
1.Fastin sotilastorppa / Koivuniemen silta 
Koivuniemen silta on vanha kulkureitti, joka on yhdistänyt Koivuniemen kylän talot Leppälammin kylään. Silta on merkitty jo vuoden 1797
isojakokarttoihin. Aivan sillan läheisyydessä on sijainnut Koivuniemen talojen yhteisesti ylläpitämä ruotusotilaan torppa. Ennen kylien
isoimmat talot varustivat sotilaan kruunun käyttöön ja välttivät siten veroja. Rauhan aikana ruotusotilaat viljelivät torppiaan, mutta
kutsuntojen alkaessa he lähtivät sotaan. 

Tomi Ahoranta kirjoittaa blogissaan Sukelluksia Suodenniemen historiaan Koivuniemen ruotusotilastorpasta. Kirjoitukseen pääset
tutustumaan tästä. 

2.Hevoshaan ahde 
Kylän paikannimiä, jotka ovat edelleen käytössä.

3.Marjakallio ja Kirkkokallio
Entisaikojen kulkureitti Suodenniemen kirkolle on kulkenut 
Latvajärvenmaasta Raistamontien varrelta Marjakalliolle, siitä 

Kirkkokalliolle ja edelleen Koivuniemenjärven rantaan, josta on 

Kinan salmesta menty vesistön yli. Matka linnuntietä 

Marjakalliolta kirkolle onkin vain 3,5 kilometriä, kun se nykyisiä teitä 

pitkin on 6,5 kilometriä.  

4.Sepän puun halkaisema kivi
Sepän pitkäaikaisin isäntä Frans kuvattuna talon
 läheisyydessä olevan kiven edessä. 

5.Raatsi ja kansakoulu
Tontilla sijainnut Raatsin talo ja tontti myytiin
 1900-luvun alussa Suodenniemen kunnalle
 koulutaloksi. Tontille rakennettiin kansakoulurakennus 

ja se valmistui vuonna 1910. Oppilasmäärä kuitenkin 

kasvoi tulevina vuosina niin paljon, että kouluun 

rakennettiin laajennus, joka valmistui 1937. Opettaja 

Vihtori Varjosen laatimissa koulun alkuperäisissä 

rakennuspiirustuksissa 1900-luvulta näkyy jo koulun
 laajennus. Lieneekö kunta alunperin rakentanut
 suunnitelmia pienemmän koulurakennuksen, jota
 sitten on tulevina vuosina jouduttu laajentamaan 

alkuperäisen suunnitelman mukaan.  

6. Kota ja Hirvelä
Kotiseutuyhdistyksen Vuohikota rakennettiin
 talkootyönä kesällä 2008 yhdistyksen
 kokoontumispaikaksi. Kota on rakennettu Hirvelä Oy:n
 tontille ja samassa pihapiirissä on Taipaleen 

kansakoulun entinen keittolarakennus. Rakennus toimii
 nykyään Suodenniemen pohjoispään hirvimiesten
 “lahtisuulina” ja kokoontumistilana. Tontti on lohkottu 

Raatsin talon tontista. 
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7. Äijälän kadonnut tontti
Kiilin talolla on ollut vanhat torpat, Äijälä ja 

Setälä. Kummatkin torpat ovat jääneet tyhjilleen 

1900-luvun alussa ja pitkälti jo tähän päivään 

mennessä kadonneet. 

Äijälän torpan seitsemästä lapsesta ainakin yksi 
on muuttanut Amerikkaan.Talon vanhemmat ovat 
kuolleet 1895 ja 1896, lasten ollessa 18 vuotta,

16 vuotta (kuollut samana vuonna lavantautiin), 

13 vuotta, 11 vuotta, 8 vuotta, 6 vuotta ja 3 vuotta. 

Vanhempien kuoltua lapset on otettu
 muihin taloihin piioiksi tai rengeiksi. 

8. Kadonnut vanha Setälä
Vanhan Setälän torpan on perustanut Kiilin talon
isännän Hiskias Kiilin velipuoli Johan 

Davidinpoika Setälä. Hän on mennyt naimisiin 

Raatsin Myllymäen torpparintyttären 

Wilhelmiina Nikodemuksentyttären 

kanssa vuonna 1883. Heillä ei ollut lapsia ja 

torppa jäi heidän jälkeensä tyhjilleen. 

9. Leppälammin myllytontti Sikkaojan varressa
1900-luvun alussa suunniteltiin yhteisen 

myllytontin perustamista Raatsin talon maalle, 

joka oli Suodenniemen kunnan omistuksessa. 

Suunnitelma lienee ollut jo varsin pitkällä, sillä 

myllytontti on merkitty isojaon 

täydennyskarttoihin ja sille on omat rajapyykit 
merkitty. Raatsin talo oli tullut kunnan
omistukseen vuoden 1906 lopussa ja tilalle rakennettiin Taipaleen kansakoulu.

