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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖKSET (sm) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
 24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Loimaan seutu Alastaro sm 5001 Ahola Inventoinnissa 1999 löytynyt kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Hanhijoen luoteisrannalla kaakkoon laskevassa peltorinteessä ja sen 

päällä.  Maaperä on lähinnä hiesua.  Kynnöspellossa havaittiin n. 30x80 m alalla runsaasti kvartseja, runsaimmin alarinteessä.  Osa 

talletettiin.  Peltopoiminnassa löytyi vielä tasatalttakvartsialueen itäreunasta, n. 3 m tumman mullan ja hiesun rajasta ylöspäin.  Rinteen 

alla maaperä on tummaa turvepitoista multaa, jonne muinaisjärven ranta on ulottunut.

2 asuinpaikat kivikautinen 3273260 6770796

Loimaan seutu Alastaro sm 5002 Brusila Kivikautinen asuinpaikka hiekansekaisella Loimijokea kohti viettävällä peltorinteellä, n. 300 m joesta itäänInventoinnissa 1999 löytynyt 

paikka, josta n. 40 x 60 m alalta löytyi harvakseltaan kvartseja.  Asuinpaikka jatkuneen pohjoispuolella olevan kylätien alle ja ehkä 

edelleen sen pohjoispuoleiseen metsään,  Brusilan talon maalta pellosta löytyneen viikinkiaikaisen pronssirasian puolikkaan (KM 1089) 

takia tarkastetussa paikassa ei kuitenkaan havaittu merkkejä rautakautisesta muinaisjäännöksestä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3276721 6768955

Loimaan seutu Alastaro sm 5003 Heikkilä Hiekkainen tai hiekansekaista savea oleva peltorinne Alastaro-Vampula tien eteläpuolella, kallion ja tien välissä.  Kvartsilöydöt ovat 

vuoden 1973 inventoinnista.  V. 1999 inventoinnissa, jolloin pelto oli oraalla, ei löytöjä havaittu.  Asuinpaikka jatkunee pellon 

länsipuoleiseen metsään

2 asuinpaikat kivikautinen 3272903 6772195

Loimaan seutu Alastaro sm 5004 Hohkala Maasto heinää kasvava hakkuualue mäen kaakkoisrinteellä. Maaperä on hiekkaa.  Paikan määrittäminen kivikautiseksi asuinpaikaksi ei 

selviä v:n 1973 inventointiraportista, eikä löytöjäkään paikalta tunneta.  V:n 1999 inventoinnissa löytyi metsästä ainakin 7 n. 2,5 m 

pituista, metrin levyistä ja ½ m syvää ja melko jyrkkäreunaista painannetta sekä ainakin kaksi pyöreähköä kuoppaa, halkaisijaltaan n. 2 

m ja syvyydeltään n. metrin. Mitään kivikautiseen asuinpaikkaan ei nyt havaittu pellossa parinkymmenen metrin päässä kuopanteista.

2 asuinpaikat kivikautinen 3274062 6770389

Loimaan seutu Alastaro sm 5005 Isovarenmäki Melko kookas kiviröykkiö Mälläisten ja Männistön rajalla korkealla kalliolla, joka vuosien 1780-86 isojakokartoissa mainitaan kylien 

rajapisteenä nimellä Isovarenmäki, nykyisillä peruskartoilla Vaaramäki.  Pohjois-eteläsuunnassa se on n. 7 m ja idästä länteen n. 5 m ja 

korkeus n. ½ m.  Röykkiö on koottu pelkästään kivistä, nyrkinkokoisista n. puolimetrisiin saakka, jotka pääasiassa ovat 

teräväsärmäisiä.  Röykkiön keskellä on neljä n. metrin pituista ja halkaisijaltaan n. 40 cm kokoista teräväsärmäistä kivipaatta, joista yksi 

on pystyssä, muut lappeellaan.  Se on kalliopohjalla ja sen keskustaa on syvennyksestä päätellen pengottu.  Länsireunastaan röykkiö 

on aivan äkkijyrkän kallion päällä, n. 30 m lännenpuoleisten peltojen yläpuolella.  peltoalue on pitkälle historialliselle ajalla saakka ollut 

Hanhijokilaakson järvenä.  Paikalta on komea näköala jokilaakson kulttuurimaisemaan.  Sijaintia voi pitää pronssikautisille röykkiöille 

tyypillisenä.  Röykkiötä on vuosisatoja käytetty rajamerkkinä, ja paadet voivat olla viisarikiviä.  Toisaalta kylien välinen rajalinja on 

suora.  Röykkiö ei myöskään sijaitse kallion korkeimmalla paikalla, vaan hieman alempana jyrkänteen reunalla, ilmeisesti näköalan 

vuoksi.  Hiljattain on röykkiöstä otettu kiviä läheiseen majarakennelmaan.  Ympäristössä ei ole havaittu muita röykkiöitä, mutta n. 150 

m etelään on kaksi pientä, matalaa ja epämääräistä, mahdollisesti ihmisen tekemää kiveystä.  





V. 2004 tutkittiin röykkiöstä itäpuolisko, kaikkiaan 37 m2 ala, jolloin löytyi yksi varma ja mahdollinen toinen polttohautaus sekä 

reunakehä.  Varma hautaus oli röykkiön pohjalla pystykivellä merkityllä alueella sisältäen poltettuja luita sekä kaksi pientä 

pronssiesineen katkelmaa, tasapaksun pronssipelin kappale sekä pala kaarevateräistä skandinaavistyyppistä veistä.  Mahdollinen 

toinen hautaus n. 3 m edellisen pohjoispuolella lienee sekundaarinen.  Siitä oli merkkinä vain yksi palanut luunpala sekä mahdollista 

palomaata.  Luut on analyysissä 10 % määritettiin ihmisluiksi.  Varma hautaus kuuluu täyskasvuiselle yksilölle.  Luuanalyyysi 

puolestaan vahvistaa myös sekundaarihautauksen mahdollisuutta, koska tämän luunpala kuuluu lapselle.  Primaarihaudan luista saatu 

radiohiiliajoituksen ikä on 2835 +- 45 BP.

2 hautapaikat pronssikautinen 3273308 6769672

Loimaan seutu Alastaro sm 5006 Kalamäen pelto Asuinpaikka sijaitsee loivallapeltokumpareella Hanhijoen itäpuolella, n. 200 m joesta, kahden metsäalueen välillä.  Inventoinnissa v. 

1999 löytyi n. 50 x 100 m alalta kvartseja.  Kumpareen alapuolella maaperä on humus-turvesekaista entistä järvenpohjaa.  Paikka 

lienee ollut järven saarena.  Mahdollisesti paikalta on aiemmin löytynyt oikokirves (KM 4273:1).

2 asuinpaikat kivikautinen 3273268 6770114

Loimaan seutu Alastaro sm 5007 Kalamäki Metsää kasvava kaakkoisrinne, maaperä hiekkaa.  Ailio tutki kolme kartoittamistaan 18:sta painanteesta, "hauturasta", jotka olivat 

kooltaan 2-3 x yli 0,5 m,ja n. 0,3 m syviä.  Löytöinä tuli mm. nuorakeramiikkaa ja kvartsia, ja paikkaa on pidetty nuorakeraamisena 

asuinpaikkana.  Maarit Lönnbergin inventoinnissa 1973 löytyi 13 pitkänomaista painannetta koordinaattien mukaan n. 150-200 m itään 

Ailion kartan mukaisesta paikasta.  Vuonna 1999 tehdyssä inventoinnissa Kukkojan talonväen, mm. vanhanisännän, jonka isä oli ollut 

Ailion kaivajana, osoittaman paikan ei todettu vastaavan Ailion painanteista laatimia karttoja.  Alueella oli tosin epämääräisiä kuoppia, 

mahdollisesti hiekanottokuoppia, jotka ovat tuhonneet mainittuja hauturoita.  Etelään viettävässä rinteessä oli yksi Ailion hauturoita 

muistuttava pitkänomainen kuopanne, pituudeltaan n. 2 m etellä-pohjoissuunnassa, leveydeltään metrin ja syvyydeltään n. ½-metrinen.  

tehdyssä koepistossa ei ollut löytöjä tai kulttuurikerrosta.  Myös ympäristön mäyrien kaivamat kuopat ja maakasat olivat löydöttömät.  

Ailion kartan mukaiset koordinaatit olisivat n. x=6763 56, y=2435 88 ja z=n. 85.  Inventoijan Ville Laakson mukaan onkin syytä epäillä, 

että Ailion tarkoittamat painanteet ovat olleet muualla, kuin talonväen osoittamassa paikassa  Muuallakaan, myöskään Lönnbergin 

mainitsemalla paikalla ei havaittu enää säännönmukaisia painanteita, joskin nuorehkon sekametsän tiheyden ja hakkujätteiden vuoksi 

aivät havaintomahdollisuudet olleet hyvät.  


Inventoinnissa v. 2000 ei kuitenkaan ensin mainittua kohtaa lukuun ottamatta tullut sellaista maankäyttöä, joka olisi tuhonnut 

painanteet.

2 asuinpaikat kivikautinen 3273772 6770172

Loimaan seutu Alastaro sm 5008 Kirkkokaari Tervahaudan jännökset sijaitsevat Kirkkokaari -nimisen tien varressa, omakotitalon tasoitetulla pihalla, koira-aitauksen alla. 

Tervahaudan suuaukko, joka osoittaa itään, on muodoltaan kiilamainen ja vuorattu suurilla kivipaaseilla. Yhteen suuaukon paasista on 

hakattu vuosiluku 1804.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3266045 6766633
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Loimaan seutu Alastaro sm 5009 Körri Asuinpaikka sijaitsee Loimijoen sivujoen Hanhijoen etelärannalla, n. 500 m jokien yhtymäkohdasta.  Se on pohjoiseen viettävässä 

peltorinteessä, jossa maasto on asuinpaikan kohdalla hieman ympärstöään korkeampaa. Maaperä on hiekansekaista savea.  

Inventoinnissa v. 1999 havaittiin runsaasti kvartseja, mm. kolme kaavinta ja esine ja myös kivilaji-iskoksia, havaittiin n. 60 x 50 m alalla, 

joista vain osa kerättiin talteen.  Kesällä 1998 pellon halki vedetty Alastaro-Vampula -tien oikaisu on tuhonnut osan asuinpaikkaa.  

Iskoksia oli pellolla aina Hanhijoen rantaan saakka harveten tähän suuntaan, eniten juuri tienoikaisun vaiheilla.  Alun perin asuinpaikka 

lienee jatkunut myös tien eteläpuolella, mutta sieltä maanpintaa oli poistttu, eikä löytöjä enää havaittu.  Asuinpaikan kulttuurikerrosta 

saattaa olla jäljellä muokkauskerroksen alla.

