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303461
LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA
1

Johdanto
Raportissa tarkastellaan Laukon tutkimushistoriallisia ja kulttuurihistoriallisia
lähtökohtia sekä tuodaan esiin ympäristön muinaisjäännösarvot ja inventointitilanne. Raportti liittyy lokakuussa 2011 aloitettuun Laukonselän ja kartanoalueen ranta-asemakaavaan. Kaava-alueen alustava maastokäynti tehtiin
26.10.2011. Maastokäynnillä tarkastettiin pintapuolisesti kaava-alueen arkeologisesti kiinnostavat alueet sekä tunnetut muinaisjäännökset. Erityistä huomiota kiinnitettiin suunniteltuihin muutosalueisiin eli Laukon sahan kahden
asuinrakennuksen pihapiiriin ja Laukohakaan.
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Laukon kartano -nimiseen valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin (RKY-1993 ja RKY-2009). Lisäksi alue on osa laajempaa Vesilahden kulttuurimaisemat -nimistä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Maantieteellisesti Laukon kartano sijoittuu Pyhäjärveen, joka on keskeinen
osa rannikkoa ja sisämaata yhdistänyttä Kokemäenjoen laajaa vesistöä, jonka
merkitys on ollut asutuksen, seurakuntien ja hallinnon leviämisen kannalta
keskeinen aina esihistorialliselta ajalta alkaen.
Laukon kartanon alueella on lukuisia rautakautisia kalmistoja, joista yksi liittyy myös kartanon pihapiiriin. Esihistorian ohella Laukon maisemahistoriaan
liittyy keskiaikainen kylä, kartano ja kivinen asuinlinna. Kartanon päärakennuksen pihapiiri sijoittuu Pyhäjärven Laukonselän ja Pajalahden välisellä kapealla kannaksella sijaitsevalle harjanteelle. Tarunhohtoisen pirkkalaispäällikkö Matti Kurjen kerrotaan saaneen Laukon lahjaksi Ruotsin kuninkaalta joskus
1200-luvun alussa. Keskiajan lopulla Laukossa oli kivilinna ja kartanokappeli,
joiden rakennuttajaksi arvellaan Arvid Kurkea. Kartanon pihassa oleva ns. pirunkellari on arveltu olleen osa suurehkoa kivilinnaa. Kaivauksissa kellarista
on löytynyt keskiaikaista esineistöä, ja kartanoa ympäröivällä alueella on havaittu jälkiä keskiaikaisesta kulttuurikerroksesta. Merkittävimpiä löytöjä on 80
hopearahaa sisältänyt rahakätkö noin vuodelta 1500.
Nykyiseen Laukon kartanon pihapiiriin kuuluu puisto, patsaita, leikkimökki,
keskiaikainen kellari ja rantasauna. Kartanon talouspiha sijoittuu nykyisen
päärakennuksen länsipuoliselle harjanteelle, johon talousrakennusten ohella
liittyy useita asuinrakennuksia. Pihapiirin ulkopuolella on 1930-luvulla rakennettu kartanon saha sekä 1800-luvulle ajoittuva hautamuistomerkki Hautaniemessä. Kartanon historiaan liittyviä rakenteita ovat mm. lähiseudun torpat
ja mm. maankäyttöön viittaava Laukonhaka.
Vaikka aluetta on pitkään tutkittu, mutta varsinaisesti Laukon nykyaikaiset
arkeologiset tutkimukset aloitettiin vasta vuonna 1989. Tutkimusten intressi
on ollut lähinnä tieteellinen. Alueen kaavoituksen kannalta oleelliset muinaisjäännösrajaukset on osittain tulkinnallisia. Muinaisjäännösten suojelun ja kaavoituksen kannalta olisikin yleensä tärkeää selvittää muinaisjäännösten rajausta sekä jäännösten merkitystä alueen maankäytön kuten rakentamisen ja
kaavoituksen kannalta. Alueen maankäytön historia on kuitenkin monipuolinen ja monessa mielessä arvokas, joten sen yksinkertainen rajaaminen on
haasteellinen tehtävä.
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Kuva 1. Hautaniemessä sijaitsee 1800-luvun lopulla rakennettu hautapyramidi, joka on suunniteltu Standertskjöld-Nordenstam -suvun sukuhaudaksi.

