästä käsinkaivetussa kuopassa. Täyttömaan paksuutta päästiin kuitenkin hy-

vin mittaamaan rantaterassin järvenpuolen aukinaisista leikkauskohdista. Koekuopat paikannettiin 

GPS-paikantimella. 

 

Koekuopat 
 

Koekuoppa 1  

Heinällä oleva tasanne vanhan tielinjauksen eteläpuolella. Noin 25 cm kerros multaa, jonka alta alkaa 

hieman hiekkaraidallinen puhdas savimaa. Kuoppa oli löydötön 

X=6853469, Y=291095 (ETRS-TM35FIN)  

Koekuoppa 2  

Heinällä oleva tasanne vanhan tielinjauksen eteläpuolella. Tässä on samoin noin 25 cm multakerros, 

jonka alta alkaa puhdas savimaa. Kuoppa oli löydötön. 

X=6853487, Y=291070 (ETRS-TM35FIN) 

Koekuoppa 3  

Em. tasanteen länsipuolella, vanhan tien eteläreunassa sijainneessa koekuopassa oli noin 20 cm mul-

taa, jonka alla maa oli savilaikkuista hiekkaa. Kuoppa oli löydötön.  

X=6853493, Y=291041 (ETRS-TM35FIN) 

Koekuoppa 4  

Tontin luoteisreunalle tehdyssä koekuopassa oli nurmen alla 20 cm puhdasta multaa ja tämän alla noin 

5 cm kerros puhdasta hiekkaa. Näiden alta alkoi raidallinen, osin nokimaan sekainen hiekka, jonka se-

assa oli rakennusjätettä kuten tiiltä, mahdollista kaakelia, palanutta puuta, nauloja ja laastia sekä kir-

kasta ikkunalasia. Rantapenkan leikkauksesta voitiin tarkistaa, että tämä täyttökerros jatkuu noin 120 

cm syvyyteen nykyisestä maanpinnasta. 

X=6853579, Y=291097 (ETRS-TM35FIN)  

Koekuoppa 5  

Tontin pohjoisreunalle tehdyssä koekuopassa oli nurmen ja turpeen alla noin 15 cm paksuinen kerros 

puhdasta, vaaleaa hiekkaa. Tämän alta paljastui 5 cm paksuinen nokimaakerros, jonka alta tuli harmah-

tava, löydötön hiekkakerros. Vasta noin 40 cm syvyydessä alkoi uusi nokinen maakerros, jossa oli hiil-

tynyttä puuta, nauloja ja tiilenpalasia. Rakennusjätteen sekainen maa muuttuu syvemmällä melko so-

raiseksi. Täyttömaan kokonaispaksuus on tässä arviolta sama 100-120 cm kuin edellisen kuopan koh-

dalla. 

X=6853588, Y=291119 (ETRS-TM35FIN)  
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SKDG201713:29, 30 ja 31. Koekuopat 3, 4 ja 5, joissa kaikissa on päällä täyttökerros ja  

kahdessa jälkimmäisessä erottuu 20-25 cm syvyydestä palokerroksen purkujätettä. 

 

 
SKDG201713:32 Em. koekuoppien viereinen rantapenkka, 

 jossa on erilaisia nähtävästi myllystä peräisin  

olevia laitteiden osia ja muuta purkujätettä. 
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Rakenteet 
 

Alueella havaittiin kaksi vanhempaa rakennetta ja jotakin tarkemmin ajoittamattomia rakenteiden osia. 

Toinen varsinaisista rakenteista on vanhemman siltapaikan viimeinen kiviperusta. Kuten vanhoista 

valokuvistakin näkyy, paikalla on ollut puinen silta, jossa on kuitenkin ollut massiivinen kiviperusta. Tä-

män melko hyvin säilyneen perustan leveys on noin seitsemän metriä ja vanhan tieleikkauksen eteläi-

sestä reunasta voidaan havaita, että perusta tai siihen liittyvän tielinjauksen pää jatkuu ainakin 20 

metrin matkalla rannasta poispäin. Tielinjauksesta on säilynyt näkyvissä vain tämä kiinteästi siltaan yh-