2 asuinpaikat kivikautinen 3274251 6771452

Loimaan seutu Alastaro sm 5010 Leikkilinna Löytöalue on metsässä olevalla kalliokukkulalla, jonka korkein huippu on n. 118 mpy. Loimijoki on alueesta n. 2,5-3 km:n päässä 

länteen ja etelään. Löytökohde sijaitsee kalliokukkulan lounaisrinteen terassilla, joka viettää länsi-luoteeseen. Terassin lounaan ja 

eteläpuoleinen rinne jyrkempi ja louhikkoinen.


Kalliokukkulan lounaisrinteellä olevalla kallioterassilla on kalliopinnassa kuppeja, mahd. jopa yli 20 kpl. Niistä 13 on mahdollista tulkita 

kupeiksi, mutta vain muutama vaikutti jokseenkin varmalta.  Kuppien syvyys on 1-2 cm ja halkaisija keskimäärin 5 cm .  Alempana 

kalliossa on erikoinen vesilintua muistuttava luonnon muodostama syvennys kalliossa.  Leikkilinnan kallioon liittyy runsaasti 

kansanperinnettä, mm. jättiläistaruja.  


Maastoltaan paikka on vaikuttava. Kuppien SW-puolella, noin 1 m:n päässä on suurehko siirtolohkare, jonka ali johtaa tunneli. 

Kuppialueen N-puolella, noin 20 m:n päässä on louhikkoinen ja jyrkkä kallioseinämä. Kulku kallion laelta terassille on mahdollista vain 

"lohkareportaiden" kautta.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3279019 6768829

Loimaan seutu Alastaro sm 5011 Niinijoensuu Epämääräisiä painanteita. Maasto peltoa. Ailio on v. 1903 saanut tiedon, että Kraatarin talon pellolla on korkeampi kohta, jossa on 

pitkänomaisia kumpuja, joihin sanotaan haudatun ja joista lienee joskus jotain löydetty.  Lönnberg havaitsi näitä epämääräisinä 

painanteina v. 1973 inventoinnissaan. V. 1999 suoritetussa Alastaron inventoinnissa todettiin painanteiden tuhoutuneen, kun niiden 

alue on v:n 1973 jälkeen otettu viljelykseen.  Mikäli painantet ovat kivikautiseen asuinpaikkaan liittyneitä, on kohde vain osittain - 

painanteiden osalta - tuhoutunut.  Alueen kasvipeite ei kuitenkaan mahdollistanut pintapoimintahavaintojen tekemistä.  Paikka on 

kivikautiselle asuinpaikalle hyvin sopiva.  Talon mukainen nimi kohteelle on Kraatari.


Rakentamisen takia hiekka- ja saviperäistä aluetta koekaivettiin vuonna 2006 mahdollisen muinaisjäännöksen sijainnin selvittämisesksi, 

mutta muinaisjäännökseen viittaavaa ei havaittu.

2 maarakenteet ajoittamaton 3276230 6766112

Loimaan seutu Alastaro sm 5012 Perämaa Paikalta on 1930-luvun lopulla valtaojaa kaivettaessa löytynyt oikokirves sekä lähes kokonainen saviastia.  Löytöpaikka on laajasta 

peltoalueesta, ns. Lammin suurpellosta, hieman kohoava töyräs, sen pohjoisreunassa.  Löydöt olivat toisistaan n. 5,5 m päässä, 

saviastia löytäjän ilmoituksen mukaan 90 cm syvyydessä.  Löytäjän mukaan paikalla oli paksulti palanutta maata, tuhkakerros ja 

nyrkinkokoisia kiviä siellä täällä.  Tammikuussa 1938 tehdyssä tarkastuksessa ei Leppäaho havainnut selviä asuinpaikkaan viittaavia 

merkkejä, mutta kuitenkin kivikautista punaista kulttuurimaata muistuttavan kerroksen.  Mahdollisesti löytökohta on ollut aivan 

muinaisjärvessä olleen pienen saaren pohjoisrantaa.  Paikalta tai lähialueelta on myös löydetty reikäkirves. Inventoinnissa v. 1999 ei 

löytöpaikkaa n. 10 m tarkkuutta paremmin voitu enää määrittää.  Löytöpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen oli rakenteilla suurehko 

tuotantorakennus.  Pellossa tai rakennuksen alta nostetuissa maakasoissa ei kuitenkaan näkynyt muinaisjäännöksen merkkejä.  

Mahdollisesti löytöpaikka on ainakin välillä ollut korkeanveden alla, mikä selittäisi suuren löytösyvyden, asuinpaikkamerkkien 

näkymättömyyden maanpinnalle ja mahdollisesti myös jäännösten hyvän säilyvyyden.

2 asuinpaikat kivikautinen 3272347 6769456

Loimaan seutu Alastaro sm 5013 Peräpelto Alastaron inventoinnissa 1999 löytynyt asuinpaikka sijaitsee Loimijoen itäpuolisella pellolla, lounaaseen jokea kohti viettävässä 

rinteessä ja sen päällä.  Kvartsit, joukossa kaksi kaavinta, löytyivät n. 50x70 m alalta.  Maaperä on savea, rinteen alapuolella 

huomattavan tummaa ja multaisempaa, mahdollisesti entistä järvenpohjaa.  Muokkauskerroksen alla ja pellon pohjoispuoleisesa 

metsässä saattaa olla säilynyttä kulttuurikerrosta jäljellä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3276889 6770870

Loimaan seutu Alastaro sm 5014 Pyöreämetsä Kivikautinen asuinpaikka hanhijoen itäpuolella, pellon keskellä olevan pyöreähkön metsäsaarekkeen lounaispuolella.  Pelto laskee 

loivasti kohti lännen ja lounaan puolella olevaa jokea.  Asuinpaikka jatkunee koilliseen metsäsaarekkeeseen, koska löydöt olivat 

lukuisimmat sen reunassa.  Ainakin alaosa asuinpaikasta, n. 40 x 50 m alasta, josta löydettiin harvakseltaan kvartseja, on ollut 

vedenpinnan alla.  Maaperä on mullansekaista savea.  Metsän puolelle tehdyt kaksi koepistoa olivat löydöttömät.  Mahdollisesti 

oikokirves (KM 4273:1) on tältä paikalta tai Kalamäen pellon asuinpaikalta metsäsaarekkeen koillispuolelta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3273040 6769945

Loimaan seutu Alastaro sm 5015 Rajala Körrin pellon itärinne sekä pellon länsipuolella oleva metsäalue. Maaperä on hienoa hiekkaa.  Asuinpaikka on laaja sen 

runsaslöytöisenkin alueen ollessa Ailion mukaan 1-1,5 ha ja ulottuu Vampulan puolelle.  Ydinalue lienee Alastaron puolella

2 asuinpaikat kivikautinen 3271928 6772339

Loimaan seutu Alastaro sm 5016 Rantala Metsää kasvava itärinne Hanhijoen länsipuolella.  Alueella on Ailion mukaan v. 1903 ollut ainakin seitsemän painannetta, jotka 

vastasivat hänen tutkimiaan Alastaron Kalamäen painanteita, joista löytyi mm. nuorakeramiikkaa.  Näiden vastineiden perusteella 

paikkaa on pidetty kivikautisena asuinpaikkana.  V. 1999 inventoinnissa löytyi 4 pitkänomaista 3-metristä ja ½ m leveää L:n muotoisella 

alueella, joista vain koillisimman koillisreunassa oli vallia.  Painanteet ovat korkeuskäyriin nähden poikittaisia.  Kohteen sijainti on 

sopiva kivikautiselle asuinpaikalle.  V. 1999 kvartseja havaittiinkin pellolla, runsas 100 m painateista lounaaseen (inv.-kohde 14), joka 

on tässä luettu samaan kohteeseen kuuluvaksi.  Kvartseja oli loivassa itäkaakkoon laskevassa hiesuperäisessä peltorinteessä n. 20x30 

m alalla.

2 asuinpaikat kivikautinen 3273658 6771178
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Loimaan seutu Alastaro sm 5017 Rantasalo Matala kallio, jonka koloissa ja ympärillä maaperä on savensekaista multaa.  Sijaitsee Rantasalon talon puutarhassa, 

päärakennuksesta parikymmentä m etelään.  1920luvulla löydetyt esineet ovat joutuneet hukkaan (suuri puukonterä, pronssihela ?, 

keramiikkaa, palaneita ohran ? jyviä, ukonkiveä.  Salmon tarkastaessa paikan v. 1928 ei löytökohdassa ollut enää merkkejä 

muinaisjäännöksestä, mutta nokikerros oli havaittavissa 4 m etäisyydellä siitä.  Salmon mukaan kyse olisi merovingiaikaisesta 

polttokenttäkalmistosta.  Inventoinnissa v.1999 voitiin kolmen koepiston perusteella sekä pintahavainnoinnissa todeta puutarhassa 

olevan runsaasti myöhempiä löytöjä ja asumisen jälkiä, muttei havaintokohdissa esihistorialliseen viittaavia löytöjä.  Mahdollisesti 

kyseessä on ollut pieni polttokenttäkalmisto tai matala maansekainen röykkiö, joka ainakin suureksi osaksi on tuhoutunut.  Kalmiston 

luonne ja säilyvyysaste on selvitettävissä vain kaivauksellla.

2 hautapaikat rautakautinen 3274158 6771175

Loimaan seutu Alastaro sm 5018 Römpänmäki Ailio mainitsee Römpänmäeltä muutamia (5 kpl.) etelä-pohjoissuuntaisia pitkänomaisia kuopanteita Hanhijoen itärannalla olevassa 

metsäisessä mäessä.  ne ovat olleet hänen mukaansa samantapaisia, kuin Kalamäellä, joista tuolloin löytyi mm. nuorakeremiikkaa.  

Inventoinnissa 1999 ei Ailion tarkoittamia painanteita löytynyt, vaikka mäen korkeimmalla kohdalla oli 2-3 pitkänomaista painannetta, 

jotka eivät kuitenkaan muistuttaneet Ailion kuvaamia.  Inventoinnissa havaituista yksi oli n. 2 x 4 m ja mahdollisesti maanotossa 

syntynyt.  Tiheä puusto haittasi kuitenkin mäellä havaintojen tekoa.

2 maarakenteet ajoittamaton 3273809 6770991

Loimaan seutu Alastaro sm 5019 Kirkon tai hautausmaan 

paikka

Alueella on perimätiedon mukainen kirkon tai hautausmaan paikka. Ei kirjallisia tietoja tai arkeologisia löytöjä. Muistitiedon mukaan 

paikalta olisi löydetty luita 1870-luvulla. Seutukaavan suojelukohde SU-647.