1.1

Laukon historia
Laukko tunnetaan piispa Arvid Kurjen syntymäpaikkana ja sen lisäksi se mielletään Elinan surmavirren tapahtumapaikaksi. Näiden lisäksi Laukon kartanon
perintöön ja vaikutukseen liittyvät myös Elias Lönnrotin Kanteletar, vuoden
1906 torpparihäädöt ja Laukon peurat.
Kartanoalueen historia ulottuu vähintäänkin rautakaudelta aina näihin päivin
saakka. Laukon mäellä on rautakauden lopulla ollut useita kalmistoja ja ainakin yksi rakennuskeskittymä nykyisen kartanon päärakennuksen läheisyydessä. Kartano alkoi muodostua keskiajan kuluessa, historiallisten lähteiden perusteella 1400-luvulla. Laukon kohdalla on merkittävää, että se sijaitsee keskellä vanhaa rautakauden asutusta. Tilanne on poikkeuksellinen siinä mielessä, että Varsinais-Suomessa ja ilmeisesti Uudellamaallakin kartanot sijaitsevat
usein rautakaudelta periytyvän asutuksen ulkopuolella. Valitettavasti Laukon
alueella on tehty niin vähän rautakauden tutkimuksia, ettei kovin tarkkaa kuvaa voida muodostaa.
Historiallisssa läheteissä Laukko mainitaan ensimmäisen kerran kylänä vuonna 1416. Kurki –suvun kartanoksi kylä muodostui jo 1400-luvulla. Keskiajalla
ja uuden ajan alkupuolella Laukosta kehittyi yksi Suomen merkittävimmistä
aateliskartanoista, johon liittyi tällöin mahdollisesti kivinen asuinlinna ja parhaimmillaan noin 37 000 hehtaaria maata. Suuraatelia edustaneelta Kurki –
suvulta kartano siirtyi myöhemmin Takon ja Tampellan perustajina tunnettujen Törngrenien omistukseen vuonna 1817. Uuden teollisuusaatelin kuva vahvistui, kun kartano 1920-luvulla Tamperelaisen kauppaneuvos Rafael Haarlan
omistukseen, Rafael Haarlan aikana Laukosta rakennettiin yläluokkainen
edustustila. Törngrenin ja Haarlan kautta Laukko liittyy keskeisesti myös
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Tampereen teollistumisen historiaan. Tampereella Laukosta kertoo kaupungin
keskustaan sijoittuva Laukontori.
Kartanon tiedetään tuhoutuneen tulipalossa kahdesti: ensin vuonna 1704 ja
sittemmin vuoden 1918 sisällissodan tapahtumisen seurauksena. Nykyinen
päärakennus on 1930-luvulta. Laukon nykyiset rakennukset liittyvät vahvasti
Haarlan sukuun. Laukon kartanon 1930-lukua vanhempaa rakennuskerrostumaa edustavat meijeri, navetta, kivikellari ja Standersköld-Nordenstam –
suvun hautakappeli.

1.2

Tunnetut muinaisjäännökset
Kartanon pitkästä historiasta huolimatta nykyinen rakennuskanta on historiaan nähden varsin nuorta. Pitkä historia näkyy lähinnä pihapiirin sijaintina,
jonka historia ulottuu nykyajasta historiallisen kartanon, kylän ja rautakauden
löytöjen kautta aina esihistorialliseen aikaan. Maanpinnalle näkyvää keskiaikaista kerrostumaa edustaa keskiajalla rakennettu kivinen kellari.
Laukon alueelta on merkitty muinaisjäännösrekisteriin neljä kohdetta: Laukon
kartano, Laukon puisto, Laukonhaka sekä Pajalahdenranta ja Riihimäki. Näistä
kohteista Laukonhaka, Laukonpuisto sekä Pajalahdenranta ja Riihimäki on rajattu alueena. Muinaisjäännöskohde Laukon kartano on ilman rajausta.

1.2.1

Laukon kartano
Nimi

Laukon kartano

Kunta

Vesilahti

Kylä

Laukko

Muinaisjäännöstunnus

1000001982

Muinaisjäännöstyyppi

asuinpaikat

Tyypin tarkenne
Ajoitus

historiallinen

Selkeä ajoitus

?

Rauhoitusluokka

1

Lukumäärä
Peruskarttanumero

212304 NOKIA

Koordinaatit:

X 6802660 /Y 2474110 / z ?