10. Mäkitalon Kalle harvinaisten lintujen perässä
Leppälammin rannalla asunut Mäkitalon Kalle tunnettiin kovana metsämiehenä. Kerran hän näki harvinaisia lintuja Leppälammissa.

Hän hairasi haulikon käteensä, alkoi juosta törmää alas samalla huutaen: “Eetlaa…. Eetlaa täällä on jouhtenia”. Kalle kuitenkin
kompastui ja haulikko laukesi. Jouhtenet lensivät pois. 

Nykypäivänä jouhtenet ovat yleisiä Leppälammin järvessä, ja välillä parit jäävät järvelle koko kesäksikin. 

11. Sikkaojan silta ja Satimon pelto
Leppälammintien alittavan Sikkaojan siltaa oli tarkoitus korjata vuonna 1968. Kuitenkin kesällä 1967 kovat sateet ja tulvavedet veivät
sillan osittain mennessään ja liikenne oli poikki sillan kautta, jolloin sillan uudelleen rakentaminen piti aloittaa heti.

12. Neljän kylän rajapyykki

13. Koiviston, Huhtalan ja Heikkilän kadonneet torpat
Koiviston, Heikkilän ja Huhtalan torpat ovat kuuluneet Sarkosen taloon. Myös torppien ensimmäiset asukkaat ovat Sarkosen sukua -

Heikkilässä ensimmäinen asukas oli Sarkosen tytär Maija Liisa puolisoineen, Koiviston perusti Sarkosen talon ensimmäisen isännän
nuorin poika Taavetti Frederikinpoika Koivisto ja Huhtalan ensimmäisiin asukkaisiin kuului Sarkosen isännän Iisakin serkku, Fiina
Huhtala. Koiviston torpasta oli kotoisin suutari Taavetti Koivisto, joka oli elävä legenda ja josta edelleen kerrotaan tarinoita kylällä.

Ajan tavan mukaan ihmiset ottivat asuinpaikkansa nimen sukunimekseen - siksi sukunimet ovatkin pitkälti samat, kuin torppien
nimet. 

14. Rosenlewin varasto 
Isoja maa-alueita myytiin Sarkosen talosta ja torpista Rosenlewin metsäyhtiölle vuosien kuluessa. Hakkuut ja puunkorjuu työllistivät
paljon lähialueen miehiä ja tulo oli kaivattu lisä monelle maatilalle. Yhtiöllä oli suuri tukkien varastoalue, jossa myös metsurit ja
heidän hevosensa asuivat. Kulkeminen ennen aikaan oli hidasta ja päivät metsätöissä pitkiä, joten järkevämpää oli asua työmaan
läheisyydessä. 

15. Kukkulan muinaislöydöt
Syksyllä 1907 Kukkulan torpan poika Taavetti löysi peltotöissä ollessaan erikoisen esineen, joka myöhemmissä tutkimuksissa
osoittautui kivikautiseksi hiomakiveksi. Seuraavana keväänä lähistöltä löytyi lisää työkaluja mm. kivikautinen reikäkivi, kun Vihtori
Forsman oli kuokkimassa puron varressa Saarenmaa-nimistä peltoa. 

Vuosina 2007-2008  alueelle tehty arkeologinen inventointi kertoo, että kivikauden asutusta on ollut Suodenniemellä kahdessa
paikassa. Näistä pohjoisempi asutuskeskittymä sijaitsi Sävijoen laaksossa Jyllintien varrella.

16. Tukinuiton paikka Sävissä (Jyllinsilta)
Kauvatsalle asti menevä tukinuittoreitti alkoi yläjuoksulta Sävijärven eteläpäästä Takalan rannasta ja jatkui Sävijokea pitkin
Leppälammille ja Suodenniemen, Kiikoisten ja Kauvatsan kautta Kokemäenjokeen. Reitin pituus oli 91 km. Jyllinkoskessa on ollut
uittoränni, jonka jäänteitä oli vielä 70-luvulla jäljellä. Vuosi 1956 oli viimeinen uittovuosi Suodenniemellä. Jyllinsilta on rakennettu
uudelleen ainakin vuosina 1925, 1935, 1963 ja 1974.



17. Märkätaipaleen kosken perkaus
Märkätaipaleen saha oli perustettu ensimmäisen kerran 1856 ja se sijaitsi suurin piirtein nykyisen Lahdenperäntien kohdalla. Saha
kuitenkin paloi 1894. Vuotta myöhemmin ilmoitettiin kosken perkauksen urakkahuutokaupasta. Kalle Saarinen muistelee:  “Tavoitteena
oli syventää joen uomaa niin, että Märkäjärven rantojen pellot eivät kärsisi tulvista ja maanomistajat saisivat vesijättömaata käyttöönsä.