2/3 kirkkorakenteet 3276138 6765937

Loimaan seutu Aura sm 5101 Alitalo Järykselän Alitalo on Aurajoen itärannalla, Järykselän kylätien poohjoispuolella. Kohde sijaitsee n. 200 m talosta koilliseen olevalla 

pellolla. Maasto on lounaaseen viettävää peltoharjannetta.  Kauempana maasto viettää itään. Tästä pellosta on löydetty pohjalaiset 

tasataltat ja paikalla käydessään 1931 sai Tallgren sieltä myös kvartseja.


Maa on paikalla karkeaa hiekkaa, johon on ajettu savea. inventoinnissa löytyi sieltä kvarseja. Ylempänä pellon pohjoispuolella on 

maasto kallioista kangasta. Alitalosta pohjoiseen kulkeva peltotie kääntyy täällä koilliseen ja kulkee metsän halki Auran kirkolta 

Liedonperään menevälle kylätielle. Tältä metsätieltä, lounaaseen viettävältä rinteeltä n. 300 m Alitalosta pohjoiskoilliseen löytyi myös 

kvartsiesine ja muutama iskos. Pellolla olevalta löytöpaikalta on tähän matkaa satakunta metriä, mutta välillä on kalliota. 

Kysymyksessä voi olla kaksi erillistä asuinpaikkaa.  Molemmilta löytöalueilta saatiin löytöjä myös v. 1999 inventoinnissa ja kyseessä 

lieneekin laaja-alainen asuinpaikkavyöhyke n. 45 m korkeuskäyrän vaiheilla.

2 asuinpaikat kivikautinen 3256706 6729073

Loimaan seutu Aura sm 5102 Hakapelto Aurajokea ylittävän kylätien etelä- ja lounaispuolella, 500 - 600 m Vanhatalon rakennuksista kaakkoon ja n. 200 Peltolasta on 

Vanhatalon Hakapelto. Se on loivasti etelään päin viettävä peltorinne, tien pohjoispuolella on mäntykangasta ja kalliota. Maa on 

soransekaista peltomultaa. Pellon länsipuolella tien varressa on metsikössä vanha sorakuoppa. Löytöalue on n. 150 m pitkä kaistale 

tien eteläpuolella.  Maantietä on nykyään levennetty ja sen leikkauksesta löytyi v:n 1999 inventoinnissa kvartsi-iskoksia.  Tienrakennus 

lienee tuhonnut suuren osan asuinpaikkaa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3255920 6727310

Loimaan seutu Aura sm 5103 Hietala Kivikautinen asuinpaikka melko tasaisella, heikosti lounaaseen viettävällä pellolla.  Maaperä on hiekansekaista savea.  

Asuinpaikkalöytöjä löydettiin inventoinnissa v. 1999 n. 60x80 m alalta 45 m korkeuskäyrän vaiheilla suoritetussa pintapoiminnassa.  

Löytöalue rajoittuu kaakossa asuinrakennuksiin.

2 asuinpaikat kivikautinen 3254154 6727597

Loimaan seutu Aura sm 5104 Isosimola Isosimolan talo on melko korkealla mäellä, sen pohjoispuolella laskee Järvijoki Aurajokeen. Kohde on talon itäpuolella, Aurajokeen eli 

itään päin viettävän pellon yläosassa. Pelto on ylhäältä melko jyrkkä, mutta loivenee jokeen päin.


Isosimolan eteläpuolella, Järykselän kylätien pohjoislaidassa olevassa maaleikkauksessa näkyy vahvalti palomaata ja siinä on myös 

savitiivisteen paloja.  V:n 1999 inventoinnissa löytyi paikalta mm. kvartsikaavin, pii- ja kvartsi-iskoksia sekä palanutta luuta keskittyen 

pellon yläosaan.

2 asuinpaikat kivikautinen 3256154 6729279

Loimaan seutu Aura sm 5105 Parastenvuori Sijainniltaan epätarkka mahdollinen asuinpaikka, josta löytöinä on 4 kivilaji-iskosta ja kvartsi-iskos.  Löydöt ja koordinaattitiedot (kkj 

672250/242200) ovat L. Nautelan kokoelmista (KM 25997), ja osoittavat kallioaluetta  Aurajoen itärannalla Parastenvuoren 

lounaispuolella, Liedon kunnan puolella.  Mahdollisesti asuinpaikka on pienellä jo pitkään kesantona olleela peltoalueella Niemelän 

talon pohjoispuolella.  Inventoinnissa v. 1999 ei täällä kuitenkaan voitu kasvillisuuden takia tehdä pintahavaintoja.

2 asuinpaikat kivikautinen 3257700 6729900

Loimaan seutu Aura sm 5106 Rahkala Rahkalan talo  on Auran asemalta Tarvasjoelle vievän maantien pohjoispuolella,  lähellä Tarvasjoen rajaa. Maasto on etelään ja 

lounaaseen viettävää peltorinnettä.  Kiviesinelöydöt ovat Rahkalan talon puutarhasta ja pellosta.  Inventoinnissa v. 1962 löytyi kvartseja 

pellon yläosasta talosta parisataa metriä länteen.  Asuinpaikka sijaitsee Kuusirahkan, osittainnpelloksi raivatun ja osittain vielä suota 

olevan muinaisaltaan koillsrannalla. Suosta kerrotaan turvetta otettaessa ? löydetyn ruuhi ja hirsilautta.  Inventoinnissa v. 1999 huonot 

tarkastusolosuhteet eivät mahdollistaneet havaintojen tekoa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3263287 6733020

Loimaan seutu Aura sm 5107 Seppälä Prunkkala Asuinpaikkalöytöjä Lauri Nautelan kokoelmista, pii-, kivilaji- ja kvartsi-iskoksia, joiden sijaintitietoihin liittyyy epäselvyyttä.  Kokoelmissa 

kohde on luettu Lietoon kuuluvaksi ja sille annettu nimi Yliskulma Prunkkala.  Koordinaattien osoittama paikka kuuluu kuitenkin Auraan.  

Inventoinnissa 1999 ei paikkaa tarkastettu, koska pelto oli kesantona (laitumena).

2 asuinpaikat kivikautinen 3257150 6730245

Loimaan seutu Aura sm 5108 Sillankorvantie V. 1990 viemäritöissä n. 1 m syvyydestä löydetyn laudan alta löytynyt ruumishauta suhteellisen hyväkuntoisine luu- ja  

tekstiilijäänteineen.  Perimätiedon mukaan alueelle on 1800-luvulla haudattu koleraan kuolleita.  Kaivuutöissä ei kuitenkaan havaittu 

muita hautauksia, joten alueelle haudattujen lukumäärä ei ole tiedossa.

2 hautapaikat historiallinen 3258670 6734342
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Loimaan seutu Aura sm 5109 Suni-Keskitalo Inventointitilanteessa löytökohde oli perunapelto maantien varressa, sen länsipuolella, Kupelan talosta n. 100 m etelään. Pelto viettää 

melko jyrkästi kaakkoon, maantiehen ja Aurajokeen päin. Luoteessa maasto nousee kallioiseksi mäeksi.  V. 1999 inventoinnissa 

havaittiin ainoastaan yksi epämääräinen kvartsi peruna- ja kasvimaassa.  Inventoinnin tuloksena on mahdollista, että asuinpaikka on 

lähes kokonaan tuhoutunut tai se on varsinaisesti sijainnut ylempänä rinteessä , joka nykyisin on talon piha-aluetta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3255266 6728478

Loimaan seutu Aura sm 5110 sma 5102 Tähkäpää Tähkäpään talo on Aurajoen itärannalla Järykselän Ylitalosta n. 100 m etelään, samalla mäellä kuin tämäkin, eteläosassa. Talon 

länsipuolella on etelään ja lounaaseen viettävä peltorinne. Pellon allapuolella maasto on verraten tasaista Aurajoen törmälle asti 

lännessä. Paikan eteläpuolella laskee pari ojaa jokeen.  Inventoinnissa 1999 löytyi pellolta muutamia kvartsi-iskoksia.  Edelleen n. 200 

m luoteeseen löytyi inventoinnissa edelleen asuinpaikkalöytöjä, jotka saattavat kuulua samaan asuinpaikkaan, tai osoittavat erillistä 

muinaisjäännöstä (Järykselä, Ylitalo).

2 asuinpaikat kivikautinen 3256375 6728627

Loimaan seutu Aura sm 5111 Vanhatalo Kaivopelto Kivikautinen asuinpaikka pienehkön peltokaistaleen ylärinteessä kahden kaivon ympärillä, josta on runsaasti kivikautisia löytöjä.  Koska 

löytöjä on runsaasti suppeahkolta alueelta, on mahdollista että asuinpaikka jatkuu pellon ulkopuolelle metsään.

2 asuinpaikat kivikautinen 3255777 6727781

Loimaan seutu Aura sm 5112 Vanhatalon nummi N. 1 km Vanhastatalosta  kaakkoon on metsässä suuri sorakuoppa tien pohjoispuolella. Maasto kohaa täällä soraharjuksi, jonka 

eteläkupeessa kuoppa on. Tien eteläpuolella on vanhoja matalia, aivan metsittyneitä kuoppia, joista aikoinaan  rautatietä 

rakennettaessa on viety soraa. Tuoreesta sorakuopassa löytyi kvartsiesineitä ja -iskoksia sekä palanutta luuta kuopan itäpään 

eteläreunasta lähellä metsätien haaraa. Täällä oli hienompaa hiekkaa kuin ylempänä.  V. 1999 inventoinnissa hiekkakuopan itäreunan 

yläosasta löytyi palanutta luuta, kvartsi-iskoksia ja kiviesineen katkelma.  Kuopan länsireunasta löytöjä ei havaittu.

2 asuinpaikat kivikautinen 3256204 6727083

Loimaan seutu Aura sm 5113 Vähätalo Kohde on talosta n 700 m koiliseen, Järykselään vievän tien ja Aurajoen välillä aivan Järykselän rajalla oleva pelto. Se viettää 

länsilounaaseen, jokeen päin, tien itäpuolella maasto kohoaa jyrkemmin.Inventoinnissa 1999 löytyi aivan tien varrelta pellon reunan 

hiekkamaasta.  Tästä n. 300-350 m lounaaseen löytyi niinikään kvartsi-iskos kohdasta x=6720 72; y=2420 14, josta suunnasta myös 

Huurre löysi pari kvartsia 1962.  Mahdollisesti kyseessä on erillinen asuinpaikka.