Kuvaus

Perimätiedon mukaan Laukko oli aikoinaan lappalaisten heimolinnoitus. Tarunhohtoisen pirkkalaispäällikkö Matti Kurjen kerrotaan saaneen Laukon
lahjaksi Ruotsin kuninkaalta joskus 1200-luvun alussa. Tarinoiden mukaan Kurki taisteli Turussa urhoollisesti Tanskaa, Ruotsin vihollista vastaan. Toisen
tarinan mukaan Laukko oli palkkio siitä, että Matti
Kurki luopui lappalaisten verotuksesta. Vanhin asiakirjoista tunnettu Kurki on Jaakko Kurki, joka mainitaan v. 1362 Satakunnan laamannina. Tämän tyttärenpojanpoika, nimeltään samoin Jaakko Kurki, peri
Laukon vaimonsa isältä Klaus Djäkniltä joskus 1400luvun alussa. Jaakko Kurjen poika Klaus Kurki tun-
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netaan Ylisen Satakunnan tuomarina 1463-1477 ja
Elinan Surma -runon päähenkilönä.
Keskiajan lopulla Laukossa oli kivilinna ja kartanokappeli, joiden rakennuttajaksi arvellaan Arvid
Kurkea. Kartanon pihassa oleva ns. pirunkellari on
ollut osa suurehkoa kivilinnaa. Kaivauksissa kellarista on löytynyt keskiaikaista esineistöä, ja kartanoa
ympäröivällä alueella on havaittu jälkiä keskiaikaisesta kulttuurikerroksesta. Merkittävimpiä löytöjä on
80 hopearahaa sisältänyt rahakätkö n. vuodelta
1500.

Kuva 2. 1990-luvun kaivausten aikana tutkittu kellari sijaitsee hoidetussa
puutarhassa. Taustalla 1930-luvulla rakennettu kartanon nykyinen päärakennus. Kellarin arvellaan olevan osa paikalla sijainnutta keskiaikaista kivilinnaa.
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Laukon puisto
Nimi

Laukon puisto

Kunta

Vesilahti

Kylä

Laukko

Muinaisjäännöstunnus

922010010

Muinaisjäännöstyyppi

hautapaikat

Tyypin tarkenne

polttokenttäkalmistot

Ajoitus

rautakautinen

Selkeä ajoitus

?

Rauhoitusluokka

2

Lukumäärä

1

Peruskarttanumero
Koordinaatit:

212304 VESILAHTI
X 6802655 /Y 2474011/ Z 85

Kuvaus

Mahdollinen kalmisto sijaitsee Laukon kartanon päärakennuksesta 100 m lounaaseen, puistossa loivasti kaakkoon kallistuvalla
rinteellä. Paikalta on löydetty vuonna 1938 ojankaivussa keihäänkärki ja palanutta luuta noensekaisesta maasta isojen kivien
välistä. Myöhemmin samalta paikalta löydettiin raudanpalasia ja
palanutta luuta lisää. Kyseessä voi olla polttokenttäkalmisto tai
matalat, kiven- ja maansekaiset röykkiöt. Ainakin osa kalmistosta on tuhoutunut nurmikon tasoituksessa sekä kaapeleita kaivettaessa. Löytöjä säilytetään Laukon kartanossa.

Kuva 3. Laukon kartanon puistoa. Kuvan taustalla 1930-luvulla rakennettu
kartanon päärakennus. Kalmiston ”Laukon puisto” on arveltu sijoittuvan tähän rinteeseen.
Q:\Hki\P158\P15872_Rantaasemakaavan_laatiminen\Työaineisto\Muinaisjaannokset\Laukon kartano_arkeologia.doc

FCG Finnish Consulting Group Oy
MMA

Arkeologia, maastokäynti
-15872

Kalle Luoto

26.10.2011

1.2.3

6 (14)

Laukonhaka
Nimi

Laukonhaka

Kunta

Vesilahti

Vanha kunta
Kylä

Laukko

Kaupunginosa
Muinaisjäännöstunnus

922010011

Muinaisjäännöstyyppi

kivirakenteet

Tyypin tarkenne

röykkiöt

Ajoitus

ajoittamaton

Selkeä ajoitus

?