teydessä oleva kivirakenteella korotettu osa, muutoin vanha hiekkatie mahdollisesti kulkee valtatielle 

asti nykyisen, asfaltoidun pihatien alla. Sillanperusta on tehty osin melko epäsymmetrisestikin lohko-

tuista, vaihtelevan kokoisista suorakaiteisiksi muotoilluista kivistä, joista pienimmät ovat alle metrin, pi-

simmät kaksimetrisiä lohkareita. Rannan kohdalla kiviä on 6-7 kerroksen paksuudelta. Rakenteen sisä-

puolella on maata ja päällä kasvaa heinää tai nurmea. Perustan rakennusajankohdasta ei ole tietoa, 

mutta se lienee joko 1800-luvulta tai viimeistään 1900-luvun alusta. Historiallisten karttojen perusteella 

ensimmäinen silta paikalle olisi rakennettu 1800-luvun alun jälkeen, mutta1840-lukuun mennessä. 

 

 
SKDG201713:25 Vanhan sillan perusta.   

    
SKDG201713:26 Sillanperusta ja ja korotettu tien pää tai sillan jatke. 
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Toinen vanhempi rakenne on vuonna 1960 tulipalossa tuhoutuneen tehdasrakennuksen kivipe-

rusta tai sen osia, jonka päälle rakennettiin vuonna 1967 uusi rivitalo. Kivijalka on kuulunut noin 12,5 x 

42 m kokoiseen rakennukseen. Perusta ulottuu paikoin jopa kahden metrin korkeuteen nykyisestä maan 

pinnasta ja kiveystä on näkyvissä 3-4 kivikerran korkeudelta. Samoin kuin sillanperustassa, kivien koko 

vaihtelee melko paljon ja niitä ei ole hakattu täysin suoriksi ja symmetrisiksi. 

 

 
SKDG201713:6 Nykyinen asuinrakennus vanhan myllynperustan päällä. 

 

 
SKDG201713:13 Asuinrakennuksen pohjoisreunan katos, jonka  

koillisnurkassa (vasemmalla) on säilynyttä kiviperustaa, taustalla kiviaita. 

 

 
Tämä ja muut piirrokset mm. asuinrakennuksen julkisivusta kiviperustoineen 

 ja tarkempine mittakaavoineen löytyvät Ikaalisten kaupungin arkistosta. 
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SKDG201713:14 Vanhan perustan nurkka katoksen alla. Katoksen alla on vielä 

 valetun lattian kerrostumaa, joten rakenteen sisälle ei voitu tehdä koekuoppaa. 

 

Muista havainnoista voidaan mainita kuvan no. 13 katoksen takana näkyvä kivinen aitarakenne. Sen 

päällä sijaitsee uudempia betonipylväitä ja metallikaide, mutta 1920-luvun valokuvassa asuinrakennuk-

sen ja tehtaan välillä näkyy ainakin jonkinlainen penkereen perusta. Tontille johtavan tien eteläreunalla 

sekä rannassa näkyvät myöhemmin paikalle asetetut kiviset pylväät, joiden välissä on rantaosuudella 

massiivinen rautaketju sekä myllyyn liittyvistä irtaimista esineistä nykyisen myymälärakennuksen nur-

kalle koristeeksi asetettu myllynkivi. 

 

 
SKDG201713:17 Kiviaita asuinrakennuksen takana. 
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SKDG201713:19 Rannan kivitolpat ja ketju niiden välissä. 

 

 
SKDG201713:18 Pystykivien rivi nykyään tontille johtavan  

tien ja vanhan tielinjauksen eteläpuolella. 

 

 
SKDG201713:23 Myllynkivi on otettu koristekäyttöön 

 myymälärakennuksen lounaisnurkalle. 
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YHTEENVETO 

 

Ikaalisten Myllyn tontti on kokenut 1900-luvun aikana suuria muutoksia. Tiivis rakenta-

minen, vuonna 1960 tapahtunut tulipalo ja jälleenrakentaminen ovat muokanneet mai-

semaa. Ajallisia kerrostumia ja muutoksia näkyy paitsi rakennuskannassa myös itse 

niemen muodossa ja korkeudessa. Tulipalon jälkeen myllyn rakennusjäte näyttäisi ai-

nakin osittain levitetyn sen ympäristöön ja haudatun päälle tuodun täyttömaakerroksen 

alle, mikä on nostanut läntisen rantapenkan korkeutta osin jopa reilulla metrillä. Ylem-

pänä sijainneista asuinrakennuksista on myös levinnyt talousjätettä rinteeseen, nykyi-

sen katoksen taakse. Koko niemen lounaisnurkka tasanteineen ja uuden tien perustoi-

neen on entistä järvenpohjaa ja niemen nykyinen muoto syntynyt vasta 1900-luvulla.  