2 asuinpaikat kivikautinen 3256261 6728332

Loimaan seutu Aura sm 5114 sma 5101 Vähätalo-Lamila Alue on miltei tasaista peltoa. Löytöjä  on tehty kahdesta kohdasta 100 m:n päässä toisitaan. Todennäköisesti kuitenkin on kyseessä 

ainoastaan yksi asuinpaikka.  Inventoinneissa v. 1962 ja 1999 kohteita on käsitelty erillisinä (kohteet 2 ja 3)  V. 1999 inventoinnissa 

löytyi pieneltä peltolohkolta Lamilan asuinpaikkalöydöistä n. 150 m pohjoiskoilliseen edelleen kolme iskosta, kivilajia ja kvartsia.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252905 6726811

Loimaan seutu Aura sm 5115 sma 5101 Ylhäinen Asuinpaikka on aivan Liedon ja Auran rajalla maantien pohjoispuolella, sen ja rajan kulmauksessa. Paikan pohjoispuolella ovat Ylhäisen 

rakennukset ja idässä, maantien varressa Lamila.  Pelto on melko tasaista hiekkamultamaata, länsipuolella on pieni oja. 

Pohjoisesempana maasto kohoaa jyrkemmmäksi mäeksi, jolla Ylhäisen rakennukset sijaitsevat.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252855 6726816

Loimaan seutu Aura sm 5116 sma 5102 Ylitalo Kivikautista asuinpaikkaa Ylitalon länsipuolella rinnepellon yläosassa 45 m korkeuskäyrän vaiheilla, n. 200 m matkalla.  Asuinpaikka 

saattaa liittyä n. 200 m kaakossa sijaitsevaan Tähkäpään asuinpaikkaan.  Joka tapauksessa kuuluu Aurajoen itärannan kivikautiseen 

asuinpaikkavyöhykkeeseen. Maaperä on hiekansekaista savea ja inventoinnissa v. 1999 löytyi pellon yläosasta piitä ja kvartseja.  

Löytöalueen syvyys oli n. 20-30 m pellon yläreunasta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3256384 6728597

Loimaan seutu Aura sm 5117 Ylitalo Leppäkosken Ylitalo (Ylistalo) on Liedon rajalta n. 2 km Auran kirkolle päin. Talosta n. 100 m koilliseen, kuivurirakennuksen kohdalla 

maantien kaakkoispuolella olevalta pellolta on löydetty asuinpaikkalöytöjä. Pelto viettää maantiestä lähtien sekä kaakkoon, Aurajokeen, 

että koilliseen. Löytöjä tuli maantien varresta lähtien pitkin peltorinnettä, ei kuitenkaan koillissuunnassa kovin pitkälle. Sen sijaan 

kuivurista taloon päin asuinpaikka ilmeisesti jatkuu. Alempana jokeen päin maasto loiveni hiukan ja täältä, Ylitalon kaakkoispuolelta, 

löytyi kivi-iskos KM 15618:12, joka on tietysti voinut kulkeutua ylempää.  Aurajokilaakson inventoinnissa v. 1999 löytyi edelleen talon 

lounaispuoliselta pellolta pii- ja kivilaji-iskos, joten asuinpaikka saattaa jatkua tähän suuntaan.

2 asuinpaikat kivikautinen 3254682 6727753

Loimaan seutu Aura sm 5118 Paperitehtaan jäännökset Vuosina 1762-1820 toimineen Suomen ensimmäisen paperitehtaan paikka, nykyisin ei näkyvissä rakenteita, paitsi kivijalkojen 

jäännöksiä. Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. SU-672. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

2/3 historiallinen 3256259 6729638

Loimaan seutu Koski Tl sm 5201 Alitalo Kivikautinen asuinpaikka-alue Paimionjoen länsirannalla pellolla, jossa inventoinnissa n. 550x300 m alalla erotettu kolme erillistä 

löytöaluetta.  Itäisin löytöalue (3c) on laajin, n. 200 x 100 m, josta mm. hioin, kvartsiesine ja -iskoksia sekä palaneita kiviä.  Tästä n. 100 

m länteen ylemmältä kohdalta ei inventoinnissa havaittu kivikautisia löytöjä, mutta ilmeisesti myöhempään historialliseen 

asutusvaiheeseen liittyvää hiiltä ja nokea sekä rautakuonaa (alue 3b, koordinaatit x=6724 70; y=2451 90, z= n. 80).  Pohjoisin löytöalue 

(3a) on aivan jokirannassa, runsas 200 m luoteeseen 3c:stä (x=6725 00; y=2451 86; z= n. 72,5-77,5).  Tämän löytöala oli v. 1989 

inventoinnin havaintojen perusteella n. 20 x 40 m.  Aiemmin asuinpaikalta löytynyt useita kiviesineitä ja kvartseja.

2 asuinpaikat kivikautinen 3287990 6730669

Loimaan seutu Koski Tl sm 5202 Aronmäki Matalalle kalliopaljastumalle ladottu pyöreähkö matala kiviröykkiö.  Koko n. 4 m (S-N) ja 3,8 m (W-E) ja korkeus n. 0,5 m.  Etelälaidalla 

pyöreä epämääräinen yhden kivikerroksen kiveys.  Rölykkiö koottu n. 20-30 cm suuruisista kivistä.  Sammalen ja jäkälän peittämä.  

Röykkiön lähiympäristö melko vähäkivistä.  Ajoitus ja funktio epäselvät.

2 kivirakenteet historiallinen 3291321 6738259

Loimaan seutu Koski Tl sm 5203 Hevonlinna Mahdolliseen kivikautiseen toimintapaikkaan viittaavia kvartsi-iskos- ja -esine löytöjä Hevonlinnan harjun laelta Kosken ja Mellilän 

rajapyykin ympäriltä.  Lakialue on idässä ja lännessä hiekkakuoppien leikkaama.  Löytöpaikan sijaintikorkeus ei kuitenkaan osoittane 

ranta-asuinpaikkaa, vaan muuta myöhempää kivikautista toimintaa, esim. kvartsilouhintaa ja esineiden valmistusta, paikalla.  Paikka on 

kuitenkin etupäässä tunnettu siitä, että se perimätiedon mukaan olisi linnavuori.  Appelgren (1891) viittaa Hevonlinnaan mahdollisena 

varustuksena.  Mitään varustuksen merkkejä ei kuitenkaan havaittu inventoinnissa v. 1989 ja kivikoita loivemmalla etelärinteellä onkkn 

pidettävä muinaisina rantakivikoina.

2 asuinpaikat kivikautinen 3283525 6738615
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Loimaan seutu Koski Tl sm 5206 sma 5201 Katavasaari Soikeahko kivistä kasattu röykkiö, jonka keskellä on kuoppa.  Röykkiön halkaisija on 5 x 3,3 m ja korkeus 0,7 m.  Se on sammaleen 

peittämä ja vain osa kivistä on näykyvissä.  Itäreunassa kasvaa iso kuusi.  Lähitienoo on avointa, mutta ympärillä on kuusimetsää.  

Röykkiö on loivasti pohjoiseen viettävän rinteen yläosassa.  Alue on mahdollista kaskimaata (kuusimetsä), joten röykkiö voi olla 

viljelyröykkiö.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3290539 6744881

Loimaan seutu Koski Tl sm 5207 Kertunlähde Tasaisen pellon reunassa kuusivaltaisen metsän pohjoilaidassa sijaitseva luonnonlähde n. 1 km Paimionjoen eteläpuolella.  Kivikkoinen 

maasto viettää ylempää etelästä pohjoiseen.  Lähteen ympäristö on kosteikkoa ja lähde on nykyään ympäröity betoniaitauksella.  

Kertunlähteeseen liittyvän perimätiedon mukaan käytetty uhrilähteenä. Merkitty nimellä peruskartalle.

1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3285409 6730967

Loimaan seutu Koski Tl sm 5208 sma 5201 Ketola Pyöreä, suurelta osin sammaleen peittämä kiviröykkiö kuusimetsässä, metsätiestä noin 5 m länteen.  Halkaisija on noin 3,5 m ja 

korkeus noin 0,7 m.  Röykkiön päällä kasvaa ainakin 50-vuotias puu.  Alue on mahdollista kaskimaata, joten röykkiö lienee 

viljelyröykkiö.  Se sijaitsee aivan kunnan pohjoiskulmauksessa alueella, josta tunnetaan n. 300 m etäisyydeltä kaksi muutakin röykkiötä.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3290351 6744773

Loimaan seutu Koski Tl sm 5209 Munamäki Soikea lohjenneista kivistä kasattu matala röykkiö.  Etelä-pohjoissuuntaisesti 5 m ja ristiin n. 3,4 - 3,9 m sekä korkeudeltaan ½ m.  

Röykkiö on selvärajainen ja kasattu kalliopohjalle.  Se on heinää, sammalta ja vadelmapensaikkoa kasvava ja sen päällä on myös 

pihlaja.  Se on nykyään avohakatussa ent. metsässä, lievässä notkelmassa, itä- ja länsipuolella olevien matalien kalliokohoumien 

välissä.  Sijaintinsa perusteella se vaikuttaisi hautaröykkiöltä.  Ympäristössä on kuitenkin ennemminkin viljelyröykkiöinä pidettäviä 

jäännöksiä 300-400 m pohjoiseen (kohteet Ketola ja Katavasaari).  Vuonna 2007 metsäkeskukselta saadun gps-koordinaatin mukaan 

kohdassa p=6744 422; i=3290 401 on röykkiö, joka sijiatsee noin 50 m eteläkaakkoon aiemman tarkastetun röykkiön sijaintitiedoista ja 

voi myös osoittaa toista röykkiötä.  


2 kivirakenteet esihistoriallinen 3290383 6744471

Loimaan seutu Koski Tl sm 5210 Rantala Kivikautinen asuinpaikka Paimionjoen etelärannalla pohjoiseen viettävällä peltosaralla.  Inventointilöytöjä, kvartsiesineitä ja -iskoksia, 

saatiin kahdelta kohdalta: pellon pohjoisosasta n. 70 m korkeuskäyrältä ja toisaalta peltosaran eteläpäästä, edellisestä n. 120-140 m 

etelään, n. 75 m korkeuskäyrän vaiheilta.  Maaperä on siltinsekaista hiekkaa.  Nyhän talon isännän mukaan Myllykylän kylätontti on 

sijainnut Nyhän talon ympärillä.  Tästä merkkinä havaittiin pellossa punasavikeramiikkaa.  1778 isojakokartan mukaan onkin paikalla 

ollut 6-7 taloa.  Joen pohjoispuolelta löytyi inventoinnissa lisäksi Koivukylän Laurinpellon maalta kivikirves (TYA 535), muttei muita 

merkkejä mahdollisesta kiinteästä muinaisjäännöksestä.  Joessa on tällä kohtaa virtapaikka.

2 asuinpaikat kivikautinen 3283270 6731275

Loimaan seutu Koski Tl sm 5211 Siikarla Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka Liipolanjärven kaakkoispuolella n. 600 m, josta ei kuitenkaan ole talletettuja löytöjä.  Ilmeisesti 

kultturimaata havaittu pikainventoinnissa v. 1973.  V. 1989 inventoinnissa ei kuitenkaan paikalla havaittu sen paremmin kulttuurimaata 

kuin löytöjäkään. Koekuopituista ei ole tehty.  Paikka sijaitsee n. 60 x 40 m laajuisella peltojen ja maantien rajamalla hiekkaperäisellä 

metsäsaarekkeella.  Maasto on hyvin tasaista.  Kivikautiselle asuinpaikalle sopivammalta vaikuttavaa aluetta on paikasta lähimmillään 

koillisessa n. 300 m päässä sijaitsevalla mm. Purhaannummen nimellä tunnetulla harjulla.