Rauhoitusluokka

2

Lukumäärä

4

Peruskarttanumero

212304 VESILAHTI

Koordinaatit

X 6802773/Y 2474749/Z 90

Kuvaus

Lapinrauniot ovat sijainneet päärakennuksesta 800 m itään ns.
Laukon haassa, etelään laskeutuvalla kalliopohjaisella jyrkällä
törmällä Laukonselän partaalla vuoden 1939 inventointikertomuksen mukaan. Kysymyksessä on ollut pieni, suppea-alainen
ryhmä. Röykkiöiden halkaisijat olivat 3-5 m:iin. Ainakin kahta
röykkiöitä oli kaiveltu. Paikkaan liittyy uskomuksia lappalaisista.
Vuoden 1995 inventoinnissa ei röykkiöitä löydetty.

Kuva 4. Laukonhaassa on runsaasti kiviraunioita ja kaivantoja, joiden ajoittaminen on hankalaa. Useimmat ovat nuorehkoja maatalouteen liittyviä rakenteita.
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Pajalahdenranta ja Riihimäki
Nimi

Pajalahdenranta ja Riihimäki

Kunta

Vesilahti

Vanha kunta
Kylä

Laukko

Kaupunginosa
Muinaisjäännöstunnus

922010009

Muinaisjäännöstyyppi

asuinpaikat, hautapaikat

Tyypin tarkenne

hautaröykkiöt

Ajoitus

rautakautinen

Selkeä ajoitus

?

Rauhoitusluokka

1

Lukumäärä

8

Peruskarttanumero

212304 VESILAHTI

Koordinaatit:

X 6802635
Y 2473591
Z 80

Kuvaus

Kohde sijaitsee Vesilahti-Tottijärvi tien, ns. Klaus Kurjen tien itäpuolella ja Laukonselän pohjoisrannalla, Laukon kartanon päärakennuksesta länteen.
Riihimäen kiven- ja maansekaiset röykkiöt sijaitsevat noin 600 m
länsilounaaseen kartanosta, pienillä kivikkoisilla kumpareilla Pajalahden etelärannalla. Röykkiöiden koot ovat 2,5 x 2,5 m-11 x
11 m. Paikalla on ollut 30 röykkiötä, joista suurin osa on tuhoutunut 1800-luvun lopun pellonraivauksessa.
Vuoden 1995 inventoinnissa paikalla todettiin viisi varmaa röykkiötä ja kaksi epämääräistä kiveystä, jotka voivat olla röykkiön
jäännöksiä. Paikalla on suoritettu kaivauksia jo 1850-luvulla, jolloin silloinen Laukon isäntä kaivautti kaksi-kolme kumpua. Löydöt ovat pääasiassa merovingiajalta.
Edellä mainituista röykkiöistä 250 m länteen, lähellä Pajalahden
rantaa mäenkumpareella on kolmen kiven- ja maansekaisen
röykkiönryhmä. Röykkiöihin tehdyistä koekuopista saatujen löytöjen perusteella ainakin osaa röykkiöistä voi pitää hautoina.
Röykkiöiden koot vaihtelevat 5-8 m x 10–12 m x 0,5-1m. Niiden
lisäksi kumpareella on muitakin kiveyksiä/kivikasoja - mahdollisesti pellolta raivattuja kiviä tai asutusjäänteitä.
Pajalahden kalmisto sijaitsee Pajalahden ja Laukonselän välisellä kannaksella
metsäsaarekkeella pienen kumpareen laella Laukon kartanon hevoshaan keskellä noin 700 m kartanosta länteen. Vuonna 1961 röykkiöiden kohdalta löydettiin rautakautisia saviastianpaloja ja palanutta luuta. Kohde on Riihimäen
kalmiston lähellä ja aiemmin nämä kaksi kalmistoa ovat todennäköisesti olleet
samaa, yhtenäistä kalmistoa. Kalmiston vieressä kulkeva yksityistie toimii
Laukon kartanon hevosharjoitusratana.
Riihimäen kalmisto sijaitsee Pajalahden ja Laukonselän välisen kannaksen laidun alueiden ympäröimällä noin 200 m pitkällä ja 60 m leveällä harjanteella.
Riihimäen 7 tai 8 röykkiötä sijaitsee joko Laukon kartanon riihirakennuksen
ympärillä tai laidunalueella. Kerrotaan, että vielä 1880-luvulla kohteessa olisi
ollut noin 100 röykkiötä, jotka olisivat pellonraivauksessa tuhoutuneet.
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Kuva 5. Muinaisjäännös Pajalahden ranta näkyy kuvassa taustalla. Etualalla
näkyvällä peltoalueella on ilmeisesti sijainnut 1860-luvulla kaivettu ja myöhemmin pelloksi raivattu röykkiöalue. Alue on yhä muinaisjäännösaluetta.