Säilyneistä vanhemmista rakenteista tehtaan kivijalka on tehty aikaisintaan vuonna 

1898. Palon jälkeen se on osin säästetty ja käytetty hyväksi 1960-luvulla rakennetun 

asuinrakennuksen perustana. Sen takana on kivipaasista koottua aitaa tai penkan pe-

rustaa, joka saattaa olla mainittua rakennuksen kivijalkaa nuorempi. Vanhoissa valo-

kuvissa näkyvän toisen kiviperustaisen varasto- tai kellarirakennuksen paikalla on nyt 

uudempi yritysrakennus ja myymälä, joiden rakentaminen on tuhonnut alkuperäisen 

rakennuksen alueen. Tontin lounaisreunalla on säilynyt viimeisin vanhan tielinjauksen 

sillanperusta, joka on rakennettu kookkaista kivipaasista. Tällaiset kiviperustat yleistyi-

vät Suomessa 1800-luvun jälkipuolella. Vanhan tieosuuden eteläreunaa ja läntistä ran-

taa reunustavat vielä kivipylväät, joiden välissä kulkee yhdellä osuudella paksu rauta-

ketju. Näitä ei näy vielä vanhemmissa valokuvissa, vaan nykyisen pysäköintialueen 

kohdalla on tuolloin kiviaita.  

Havaitut vanhemmat kivirakenteet voidaan Museoviraston suositusten pohjalta lukea 

joko kulttuuriperintökohteiksi tai uudemmiksi rakenteiksi. Kuten edellä on tuotu esiin, 

myllystä on olemassa myös melko kattava kirjallinen lähdeaineisto. Myllyn kivijalka on 

osin säilynyt, mutta myös jo dokumentoitu uudisrakennuksen rakennuspiirroksissa 

(josta yllä yksi ote). Mikäli tontilla on ollut esihistoriallista tai ennen uutta aikaa hävin-

nyttä asutusta, juuri tehtaan alueella merkit näistä ovat mitä ilmeisemmin tuhoutuneet 

rakennusten perustuksia, pysäköintialuetta ja putkikaivantoja tehtäessä. Historiallisen 

kartta-aineiston perusteella alue on ollut asumaton ennen tehtaan perustamista. Van-

han maanpinnan yläpuolella sijaitseva maayksikkö eli purkujätekerros näyttää koetut-

kimuksen havaintojen perusteella olevan palon jälkeinen ja siten peräisin aikaisintaan 

1960-luvulta. Myllyn kivijalan sisäpuolen maakerrosten säilyneisyyttä ei kuitenkaan 

voitu havainnoida sen päälle tehdyn uudisrakennuksen sekä katoksen alla sijaitsevan 

betonilattian vuoksi, mutta stratigrafia lienee sekoittunut perustankaivamissyvyyteen 

saakka. Tehtaan alue vaikuttaa siinä määrin huonosti säilyneeltä, ettei arkeologinen 

tutkimus todennäköisesti juuri toisi lisätietoa kohteen historiasta.  
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Tutkitun alueen rakenteista parhaiten säilynyt ja vanhin on sillanperusta, joka ei varsi-

naisesti osu kaavoitettavalle ja rakennettavalle alueelle. Tästä lähtevän vanhan tielin-

jauksen korotettu osa on osin näkyvissä sillanperustan vieressä (ks. liitekartta), muu-

toin vanha hiekkatie on kulkenut tontilla loppumatkan ilmeisesti nykyisen käytössä ole-

van ja asfaltoidun tien alla.  
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LIITE 1: DIGITAALIKUVALUETTELO 

 

Ikaalisten Mylly / Myllyn Leipä 

Kuvat: H.-M. Pellinen 2017 / Oy Sigillum Ab 

 

Päänumero Alano. Pvm Kohde Aihe Kuvaus-
suunta 

SKDG201713 1 3.11. Ikaalisten 
Myllyn tontti 

Yleiskuva koko alueesta. Länsi 

SKDG201713 2 3.11. ,, Yleiskuva alueen etelä- ja lounais-
puolesta. 