2 asuinpaikat kivikautinen 3289115 6728544

Loimaan seutu Koski Tl sm 5212 Tausa Kivikautinen asuinpaikka Paimionjoen eteläisellä rantatörmällä.  Inventoinnissa löytyneet kvartsi-iskokset ovat peltokynnöksestä, n. 

20x40 m alalta, jyrkähkösti pohjoiseen Paimionjokea kohti viettävältä rantatörmältä.  Maaperä on silttiä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3286180 6732044

Loimaan seutu Koski Tl sm 5213 Tausanmäki Kivikautinen asuinpaikka Paimionjoen eteläpuolisen Tausanmäen poikki lounaasta koilliseen kulkevan tien luoteispuoleisesta 

leikkauksesta, tien korkeimmalta kohdalta.  Kvartsilöytöjä on n. 10 m matkalta.  Lähimympäristö on ehjänä säilynyttä, mutta 

muutamasta koekuopasta n. 30 m säteellä tienvarren löytöalueesta ei havaittu löytöjä.  Maaperä on siltinsekaista hiekkaa, osin melko 

kivikkoista.  Siellä täällä on pieniä kalliopaljastumia.  N. 500 m WSW on Tuulensuun talon pellolta löytynyt koururtaltta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3286451 6731631

Loimaan seutu Koski Tl sm 5214 Vanhakylä Melko tasaisella pellolla oleva matala kohouma, jossa on n. 10 x 20 m alalla palanutta savea ja palaneita kiviä sekä nokimaata, 

merkkinä paikalla olleesta historiallisen ajan asumuksesta.  1700-luvun lopun isojakokartassa ei paikalla ole merkintöjä talosta, joten 

talonjäännös lienee tätä vanhempi.

2 asuinpaikat historiallinen 3289510 6731070

Loimaan seutu Koski Tl sm 5215 Välitalo Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka jyrkähkösti lounaaseen viettävän muinaisen rantatörmän, muinaisen jokiuoman ?, reunan päällä 

pellossa.  Maaperä on siltinsekaista hiekkaa.  Kvartseja löydetty n. 20x20 m alalta peltosaran kaakkoislaidasta.  Tämän 

kaakkoispuolella olevaa peltoa (Rn:o 3:14) myöhemmin tarkastettaessa ei löytöjä havaittu.  Ympäristössä useampia kivikautisia 

asuinpaikkoja vajaan kilometrin etäisyydellä.  N. 800 m itäkaakkoon löydetty lisäksi kivikirveen terä Halikkolan Jolkin maalta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3286709 6732450

Loimaan seutu Koski Tl sm 5216 Ylijoki Kivikautinen asuinpaikka pellossa sijaitsevalla hiekkaperäisellä kumpareella.  Paikka on n. 300 m Ylijoen talosta eteläkaakkoon ja 

löytöalueen laajuus on n. 60x30 m.  Löydöt ovat peräisin peltokynnöksestä, eikä niitä tavattu inventoinnissa enää kumpareen 

ulkopuolisesta alemmasta savimaasta.  Inventointilöydöt koostuvat kvartseista.  Aiempina löytöinä mahdollinen luunuolenkärki sekä 

liuskekeihäänkärki.  Pieni purouoma virtaa asuinpaikasta runsas 100 m koilliseen, Paimionjoki n. 800 m pohjoiseen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3284884 6731081
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Loimaan seutu Koski Tl sm 5217 Yli-Liipola - Välitalo Kivikautinen asuinpaikka hiekkaperäisessä pellossa Yli-Liipolan talosta n. 100-350 m pohjoisluoteeseen, talolle vievän tien molemmin 

puolin, n. 100 m leveänä ja 250 m pitkänä vyöhykkeenä. Maasto tien länsipuolella lähes tasainen, itäpuolella viettää loivasti koilliseen 

Paimionjokea kohti.  Löytöalueen pohjoisluoteispuolella sijaitsevaan metsäsaarekkeeseen tehdyissä koekuopissa ei havaittu 

muinaisjäännöksen merkkejä v:n 1989 inventoinnissa. Asuinpaikkalöydöt koostuvat kvartsiesineestä ja -iskoksista sekä palaneista 

kivistä.  Aiempana löytönä tunnetaan tasataltan teräkatkelma sekä useita maanomistajan hallussa olevia esineitä.  


Välitalon nimellä inventoinnissa v. 1989 todettu asuinpaikka on luettu samaan asuinpaikkakompleksiin kuuluvaksi ja sijaitsee  vain 100-

150 m kaakkoon edellisestä löytöalueesta.  Tältä alueelta löytöinä kiviesine ja kvartsia.

2 asuinpaikat kivikautinen 3287258 6731093

Loimaan seutu Koski Tl sm 5218 Huovintie Keskiaikaista perua oleva tielinjaus. 2/3 kulkuväylät historiallinen 3287800 6739360

Loimaan seutu Loimaa sm 5301 Ala-Juonikka Viemärikaivantoa n. 1976-78 tehtäessä löytyi pronssinen rullapäinen hevosenkenkäsolki, jossa löydettäessä oli vielä neula tallella.  

Solki saatiin inventoinnin yhteydessäv. 2000 Kansallismuseon kokoelmiin.  Löytö on tehty talon navetan koillispuolen kivijalan vierestä 

seinälinjan puolivälistä.  Löytösyvyys on epäselvä, mutta kaivanto oli 1½ -metriä syvä.  Läheltä löytyi ojasta myös luunikama, joka 

tulkittiin ihmisen selkärangan nikamaksi.  Paikalla ei ole mitään maanpinnalle erottuvaa.  Se on pensaikkoista joutomaata ja navetasta 

on enää kivijalka jäljellä.  Maaperä on savea.  Tiedot viittaavat mahdollisuuteen, että paikalla olisi ruumishauta tai useampia hautoja.  

Koepistoja ei inventoinnissa paikalle tehty.

2 hautapaikat rautakautinen 3291380 6768725

Loimaan seutu Loimaa sm 5302 Ala-Lähde Asuinpaikka sijaitsee metsien ympäröimällä peltolohkolla noin 650 m Kojonjoesta itään ja noin 700 m Ala-Lähteen päärakennuksesta 

itäkaakkoon.


Luoteeseen viettävästä peltorinteestä ja heti sen päältä löytyi noin 20 x 30 metrin alalta pintapoiminnassa kvartsi- ja pii-iskoksia. Maa 

hiekansekaista savea.


koska löytöjä tuli suhteellisen runsaasti aivan pellon eunasta sen eteläpuolisen metsän kohdalta, jatkunee asuinpiakka myös metsän 

puolelle, mutta tusin kovin pitkällle, sillä maasto kauempana on kivikkoista ja epätasaista. Metsä oli kuusivoittoista, aivan pellon 

reunassa versoi nuoria lehtipuita. Aluskasvillisuus oli sammalta, varpuja ja ruohoja.

2 asuinpaikat kivikautinen 3285326 6768540

Loimaan seutu Loimaa sm 5303 Ala-Tuomola Hiekkainen peltorinne, n. 200 m Kojonjoesta. Asuinpaikka ulottuu myös metsään, jossa maaperä on hiekkaa.  Kvartsi-iskosten 

perusteella asuinpaikka ulottuu ainakin 250 m matkalle metsänreunan suuntaisesti.  Koillispuolella metsässä lienee koskematonta 

asuinpaikkaosaa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3291919 6765534

Loimaan seutu Loimaa sm 5304 Hakala hiekkainen, nurmettunut mäkiaho, jota metsä ympäröi pohjoisen ja lännen puolelta, mutta joka itää kohti laskeutui loivahkona rinteenä, 

jonka alta alkoivat laajanpuoleiset viljelysaukeat. kuopat ovat matalahkoja painanteita maanpinnassa. Ne näkyvät selvästi ohuehkon 

sammalkerroksen alta. Vuonna 1937 kaivettiin yksi kuoppa. Länsipäässä oli kiveys maahan kaivetun, hiekalla täytetyn kuopan 

seinäminä. Seinämät supistuivat hieman pohjaa kohti, joka niinikään oli kivetty sekä epätasainen. Kuopasta ei löytynyt minkäänlaista 

esinettä, ei myöskään tulenpidon jälkiä ollut havaittavissa.

2 maarakenteet ajoittamaton 3287881 6749313

Loimaan seutu Loimaa sm 5306 Krekilänkangas Pyyntikuopparyhmä Krekilänkankaalla, Oripään kunnanrajasta koilliseen n. 250-550 m.  Maasto on hiekkaista harjua, joka pääosin 

viettää loivasti pohjoiseen-koillisen.  Kuopanteet ovat kolmessa ryhmässä siten, että suuremmat itäisemmät ryhmät ovat jonomaisesti 

samalla ympäristöstään heikosti kohoavalla harjanteella, metsätien molemmin puolin.  Muutama on epämääräisenä mahdollisesti 

hiekanoton osittain tuhoama.  Yksi on selvästi puolittain metsätien tuhoama.  Nämä kaksi ryhmää sijoittuvat vajaan 300 m matkalle. 

Kaksi kuoppaa on erillään, n. 130 m lännempänä, metsätien eteläpuolella.  Kuopat ovat 2-3 m halkaisijaltaan ja 0,5-0,7 m syviä.  Yksi 

kuoppa on n. 2 m syvä.

2 työ- ja valmistuspaikat ajoittamaton 3272350 6753030

Loimaan seutu Loimaa sm 5307 Kuuselankallio Kalliopohjalle kasattu koskematon pelkästään kivistä koostuva röykkiö n. 40 m päässä pellonreunasta lounaassa.  Alavassa maastossa 

pienen kalionyppylän päällä.  Kooltaan itä-länsisuunnassa 3 m ja pohjois-eteläsuunnassa 2,5 m, korkeudeltaan 0,7 m.  Kiviaines 

erikokoista, pääosin 20-30 cm kokoisia.  Läheinen pelto raivattu 1900-luvulla, mutta se on kivetön.  Kyseessä ei siis ole viljelyröykkiö, 

eikä rajalinjoja sijaitse paikalla.  Mahdollisesti kyseessä on hautaröykkiö.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3286515 6773479

Loimaan seutu Loimaa sm 5308 Majanojansuu Asuinpaikka sijaitsee n. 150 m Kojonjoesta itään ja noin 300 m Majanoja-nimisen puron suusta etelä-kaakkoon.