Kuva 6. Muinaisjäännösalue ”Riihimäki”. Kaavan muutosalue, Sahan työläisten asuntojen pihapiiri on kuvan oikeassa laidassa, jonne nykyinen muinaisjäännösrajaus ulottuu. Riihimäki ja Pajalahden ranta lienevät olleet aiemmin
samaa kalmistoa.
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Arkeologiset selvitykset ja kirjallisuus
Kiinnostus Laukon menneisyyteen heräsi Suomen mittakaavassa jo varhain,
ilmeisesti jo 1860-luvulla. Alueen arkeologiset tutkimukset alkoivat kun kartanon silloinen omistaja kaivautti maallaan olevaa rautakauden kalmistoa. Alueen kolmelle tai neljälle kalmistolle on yhteistä, että niitä ei ole varsinaisesti
ammattilaisten toimesta tutkittu, vaan niistä on ennemminkin kerätty vanhoja
esineitä. Laukon alueelle on ollut tyypillistä, että paikalla tehdyissä tutkimuksissa on omistajilla ollut voimakas rooli.
Nykyaikaisista kaivaustutkimuksista on syytä todeta, että ne ovat kohdistuneet pääosin kivikellarin ympäristöön ja käsitelleet keskiaikaa. Kaivaustutkimusten yksi päätavoitteista oli 1990-luvulla löytää 1700-luvulla palaneen päärakennuksen jäänteet, mutta moninaisten etsintämenetelmien käytöstä huolimatta sitä ei voitu tuolloin varmuudella paikantaa. Kaivauksen löytö- ja havaintomateriaalista on tuotettu runsaasti yksityiskohtaista tietoa Laukon keskiaikaisista rakennusjäänteistä ja esineistä. Kaivausten löytöaineisto oli runsas ja monin osin poikkeuksellinenkin. Erikoisempia löytöryhmiä kaivauksilla
olivat kaakeliaineisto ja ns. majavanhäntäkattotiilet, jotka olivat aikanaan ilmeisesti tuontitavaraa.
Muilta kartanon alueilta ja ajanjaksoilta tietomme ovat hyvin paljon rajoitetummat. Ajoitukseltaan varhaisimpina alueen muinaisjäännöskohteista voitaneen pitää kartanon pihapiirin ulkopuolella Laukohaan lapinraunioita, joiden
arvellaan ajoittuvan varhaismetallikautisiksi. On huomattava, että näitä aiemmin löydettyjä kiviraunioita ei havaittu vuonna 1995 tehdyssä Vesilahden
inventoinnissa. Muut tiedot keskiaikaa vanhemmista jäännöksistä perustuvat
lähinnä innokkaiden muinaisesineiden etsijöiden löytämiin tai työhankkeiden
yhteydessä satunnaisesti löydettyihin esineisiin. Yleisesti ottaen tämäntapaisille esinehavainnoille on tyypillistä, että huomio on kiinnittynyt näyttäviin
kalmistoesineisiin arkielämän vaatimattomampien arkiesineiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Oman ongelman muodostaa myös alueen nuoremman
arkeologisen perinnön merkityksen ja rajauksen määrittely (mm. Kartanonpuisto- ja puutarha) uusien historiallisen ajan muinaisjäännöksiä käsittelevien
ohjeiden mukaan.

1.3.1

Arkeologiset tutkimusraportit
Tyyppi

Nimi, alue

Tekijä

kuntainventointi.

Vesilahden arkeologinen inven-

Väinö Maajoki 1963

tointi
kuntainventointi

Vesilahden arkeologinen inven-

Tampereen

museot,

tointi

Pukkila Ville Laakso 1995

Laukon kartano

Laukon kartanon alue kaivaus

Kari Uotila 1996

Laukon kartano

Laukon kartanon alue, kaivaus

Kari Uotila ja Kirsi Majantie
1999

Laukon kartano

Pihapiirin kaivaukset

Kari Uotila, 1991

Laukon kartano

Kellarin kaivaus,

Kari Uotila, 1993

Laukon kartano

Pihapiirin kaivaus

Kari Uotila, 1990
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Kuva 7. Kartanon piha-alueella sijaitsee rakennusten perustuksia ja kellareita, joiden ajoittaminen ja merkityksen arviointi ulkoisten piirteiden perusteella saattaa olla hankalaa. Osa muinaisjäännöskerrostumista sijaitsee maanpinnan alapuolella hoidetun puutarhan alueella.