Sahanomistajat hyötyisivät suuremmasta virtaamasta. Kiveä nousi valtavasti kosken pohjasta ja kosken reunoille tuli valtavat
kiviröykkiöt, jotka olivat siinä vuosikymmeniä. 1935 rakennettiin uusi tie Lahdenperään, jonka rakentamisessa kivet olivat tarpeellisia.

Kosken yli rakennettiin silta ja sen penkereisiin käytettiin koskesta nostettuja kiviä.

Kosken perkaamisen jälkeen Märkätaipale jäi nimenä pois käytöstä ja se korvattiin pelkällä Taipaleella.”

18. Taipaleen tiilitehdas
Sodan jälkeen oli kova puute tiilistä ja rakennustarvikkeista. Kylällä asuneet Kalle Saarinen, Kalle Aaron Myllymäki, poika Veikko
Myllymäki ja Pentti Haanpää sekä mahdollisesti Kalle Vartti tai Kalle Jalmari Myllymäki perustivat tiilitehtaan alavirtaan Taipaleen
myllystä ja sahasta. Tiilien lisäksi tehtaassa valmistettiin muitakin savituotteita, kuten tuhkakuppeja. Tehtaan toiminta hiipui 1960-

luvulle tultaessa.

 

19. Karjosilta 
Isotalosta kulki reitti Ylitaloon nykyisten peltojen poikki. 
Joen yli oli rakennettu Karjosillaksi nimetty silta. 

20. Salon Oskarin mylly ja Prusin silta
Vuonna 1926 Kotajoen myllyllä uransa aloittanut Oskari
 Salo osti
 Taipaleen Alisenkosken  myllyn huutokaupalla. Oskari 
kunnosti myllyn ja sähkölinjat, hankki kauraryynikoneen
 ja rakensi myllypirtin. Mylly tuotti sähköä laajalle
 alueelle aina vuoteen 1955 asti. Myllyllä tehtiin viljan 

jauhatuksen lisäksi myös kaurahitaleita, talkkunajauhoja
 ja perunajauhoja. Jauhatustoiminta jatkui 60-luvun 

lopulle asti.

21. Parisillat 
Parisiltojen nimi juontaa juurensa ajalta, jolloin 

tielinja poikkesi nykyisestä.Siltoja oli kaksi erillistä
 ja niiden paikat ovat hieman vaihdelleet vuosien 

saatossa. Sillat ovat nähtävissä jo vuoden 1644 

maakirjakartassa. Parisiltojen lähellä on ollut myös 

kirkkovenevalkama, jossa Lahdenperän ja Sävin 

suunnalta pienemmillä veneillä tulleet vaihtoivat
 isompiin veneisiin kirkolle menoa varten. Nykyinen silta on rakennettu 1977.

Oskari Salo muistelee: 

“Kirkkoon oli aina paljon menijöitä ja maantiet olivat siihen aikaan tavattoman huonoja, niin käytiin mielellä veneellä.
Taipaleeseen yhtyy Sävijoki ja Lahdenperän vesistöstä myös, niin Parinsilloilla oli neljä eri kirkkovenettä. Usein kaikki neljä lähti
sunnuntaiaamuna kirkolle. Ne veneet oli niin suuria, että niihin kuului 8 soutuparia, siis 16 henkee soutajia ja sitten oli peränpitäjä
vielä. Matkalla oli kaks’ järvimatkaa välillä, niin silloin soudettiin kilpaa. Aina ei huolittu heikkoja soutajia ensinkään veneeseen,
koska voitto täytyi varmistaa. Prusin talolla oli oma vene, Lahdenperäläisillä oli myös omansa. Heillä oli myös toinen vene omassa
järvessään, jolla he kulkivat alkumatkan. Kirkkoveneitä oli myös seuraavilla taloilla: Sarkonen-Kotajoki, Lumiainen ja Majaniemi.”

22. Krapsunmaa
Nimi Krapsunmaa on suodenniemeläiseen murteeseen erikoinen. Se on Leppälammin kylän ulkopalsta - siis maa-alue, joka on
kuulunut kylän taloille varsinaisen Leppälammin kylän ulkopuolella. Leppälammin talojen Kiilin, Raatsin ja Sepän ennen omistama
Krapsunmaa sijaitsee Taipaleessa, nykyisen Lahdenperäntien ja Lemmetynperäntien välissä. Seppo Suvanto on teoksessaan
"Satakunnan historia III" todennut Krapsunmaan olevan todennäköisesti keskiaikainen erävaltaus, eli hyvin varhainen eräsija, johon
Raatsin, Sepän ja Kiilin taloilla oli oikeus. Vielä tänäkin päivänä Krapsunmaalla sijaitsevien tonttien kiinteistötunnuksessa on
Leppälammin kylän kylänumero. 

Kar jos i l l an  hahmote lma
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