Pintapoiminnassa löytyi kvartsi-iskoksia varsinkin matalalta, noin 50 x 30  metrin kokoiselta loivapiirteiseltä kumpareelta, mutta 

harentuen myös lähiympäristöstä, etenkin kumpareen luoteispuolelta. Kaikkiaan iskoksia löytyi noin 50 x 120 metrin alalta. Maanperä 

pellolla oli melko tummaa multaa, muttakumpareella seass oli myös hiesua ja savea.


Jukka Luodon mukaan Kojonjoen pohjasta noin 150 metrin päästä aiemmin löytynyt keramikka liittynee kiinteään asutukseen. 

Keramiikka voitaneen yhdistää lähinnä tähän kohteeseen, sillä lähempää jokea ei minkäänlaisia asuinpaikkaan viittaavia löytöjä ollut 

havaittavissa.


Kyntökerroksen alla saattaa olla jäljellä ehjää asuinpaikkakerrosta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3291007 6767278

Loimaan seutu Loimaa sm 5309 Mansikkamäki Kojonjoen lounaispuolella noin 150 metrin päässä joesta, metsäsaarekkeen kyljessä, pari metriä leveän kärrytien koillispuolella olevan 

kallion ja kärrytien välissä, noin 250 m Kivimaan tilasta pohjoiskoilliseen kivi, jonka yläpinnalla on kaksi pyöreää, melko laakeaa kuppia, 

joista toisen halkaisija on 13 cm ja toisen 10 cm, molempien syvyys noin 4 cm.

2 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3285737 6769433

Loimaan seutu Loimaa sm 5310 Mikkola Länteen viettävä peltorinne, maaperä hienoa hiekkaa.  Ulottuu viereisen metsikön alueelle.  Kojonjoki n. 100 m lännessä. 2 asuinpaikat kivikautinen 3291696 6765925
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Loimaan seutu Loimaa sm 5311 Pappila Kanta-Loimaan 

kirkko

Kirkon eteläpuolisella kalliokohoumalla kiviaidan eteläpuolella, kirkon ja kotiseutumuseon välissä oleva kallio, jossa ainakin 39 kuppian. 

15 m matkalla etelä-pohjoisuunnassa ja 10 m matkalla itä-länsisuunnassa.  Suurikokoisia, pienimmätkin halkaisijaltaan 5 cm, 

suurimmat 20 cm.  Osa ryhmissä, osa yksittäin esiintyviä.  Selvästi ihmisen tekemiä, mutta tekoajankohta on epävarma.  Myös 

porauksen ja louhinnan jälkiä alueella, jopa osassa kupeista.  A-L. Hirviluoto pitänyt epävarmana. Muinaisjäännöskilpi.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3281627 6758455

Loimaan seutu Loimaa sm 5312 Pirttikallio Asuinpaikka sjiaitsee 150-200 m Kojonjoen pohjoispuolella, etelään kohti joen laaksoa viettävässä peltorinteessä,joka rajoittuu 

pohjoisessä metsään. 


Maa pellolla oli savea, joka muuttui metsän reunaa kohden hiesuksi. Metsä oli nuorta sekametsää, jossa aluskasvillisuus oli niukkaa, 

lähinnä sammalta ja ruohoa.


Muokatulta pellon pinnalta löytyi pintapoiminnassa iskoksia kolmessa eri keskittymässä, n. 450-500 m matkalla Kojonjoen koillispuolella 

(inv.-kohteet Pirttikallio 1-3).  Runsaimmin niitä löytyi aivan metsän reunasta, joten asuinpaikka näyttää jatkuvan pellon pohjois- ja 

koillispuoleiseen metsään. Paikka on topografisesti sopiva kivikautiseksi asuinpaikaksi ja kyntökerroksen alla saattaa olla jäljellä ehjää 

asuinpaikkakerrosta.


Peltolohko on raivattu melko hiljattain ja pohjoispuoleisessa metsässä, jonne asuinpaikka näyttää jatkuvan, on mahdollisesti lisää 

pellonraivaukseen soveltuvaa maata. Havainto-olot paikalla olivat hyvät.  Keskimmäiseltä löytöalueelta (Pirttikoski B) on raivaustöissä 

löytynyt vasarakirves, joka on edelleen löytäjän hallussa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3290625 6768127

Loimaan seutu Loimaa sm 5313 Päkämäki Kohde sijaitsee Euran ja Inkilän kylän rajlla, Päkämäki-nimisellä melko laakealla kalliokumpareella n. 3 km Kojonjoesta luoteeseen ja 

noin 300 m Hangassuo-nimistestä tilasta pohjoisluoteseen.


Kalliopohjalla on kaksi teräväsärmäistä kivistä kasattua röykkiötä sekä kivirivejä. Röykkiö 1 sijaitsee mäen korkeimmalla kohdalla, sen 

halkaisija on n. 2 m ja korkeus n. 0,5 m. Röykkiön keskellä on syvennys. röykkiö 2 sijaitsee edellisestä katsoen hieman alarinteessä, n. 

15 m länteen äin. Myös sen halkaisija on n. 2 m ja korkeus n. 0,5 m. Molemmat röykkiöt on kasattu melko harvoiksi ja pelkistä kivistä.


Röykkiöiden tuntumassa sijaitsee vaatimattomia, muttakuitenkin selvästi ihmistekoisia ladottuja kivirivejä, yhteensä ainakin kolme. 

rivien pituus viahtelee ynhdestä kolmeen metriin ja ne ovat yhden - kolmen kivikerroksen korkuisia.


Kohde sijitsee kahden kylän rajalla ja kyseessä saattaa olla jonkinlainen rajamerkkiryhmä. Kivirivit ovat jotakuinkin nykyisen rajan 

suuntaisia, mutta koska niitä on vierekkäin, eivätkä röykkiöt ole linjassa rajan kanssa, saattaa kohteella olla joku muukin merkitys. 

Tarkastuksen aikana lumipeite haittasi havainnointia ja röykkiöitä voi ympäristössä olla enemmänkin. aivan kohteen lähituntumassa on 

tehty hiljattain koneellisia metästöitä, mutta rakenteet eivät näyttäneet vahingoittuneen.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3282091 6770742

Loimaan seutu Loimaa sm 5314 Rautajärvi Kivikautinen asuinpaikka Kojon l. Koenjoen molemmin puolin, tasaisella pellolla, kuivatun entisen Rautajärven länsirannalla.  

Kynnöspellossa havaittiin kvarseja (mm. -kaavoin) sekä kivilaji-iskos harvakseltaan n. 40x80 m alalla.  Asuinpaikka lienee suurimmaksi 

osaksi tuhoutunut Rautajäven kuivatuksen ja joen perkauksen ja pengerryksen yhteydessä.  Ent. järven itärannalla on Humppilan 

Järvensuon asuinpaikka vajaan 2 km etäisyydellä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3298160 6762310

Loimaan seutu Loimaa sm 5315 - Rautelinhaka Tervahauta metsässä mäenkumpareessa   2/3 valmistuspaikat   historiallinen    3288460 6755820

Loimaan seutu Loimaa sm 5317 Tuomola Röykkiö sijaitsee Tuomolan tilan alueella kivikkoisen viljelysalueiden välissä olevan kannaksen laella, kannaksen yli vievän tien 

varressa. Tuomolan rakennuksista on paikalle matkaa n. 400 m pohjoisluoteeseen.


Kannaksella kasvaa kuusimetsää, aluskasvillisuutena on heinikkoa ja mustikkaa.


Röykkiö on pitkänomainen, n. pohjois-etelä-suuntainen, kooltaan n. 4 x 2 m; 0,3 - 0,6 m korkea. Röykkiö on osittain heinikon peitossa, 

koottu sekakokoisista, yleensä pienehköistä kivistä. röykkiö vaikuttaa kasatulta, ei luonnon muodostamalta ja on todennäköisesti 

hautaröykkiö.  Inventoinnin (1999-2000) havaintojen mukaan röykkiö on sammalpeitteinen.  Sen eteläpuolisessa rinteessä on myös 

ilmeisesti kiviaidan jäännöksiä.  On mahdollista, että röykkiö liittyy aitarakennelmaan, ja siten olisi vasta historialliselta ajalta.

2 hautapaikat rautakautinen 3291902 6774743

Loimaan seutu Loimaa sm 5318 Uusitalo Metsän länsirinteellä olevan hiekkakuopan reunat ja läheinen pelto.  Hiekkakuoppa on edelleen (v. 2000) pieni.  Asuinpaikan 

eteläpuolella on puro.  Asuinpaikka sijaitsee terassilla, jonka yläpuolella maasto on epätasaista. Vuonna 2007 asuinpaikan 

kaakkoispuolella kulkevan voimalinjan uusimisen takia tarakstettiin peltoaluetta sekä koekuopitettiin metsärinnettä ja tarkastettiin 

heikkakuopan reunoja, mutta näillä alueilla ei todettu merkkejä asuinpaikasta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3292452 6764708

Loimaan seutu Loimaa sm 5319 Vanhakirkko Loimaan pitäjän vanhan kirkon paikka ilmeisesti 1400-luvulta 1830-luvulle saakka.  Sijaitsee Loimijoen uoman ja siihen lännestä 

laskevan Tulkinojan suun väliin jäävällä korkeammalla, vain runsaat 100 m leveällä niemellä.  Puiseen kirkkoon lienee liittynyt 

kivisakasti.  Aluetta ympäröi edelleen hirsiaita, joka rakennettu alun perin 1750-luvulla, ja sittemmin aika ajoin korjattu.  Aidan vieressä 

on muutamia hautakiviä, mutta hautausmaana paikkaa ei enää käytetä.  Näkyviä merkkejä kirkkorakennuksesta ei ole.  Alueen 

keskivaiheilla on muistokivi, jonka luoteispuolella maankolossa havaittiin inventoinnissa laastia ja tiilenkappaleita.  Paikalle on kuitenkin 

tuotu täytemaata esiin nousseiden luiden peittämiseksi.  Alueella kasvaa muutamia suuria katajia ja lehtipuita.  Seurakunta niittää 

kesäisin alueen heinikkoa.  Kirkon perustuksen jäänteet lienevät hyvin säilyneet, joten paikan suojelu on tärkeää.

2 kirkkorakenteet historiallinen 3280905 6757237

Loimaan seutu Loimaa sm 5320 Kartanonmäki, 

kartanonpaikka

Tällä alueella sijaitsi Loimaan vapaaherrakunnan keskuskartano 1640-luvulta 1680-luvulle, perimätiedon mukaan Arvid Wittenbergin 

rakennuttama. Jäljellä viljamakasiini ja joitakin puita. SU-kohde 661.