1.4

Inventointitarve ja kaavan muutosalueet
Muinaisjäännösarvot tulisi osoittaa kaavoituksen yhteydessä. Laukon tapauksessa muinaisjäännösarvot ovat harvinaisen tiiviissä yhdessä maisemaan, rakennusperintöön, arkeologian sekä kulttuuriympäristön kokonaisuuteen. Laukon kartanosta on laadittu lukuisia sen esihistoriaa ja historiaa käsitteleviä
selvityksiä, tutkimuksia ja artikkeleita, jossa ei tosin ole kovinkaan tarkasti
käsitelty kohteiden rajausta eikä tarkasteltu alueen kulttuuriympäristöä kokonaisuutena. Oman ongelmansa muodostaa myös se, että Laukon kartanon
alueesta ei ole tehty varsinaista kaikki historianjaksot kattavaa ja ajanmukaista muinaisjäännösinventointia. Kohdetta on kuvattu kuntainventoinneissa,
jotka ovat jo osin vanhentuneita, pääasiassa siksi, että niissä ei ole käsitelty
historiallista aikaa siinä laajuudessa ja merkityksessä kuin sille nykyisin selvityksissä annetaan
Laukon kartanolla on erityistä arvoa niin paikallisena kuin valtakunnallisena
symbolina ja monumenttina. Kartanon aiempien arkeologisten tutkimusten tuloksena on saatu talteen monipuolista aineistoa, joka kertoo erilaisten uutuuksien (mm. kattotiilet) leviämisestä ja omaksumisesta niin Satakunnassa
kuin myös Suomessa. Laukosta saatava tutkimusaineisto saattaa olla jopa
kansainvälisesti kiinnostavaa ja merkittävää.
Laukon kartanoa edeltäneen kylän mahdollista muinaisjäännösarvoa nostaa
pitkä, todennäköisesti rautakaudelta nykypäivään ulottuva, asutusjatkuvuus.
Tutkimuksellisesti arvokasta on kohteeseen liittyvän rautakautisen asutuksen
synty ja sen yhteys alueen kehittymiseen kartanoksi. Erittäin kiinnostavalta
ajanjaksolta rautakaudelta keskiajalle ulottuvalta ajanjaksolta Laukon karta-
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non pihapiiristä, erityisesti kellarin pohjoispuolelta saattaa tähän kysymykseen löytyä vastauksia (Uotila 2000: 141). Laukkoa voidaan pitää kiinnostavana myös siitä syystä, että siihen on kuulunut harvinainen kartanolinna puurakennuksineen ja kulttuurikerroksineen. Erityisen arvokasta olisi kartanon
rakennuspaikan ja pihapiirin paikantaminen. Mahdollisesti suojelu tulee ulottaa myös kartanopuiston ja –puutarhan säilyneisiin vanhoihin maa ja kivirakenteisiin (lähinnä 1500 – 1800 –luku).
Alueen maankäyttö ja rakentaminen on ollut voimallista erityisesti 1900luvulla. Rakentamisen lisäksi alueella on todennäköisesti muokattu voimallisesti puutarhaa. Tätä varhaisimpien vaiheiden hahmottaminen perinteisessä
inventoinnissa saattaisi olla hankalaa. Muutaman satunnaisesti sijoitetun koekuopan kaivaminen ei todennäköisesti antaisi kattavaa kuvaa koko alueesta,
sillä Laukon alueella sijaitsee todennäköisesti niin säilyneisyydeltään kuin alkuperäiseltä merkitykseltään ja laajuudeltaan hyvin eriarvoisia ja osin päällekkäisiä alueita. Mahdollisesti aiemmista asutusvaiheista on säilynyt ainoastaan hyvin katkelmallisia jäännöksiä.
Kaiken kaikkiaan alueen tutkimuspotentiaali ja merkitys on suuri, joten muinaisjäännösnäkökulma tulee ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Muinaisjäännösnäkökulma on huomioitava myös korjaus-, kaivu- ja
rakennustöiden yhteydessä. Kaavamerkintänä erityisesti kohde ”Laukon kartano” on haastava, sen sijaintia ei ole ilmoitettu alueena vaan pisteenä. Todennäköisesti muinaisjäännöksenä pidettävä kartanon pihapiiri ulottuu laajalle
alueelle nykyisen päärakennuksen ympäristöön (vrt. Uotila 2000: kuva 80,
s.140).
Saattaisi olla paikallaan, että koko aluetta ja sen sisältämää mahdollista arkeologista perintöä tarkasteltaisiin ammattiarkeologin näkemyksen perusteella. Kaavoituksen taustaksi saattaisi olla hyvä laatia muinaisjäännösinventointi,
jossa tuotaisiin tietoa alueen muinaisjäännöksistä kokonaisuutena sekä niiden
rajauksesta. Tämän hetken ranta-asemakaavan laatimiseen johtaneet maankäytön paineet kohdistuvat pää-asiassa muinaisjäännösalueiden reunaalueille, joten inventoinnin rajaamista vain muutosalueille, sahan asuinrakennuksiin ja Laukonhakaan voisi harkita. Tavoitteissa on kuitenkin tuotu esiin
myös kartanon pihapiirin ja talouskeskuksen kehittämistarve, johon ei kuitenkaan alustavasti liittyisi uutta rakennusoikeutta. Kartanon pihapiirissä on todennäköisesti runsaasti jäännöksiä ja luotettavien muinaisjäännöshavaintojen
tekemiseksi on tehtävä laajahkoja tutkimuksia, joihin liittyy myös maankaivutöitä. Toinen vaihtoehto on, että maankäytön muutosalueilla rakennusalueiden tarkentuessa tehtäisiin tarpeellisia tutkimuksia ennen rakennustöiden
aloittamista esim. koekaivauksin tai vähemmän merkittävillä alueilla arkeologi
seuraisi maankaivutöitä. Tämä saattaisi olla perusteltua, sillä osassa aluetta
mahdollisten keskiaikaisten kerrostumien toteaminen saattaisi vaatia koneellisia kaivaustutkimuksia erityisesti kartanon päärakennuksen ympäristössä.