Lounas 

SKDG201713 3 3.11. ,, Nykyinen yritysrakennus. Koillinen 

SKDG201713 4 4.11. ,, Näkymä asuinrakennukselta ete-
lään. 

Pohjoinen 

SKDG201713 5 4.11. ,, Asuinrakennus vanhan myllyn 
paikalla, taustalla uudempi myy-
mälärakennus. 

Koillinen 

SKDG201713 6 3.11. ,, Em. asuinrakennus ja sen alla nä-
kyvää vanhemman. rakennuksen 
kivijalkaa. 

Länsi 

SKDG201713 7 3.11. ,, Asuinrakennus ja myymälä vie-
rekkäin. 

Luode 

SKDG201713 8 3.11. ,, Asuinrakennuksen ajallisia kerros-
tumia. 

Luode 

SKDG201713 9 4.11. ,, Tontin pohjoispuoli. Lounas 

SKDG201713 10 4.11. ,, Yksityiskohta: asuinrakennuksen 
nurkka. 

Koillinen 

SKDG201713 11 3.11. ,, Ylätasanteen asuinrakennus ja 
sen alapuolinen kivikasa. 

Pohjoinen 

SKDG201713 12 3.11. ,, Em. kivikasa polun vierellä. Koillinen 

SKDG201713 13 4.11. ,, Asuinrakennuksen pohjois-
puolinen katos. 

Luode 

SKDG201713 14 3.11. ,, Vanhaa kiviperustaa  katoksen 
koillisnurkassa. 

Luode 

SKDG201713 15 4.11. ,, Em. perustan aukossa näkyy sen 
takana oleva täyttömaa jättei-
neen. 

Luode 

SKDG201713 16 4.11. ,, Kuten yllä Luode 

SKDG201713 17 3.11. ,, Asuinrakennuksen takana, rin-
teessä sijaitseva kiviaita. 

Lounas 

SKDG201713 18 3.11. ,, Tontille johtava tie ja pystykivet 
sen eteläreunassa. 

Itäkaakko 

SKDG201713 19 3.11. ,, Kivipylväsrivi ketjuineen tontin 
länsireunalla. 

Kaakko 

SKDG201713 20 3.11. ,, Kivipylväsrivi tontin lounaisnur-
kalla pysäköintialueen vierellä. 

Itäkaakko 

SKDG201713 21 3.11. ,, Yksittäinen kivipylväs Kaakko 

SKDG201713 22 4.11. ,, Myllynkivi myymälärakennuksen 
lounaisnurkalla. 

Luode 

SKDG201713 23 4.11. ,, Betonirenkaan päälle asetettu 
myllynkivi. 

Luode 

SKDG201713 24 3.11. ,, Tontin lounaisosa sillanperustoi-
neen.  

Lounas 

SKDG201713 25 3.11. ,, Vanhan sillan kiviperusta. Lounas 

SKDG201713 26 3.11. ,, Etualalla vanhan sillan perusta, 
taustalla uusi silta. 

Koillinen 
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SKDG201713 27 3.11. ,, Uutta siltaa vanhalta siltapenkalta 
käsin. 

Pohjoinen 

SKDG201713 28 3.11. ,, Uuden ja vanhan tien välissä 
oleva tasanne.  

Länsiluode 

SKDG201713 29 3.11. ,, Koekuoppa 3 Länsi 

SKDG201713 30 4.11. ,, Koekuoppa 4 Länsi 

SKDG201713 31 4.11. ,, Koekuoppa 5 Länsi 

SKDG201713 32 4.11. ,, Järvenpenkkaa Lounas 

SKDG201713 33 4.11. ,, Järvenpenkan täyttökerrosta Länsi 

SKDG201713 34 17.11 ,, Esimerkkejä rakennusjätteestä 
ym., koekuopasta 4. 