2/3 asuinpaikat historiallinen 3284705 6756142
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Loimaan seutu Marttila sm 5401 Mäntsälä Kohde sijaitsee Mäntsälän tilan pihapiirissä, josta on kaakkoispuolella koiliisesta lounaaseen virtaavan Paimionjokeen matkaa 200 - 

300 m. Mäntsälän tila sijaitsee kallioisen ja paikoin soisen sekä mäntyä ja kuusta kasvavan saarekkeen (laajuus noin 1 x 1 km) 

kaakkoissivulla ja yhden sen niemekkeen eteläkärjessä. Pellot ympäröivät tilan rakennuksia koillisesta luoteeseen. Saarekkeen 

länsipuolelta laskee Ihmistenoja Paimiojokeen ja saarekkeen koillispuolella on Mäntylänmäki, sekin peltojen rajaama penehkö 

metsäsaareke. Mänstälän mestäalueen pohjoispuolelta kulkee nykyisin runkotie 10 Turusta Hämeenlinnaan ja sen eteläpuolella 

Paimionjokivartta myötäillen Hämeen Härkätie. Maaperä tilakeskuksen kohdalla on lähinnä karkeaa, kivistä soraa. Vanhojen 

rakennusten ympärillä peitteiset alueet ovat hyvinkin kiviset.

2 hautapaikat rautakautinen 3276593 6727634

Loimaan seutu Marttila sm 5402 Mäntsälä Nuija Kiinteistöllä on Härkätien varrella vuonna 1934 pystytetty muistomerkki v. 1599 soditun “Marttilan taistelun” muistoksi. SU-663. 2/3 tapahtumapaikat historiallinen 3276684 6727559

Loimaan seutu Marttila sm 5403 Lotikon kellari Lotikon kellari. Noin 50-70m pitkä, useita metrejä syvä, ahdas kalliohalkeama. Luolaan liittyy kansantarinoita isovihan yms. ajalta  SU-

kohde 661.

2/3 tilapäisasumukset historiallinen 3281421 6725208

Loimaan seutu Oripää sm 5501 Jänismäki Suhteellisen hyväkuntoinen tervahauta Orivuoren alaosassa länteen viettävässä metsämaastossa.  Tervahauta on itäreunastaan kiinni 

nousevassa mäenrinteessä, mutta muualla reunavalli.  Suuaukko alareunassa lännessä.  Halkaisija n. 9 m vallin päältä mitattuna, vallin 

alareunasa mitattuna 16 m.  Syvys n. 1 m.  Suuaukko ja kiilamaisesti keskustaan madaltuva kanava kivipaasista tehty.  Suun leveys n. 

110 cm ja siinä on usempi kivikerta.  Ulkopuolella pari erillistä laakaa, jotka voivat olla suurakenteista peräisin.  Tervahaudan reunoilla 

on voimakas nokimaa.  Sen päällä on iäkkäitä kuusia.  Lähialueella on ollut muitakin tervahautoja, kuten läheisellä Uusitalon 

omakotitontilla, jossa nokimaata.  Mahlamäen tervahauta on n. 300 m koilliseen.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3267105 6757409

Loimaan seutu Oripää sm 5503 Krapuranta Mahdolliseen kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavia kvartseja löydettiin v. 2004 inventoinnissa paikallistien pohjoisesta leikkauksesta 

ympäröiviltä peltoaukeilta kohoavan pienen moreenimäen etelärinteessä.  Mahdollinen asuinpaikka voi ulottua pohjoisen puolella 

olevan omakotitalon pihapiiriin.  Koekuopitusta ei ole tehty.

2 asuinpaikat kivikautinen 3266902 6755456

Loimaan seutu Oripää sm 5504 Mahlamäki Tervahauta länteen viettävän mäen rinteessä omakotitonttien välissä. Se on sisähalkaisijaltaan n. 8 m. Suuaukon puoleinen kaareva 

länsiosa on kylmämuurattu suurehkoista lohkareista jossa kiviä on ainakin neljässä kerrosksessa.  Myös kiilamaisesti madaltuvan 

juoksutuskäytävän seinämät ovat kivetyt. Suuaukko huolella tehty. Lähes vadelmapensaiden peitossa. Jänismäen tervahauta on n. 300 

m lounaaseen.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3267410 6757549

Loimaan seutu Oripää sm 5507 Metsäranta Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka Huovintien etelä-/lounaispuolella olevan pellon koillislaidassa.  Tien koillispuolella on suuria 

Kalevanharjun hiekkakuoppia.  Pelto on pohjoisosastaan hiekansekainen ja loivasti lounaaseen viettävä.  Viljan oras haittasi 

havainnointia inventoinnissa 2004, joten laajuus ei pintapoiminnassa selvinnyt.  Arvio asuinpaikan laajuudesta on 1300 m2.

2 asuinpaikat kivikautinen 3270072 6753082

Loimaan seutu Oripää sm 5508 Myllypelto Kivikautinen mahdollinen asuinpaikka Myllykylässä olevan Myllylähten lammen itäpuolella hiekkaisen etelään viettävän pellon 

alaosassa. Pellon itäpuolella on Alastaroon vievä kylätie.  Pellon pohjoispuolella on soistunutta aluetta.  Kvartsit ja pii löytyiväet 

hiekkaisen oraspellon eteläosasta.  Arvioitu laajuus on 1100 m2.  N. 400 m eteläkaakkoon Huhtalasta on aiemmin löytynyt reikäkivi.

2 asuinpaikat kivikautinen 3267518 6762426

Loimaan seutu Oripää sm 5509 sma 5501 Piispanniitty Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka Oripään ja Loimaan rajan tuntumassa, Huovintien leikkaamalla hiekkakankaalla.  1950-luvun 

puolivälissä alueelta on löytynyt reikäkivi ja arviolta samalta alueelta inventoinnissa 2004 löytyi muutamia kvartsi-iskoksia.  Kvartsit on 

poimittu tien pohjoisesta leikkauksesta, mutta koekuoppia alueelle ei tehty.  Luoteen suunnassa on suuri hiekkakuoppa.  Alueella on 

Huovintien ja hiekkakuopan välissä ns. Piispanniityn susikuoppa (vrt. mj.-kohde 1000 00 3720)

2 asuinpaikat kivikautinen 3272142 6752160

Loimaan seutu Oripää sm 5510 sma 5501 Piispanniityn susikuoppa Suppilomainen halkaisijaltaan 5-metrinen ja syvydeltään 2-metrinen kuoppa, joka tunnetaan paikkakunnalla susikuoppana.  Se on hyvin 

säilynyt ja muodoltaan tervahautaa muistuttava, mutta ilman hiiltä reunoilla tai pohjalla.  Se on huiekkakuopale johtavasta tiestä n. 15 m 

luoteeseen kapealla hiekkakuopan ja tien välisellä alueella.  Samalta alueelta tieleikkauksesta löytyi kvartsi-iskoksia mahdollisen 

kivikautisen asuinpaikan merkkeinä (kohde Piispanniitty 1000 00 3616).

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3272160 6752162

Loimaan seutu Oripää sm 5511 Sikakiven kallio Kivilatomuksia n. 40x30 m alalla heti Sikakiven mäenlaen koillispuolella, loivasti koilliseen viettävässä rinteessä.  Mäellä on 13 

pääasiassa pitkänomaista kivistä kasattua latomusta. Osa niistä on huolellisesti ladottuja ja aitamaisia. Pääosin ne ovat n. kaakko-

luode -suuntaisia, pitkänomaisia ja hieman kaarevia.  Osa on muodoltaan enemmän epämääräisiä, yksi (11) muodostaa suorankulman.  

Niiden koko vaihtelee n. 2-4 x 2-16 m välillä.  Latomusten väliin jää n. 1-10 m samoin maaperältään kivikkoa olevaa kasvipeitteistä 

aluetta.  Latomukset ovat selvästi ihmisen kasvipeitteiseen pirunpeltoon tekemiä ja kivet paikalta kerättyjä.  


Lehdessä Uutissivut (Loimaan alueen paikallislehti) 7.9.1997 kerrotaan, että latomukset on ladottu vuonna 1926 talvella vietäväksi 

tallinperustaksi.  Mahdollisesti kuitenkin jo Sjöstedt (1913) viittaa näihin kiviaineksen hakupaikkana Käinän torpan mäessä, ja ne tai 

ainakin niiden nykyinen muoto on voinut muodostua kiviainesta kerättäessä.  Kohde ei ole Käinän hauta tai muukaan kirjallisuudessa 

(Killinen 1877) mainittu ns. "hiiden hauta", jotka ovat harjusuppia.  Paikan länsipuolella olevan kivimurskaamon laajennussuunnitelmien 

vuoksi tehtiin v. 2002 latomuksilla viikon pelastuskoekaivaus, jossa mitään ajoittavaa ei löydetty.  Myöskään latomusten funktio ei 

yksiselitteisesti selvinnyt.  Kiviainesvaraston kokoamisen tai keräyspaikan lisäksi on esitetty niiden liittyminen harjoitettuun 

hangaspyyntiin "pyyntisokkelona".  On mahdollista, että lähialueen kankailla on pyyntikuoppia, mutta näiden sijainti ei ole tiedossa.

3 raaka-aineen 

hankintapaikat

historiallinen 3269880 6757599

Loimaan seutu Oripää sm 5512 Suvitienmäki Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka tasaiselta peltoalueelta kohoavan saarekkeen eteläreunassa, hiekkaperäisessä osassa peltoa.  

Alempana maaperä muuttuu saveksi.  Laajuudeksi on arvioitu n. 3500 m2.  Sijaitsee Aurajoen ja Jauhijoen yhtymäkohdasta länteen n. 

450 m.  Löydöt koostuvat kvartsi-iskoksista ja kivilaji-iskoksesta, mutta tarkastushavaintoja vaikeutti pellon pitkä oras.

2 asuinpaikat kivikautinen 3265470 6755140
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Loimaan seutu Oripää sm 5513 Tanskila Kalevanhauta Kivikautinen asuinpaikka Oripäänkankaan lounaisrinteellä hiekkapohjaisessa metsärinteessä.  Asuinpaikka sijaitsee aivan Oripään - 

Mellilän paikallistien lounaispuolella.  Asuinpaikan kohdalla tien koillispuolella on suuria hiekkakuoppia ja Kalavanhaudaksi nimitetty 

suuri harjusuppa.  Metsikön eteläpuolella on 80 m korkeuskäyrän alapuolella soistunut alue, jonka alapuolella on laaja peltoalaue.  

Inventoinnissa 2004 alueelle tehdyissä 5-7 koakuopassa ei havaittu merkkejä kulttuurikerroksesta tai löydöistä.  Kohdetta on siten 

pidettävä epävarmana kivikautisena asuinpaikkana.  Sen sijaan n. 600 m kaakkoon Huovintien eteläpuolella löytyi kivikautinen 

asuinpaikka Metsäranta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3269720 6753430

Loimaan seutu Oripää sm 5514 Tanskilankangas Turku-Huittinen kantatien 41 halkaisema hiekkakangas, johon liittyy perinmätietoa hautausmaasta ja josta on löydetty luurankoja.  