1.4.1

Laukonhaka
Kyseessä on asumaton ja rakentamaton metsäalue kartanon pihapiirin koillispuolella. Alueella on tunnettujen kiinteiden muinaisjäännösten, kiviröykkiöiden, ohella lähinnä ajoittamattomia maakellareiden ja vanhan kyläpolun jäänteitä sekä kasvillisuuteen liittyviä luontoarvoja. Vanha haka-alue on säilynyt
osittain alueen länsiosassa, jossa se liittyy viljelymaisemaan. Metsäselänteen
yläosa, muinaisjäännösalue, on hakattu 2000-luvulla.
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Muinaisjäännöksen Laukonhaka eteläpuoliset ranta-alueet eivät maastokäynnin perusteella vaikuttaneet muinaisjäännösten sijainnin kannalta keskeisiltä
alueilta. On mahdollista, että ranta-alueelle rantarakentaminen vaikuttaa
muinaisjäännöksiin sillä aluetta ei ole aiemmin tarkasteltu uusien historiallisen
ajan muinaisjäännöksiä koskevien ohjeiden mukaisesti. Voidaan kuitenkin
olettaa, että Laukon kartano on muodostanut aina alueen tärkeimmän elementin, jonka ympäristöön keskeisin ja merkittävin toiminta on aina keskittynyt.

1.4.2

Sahan asuinrakennukset ja pihapiiri
Laukon saha rakennettiin 1930-luvulla kartanon talouspihaan liittyvän lahdelman etelärannalle. Sen lähelle rakennettiin samaan aikaan kaksi asuinrakennusta. Asuinrakennuksiin kuuluu myös talousrakennus ja rantasauna.
Muinaisjäännöskohde ” Pajalahdenranta ja Riihimäki” on rajattu rakennusten
välittömään yhteyteen. Todennäköisesti rautakaudella kalmisto on ylettynyt
rakennusten nykyiselle sijaintipaikalle rantatöyrään laelle. On todennäköistä,
että rakennusten perutukset ovat tuhonneet niiden alapuolella mahdollisesti
sijainneet osat kalmistoa. Sen sijaan rakennusten pihapiirissä on saattanut
säilyä muinaisjäännöskerrostumia, jotka tulee ottaa huomioon rakennus ja
korjaustöissä. Muinaisjäännöskerrostumien toteaminen maanpinnan muotoja
tarkastelemalla on mahdotonta, sillä paikan maakerroksia lienee voimakkaasti
muokattu. Käytännössä ainoa tapa varmistua muinaisjäännöksen ulottumisesta alueelle on kaivutyön yhteydessä tehtävät havainnot.
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