Ylhäältä 
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LIITE 3: KARTTA HAVAINNOISTA JA KOEKUOPISTA 
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LIITE 4. LUETTELO POISTETUISTA LÖYDÖISTÄ 

 

Koekuopasta 4 taltioitiin noin 30-60 cm syvyydestä esimerkkejä täyttömaan alai-

sesta purkujätteestä, jotka on kuvailtu seuraavassa ja poistettu dokumentoinnin jäl-

keen. Luettelon yhteyteen on myös kuvattu havaintoja laajemmin (samatyyppisestä) 

purkujätemateriaalista, jota ei otettu kentällä talteen, vaan jätettiin kuoppaan. 

 

 

 

1. Metallilevyä 

Ohutta ja kapeaa metalli/rautalevyä havaittiin kolme katkelmaa, joista otettiin doku-

mentoitavaksi yksi pala. Kyse näyttäisi olevan jonkinlaisesta rautavahvikkeesta tai 

vanteesta, jonka leveys on 15 mm (paino 3,86 g). 

2. Rautanaulat 

Nauloissa on ainakin selvästi teollisia kappaleita, mutta jotkin olivat palaneet kiinni 

muuhun ainekseen, eivätkä olleet tunnistettavissa. Oheisessa kuvassa kookkaam-

massa naulassa on kiinni hiiltynyttä puuta. Esimerkkinaulojen pituudet 82 (11,01 g) ja 

48 mm (2,59 g). 

3. Posliiniesineen katkelma  

Pyöreä reiällinen esine kuvassa vaikuttaa massaltaan posliinilta. Joko pullon tai pie-

nen purkin suusta tai (todennäköisemmin) sähkötaulusta. Suun halkaisija ulkoreu-

noista mitattuna 20 mm, paino 4,18 g. 
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4. Lasia 

Purkukerroksessa näkyy olevan sekä palamatonta kirkasta ikkunalasia, että sula-

nutta kirkasta lasia (esimerkkipalat yht. 4,12 g). 

5. Sulanutta ainesta 

Kuvassa keskellä oleva vaalea, sulanut aines, joka on kevyttä ja johon metallinpaljas-

tin ei reagoi. Mahdollisesti sulanutta lasia. Paino 5,42 g. 

6. Tiiltä / punasavikaakelia 

Purkukerroksessa on suuri määrä tiiltä, joskaan ainakaan pintakerroksessa ei näky-

nyt ehjiä tiiliä, vaan pienempiä palasia. Osin kyse oli tavallisesta suorakaiteisesta ra-

kennustiilestä, mutta kuvan kookkaampi tiili ei ole tällaisesta, vaan sen muoto on 

pyöreämpi, mikä näkyy muutoin katkelmallisen palan pohjasta tai reunasta, jonka le-

veys on 55 mm, paino 64,60 g. Kyseessä täytyy olla muototiilen tai uunikaakelin frag-

mentti. Myös kuvassa näkyvän pienemmän palan pinta on joko sulanut todella ko-

vassa kuumuudessa tai siinä on ollut lasitus (paino 16,09 g). 

7. Palanutta savea 

Kuvan alareunassa mustuneista paloista oikeanpuoleisin on täysin palaneen saviesi-

neen, rappauksen tms. pala (paino 3,92 g). 

8. Kiviaines 

Kuvassa alhaalla vasemmalla on ns. kivilaji-iskos tai kiviesineestä lohjennut pala. Ei 

kovin teräväsärmäinen, voisi olla peräisin esim. hioinkivestä (2,36 g). Mustista pa-

loista keskimmäinen on myös kiveä ja palanut, mutta saattaa olla vain kiuaskivestä 

lohjennut kappale.  

9. Laastia 

Laastia näkyi joitakin paloja tiilimurskan lomassa. Esimerkkipalan paino 14,76 g. 

10. Puuta 

Purkukerroksessa on sekä täysin hiiltynyttä puuta että palamattomalta näyttävän 

puun paloja. Näitä ei taltioitu kentällä mukaan. 

  