Molemmin puolin tietä on osittain vielä käytössä olevia hiekkakuoppia.  Osa alueesta on vanhaa mäntymetsää, osa nuorta puustoa ja 

pensaikkoa.  Tien luoteisella Äären tilan puolella, joka on osittain vielä hyvin säilynyttä,  havaittin v:n 2004 inventoinnissa ainakin 

seitsemän pituudeltaan noin kaksimetristä ja tätä hieman kapeampaa painannetta, mahdollista hautakuoppaa, jotka sijaitsevat 

tienleikkauksen lähellä.  Sen sijaan tien kaakkoispuolella Mattilan puolella havainto-olosuhteet olivat heikommat, eikä painanteita 

erotettu.  Täällä pintamaita on kuorittu laajoilta alueilta.  Paikkakuntalaiset kaivoivat 1910 Äären tilan kangasta löytäen kaksi luurankoa 

sekä mm. rautanauloja.  Alueeseen liittyy perimätietoa, jonka mukaan alue olisi Suomen sodan aikana toiminut venäläisen sotaväen 

hautausmaana.  Kirjalista tietoa hautapaikasta ei tunneta.  Toisaalta on mahdollista, että haudat olisivat venäläisten aiemmilta 

miehityskausilta ja myös, että aluelle olisi haudattu suurina kuolonvuosina 1600-luvun lopulla nälkään ja tauteihin kuolleita suomalaisia.  

Paikallistiedon mukaan vielä 1960-luvulla olisi kaakkoispuoleltakin löydetty vainajan jäännöksiä.  Mattilan puolta koekaivettiin v. 2005 

soranottolupahakemuksen takia.

2 hautapaikat historiallinen 3265030 6755672

Loimaan seutu Oripää sm 5515 Teinienkivi Luonnonnonsuojelukohteena rauhoitettu n. 2,5 m korkea siirtolohkare vanhan Huovintien varrella, sen itäpuolella.  Kiveen liittyvät 

tarinat Turun teineistä ja ylioppilaista, jotka pysähtyivät kiven luona ja verottivat matkalaisia kivellä seisten ja kalastamista 

teeskennellen.  Kivessä on rauhoituksesta kertova pronssilaatta.

2 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3267214 6761965

Loimaan seutu Oripää sm 5516 Tuomiston pelto Kivikautinen asuinpikka laajan, loivasti itään kohoavan peltolaakon itä- ja ylälaidassa, jossa peltomaa on hiekansekaista.  Se on 

Tuomiston tilan päärakennuksesta n. 150 m pohjoiseen ja mahdollisesti osittain tuhoutunut kuivurin ja tilustien rakentamisen 

yhteydessä.  Pellolla on n. 50 m pituinen tasanne, jonka maa-aines on hieman hiekansekaista, mutta sen alapuolella, länteen 

viettävällä pellolla, maaperä muuttuu saviseksi ja kosteahkoksi.  Asuinpaikan itäpuolella on tilustie ja tästä edelleen itään suojaava 

kallioinen mäki.  Löydöt koostuvat aiemmin löytyneestä talossa säilytettävästä reikäkivestä, sekä kvartsi-iskoksista.  Löytöalue on 

arvioitu n. 1400 m2 laajuiseksi.  Maanomistajan kertomuksen mukaan sittemmin hukkaan joutuneita kivikirveitä lienee löytynyt 

aiemminkin.  Myös Koivuniemen tilalta, Oripäästä Alastaroon ja Loimaalle vievän maantien eteläpuolelta, on 1900-luvun alussa löytynyt 

reikäkivi.

2 asuinpaikat kivikautinen 3267167 6757899

Loimaan seutu Oripää sm 5517 Vanha kirkko Vuodesta 1668 nykyisen kirkon rakentamiseen vuoteen 1821 täytössä olleen kirkon paikka.  Kirkko purettiin 1843.  Kirkon alue on 

kiviaidalla ympäröity, mutta alaltaan huomattavasti alkuperäistä kirkkomaata pienempi.  Viereistöä tietä ja tien toisella puolella olevaa 

kivimakasiinia kaivettaessa on löydetty hautoja.  Muistitiedon mukaan kirkkomaan alue olisi olut n. 20x20 m ja alueella olisi ollut 

puuristejä vielä 1900-luvun alussa.  Nykyään paikalla on 1920-luvulla pystytetty muistokivi. Seutukaavan SU-kohde 661.

1 kirkkorakenteet historiallinen 3266372 6757287

Loimaan seutu Pöytyä sm 5603 Haapala Mahdollisen kivikautisen asuinpaikan kaksi kiviesinelöytöä 1800-luvun puolivälistä ja 1900-luvun alusta pellosta,n. 60 m länteen 

Haapalan talosta.  Löytöpaikka sijaitsee Lahnaojan länsipuolella, Haapalan talo sen itäpuolella.  Varsinais-Suomen seutukaavaliiton 

kohdeluettelossa v:lta 1979 (Pöytyän kohde 631) paikka mainitaan mahdollisena asuinpaikkana ja inventointikohteena 1973: n:o 2.  

Lahnaojan uomassa on talon kohdalla suuria kiviä ilmeisesti vesimyllyn rakenteista.  Löytöpaikalla pellossa ollut aikoinaan kivikasa.  

Inventoinnissa ei asuinpaikkaa kyetty paikallistamaan viljelysten ollessa kesantona ja tarkastusolosuhteiden siten ollelessa huonot.

2 asuinpaikat kivikautinen 3257057 6739164

Loimaan seutu Pöytyä sm 5605 Heikkilä Epävarma asuinpaikkakohde, joka sijaitsee Aurajoen sivujoen Kaulajoen pohjoisrannalla Meijerinkosken kohdalla, jokea kohti 

viettävällä peltorinteellä.  Paikka löytyi inventoinnissa kesäkuussa 1999 jo pitkällä oraalla olevaasta pellosta.  Löydöt ovat kolme palaa 

piitä ja yksi kvartsi ja löytyivät Kaulajoen yli johtavan Puhontien molemmin puolin.  Mahdollisesti ne voivat osoittaa historiallisen ajan 

toimintaakin; paikalta löytyi runsaasti tiiltäkin.  Tarkastusajankohta oli peltopoiminnalle kuitenkin huono.

2 asuinpaikat kivikautinen 3260787 6740336

Loimaan seutu Pöytyä sm 5606 Iso-Honka Karinaisten halki virtaavan Tarvasjoen länsipuolella, joesta n. 130 m, sijaitsee kirkonkylän pohjoispuolella itään viettävässä 

metsärinteessä aitamainen, n. 100 m pituinen kivivalli.  Sen suunta on n. kaakko-luode.  Valli on osin sortunut ja purettu.  Maasto on 

kivikko- ja kalliopohjainen metsä (kuusta, mäntyä, koivua).  Pieni paikallistie ohittaa paikan runsas 5 m alemmalla korkeudella.  Tien itä-

/alapuolella on jokivarren suuntainen peltoalue.  Vallin tarkoitus on epäselvä. On myös esitetty mahdollisuus, että se olisi 

esihistoriallinen.  Kuntaliitoksen jälkeen Pöytyään kuuluva.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3268486 6737567

Loimaan seutu Pöytyä sm 5608 Korpela Pötyän kunnan itäosassa Kontolanojan hevosenkengän muotoisen mutkan pohjois-koillispäässä sijaitseva noin 3-metrinen ja 1,5 m 

syvä pyöreä kuoppa, joka on pitkälle maatunut ja madaltunut.  Alue on harvapuustoista metsää.  Kuoppa lienee vanha sudenkuoppa, 

joka sijaitsee paikkakuntalaisten mukaan hirvien joenylityspaikan kohdalla.  Kuoppa ja sen sijainti on näyttävä ja sopiavierailukohteeksi.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3272138 6745165

Loimaan seutu Pöytyä sm 5609 Kuovintie Kolme hiilimiilua rinnakkain metsässä     2/3 historiallinen rautakautinen 3252662 6744083

K:\KESKEN\Maakuntakaavoitus\Selostus\Liitteet\sm_20091029.xls 9(130)



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖKSET (sm) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
 24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Loimaan seutu Pöytyä sm 5610 Kyläpelto II Mahdolliseen kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavat löydöt, pii-iskos, kvartsi-iskoksia ja kvartseja, ovat pellon itäreunasta n. 20-30 m 

laajalta alueelta tien vierestä.  Kvartseista kolme on ruusukvartseja.  Tarkastushetkellä pelto oli n. 10 cm oraalla, mikä haittasi 

huomattavasti havaintomahdollisuuksia.  Viljelyksen itäreunaa kulkevan tien itäpuolella mäenrinteessä on hiekkaperäisessä maassa 

kasvimaan, jonka tarkastelussa ei löytöjä havaittu. Tien itäpuolen maasto kohoaa nopeasti korkeaksi kallioimäeksi.  Löytöpaikan 

maaperä on savea.

2 asuinpaikat kivikautinen 3259007 6736911

Loimaan seutu Pöytyä sm 5611 Lankkinen Kuovintie Kohde sijaitsee metsässä, metsätien varressa noin 1,2 kilometriä itään Turku-Yläne maantiestä. Kohteen itäpuolella on kalliokukkula ja 

länsipuolella suoperäistä metsämaastoa, jota on ojitettu. Paikalla on kolme hiilimiilua rinnakkain luode-kaakko-suuntaisessa rivissä 

metsätien ja ojan välissä kalliokukkulan länsipuolella. Hiilimiiilut sijaitsevat kuusimetsässä noin 55 metrin pituisella alueella ja ne ovat 

hyväkuntoiset.





Hiilimiilut muodostuvat pyöreästä vallimiasesta kehästä, joka on nyt sammaleen peitossa, mutta silti hyvin havaittavissa. Vallin korkeus 

on korkeimmillaan noin 0,7 metriä ja leveys noin 2 metriä. Miilujen sisäosat ovat valleja matalammalla ja epätasaiset. Hiilimiilujen 

halkaisijat vaihtelevat 12,5 - 13,2 metriin. Niiden vallien päällä kasvaa kookkaita puita. Miilut ovat tulleet esiin metsänharvennuksessa.





Kaakon puoleisen miilun kohdalla tien itäpuolella, kallion juurella on metsäkämpän jäännökset. Kämppä on ollut pystyssä vielä 20 

vuotta sitten, mutta nyttemmin luhistunut. Nyt jäljellä on vain alimpia hirsiä ja länsinurkan salvosta. Kämppä on ilmeisesti ollut 

miilunvartijan asumus. Se on tehty pyöreistä hirsistä, jotka on nurkissa salvottu neliskulmaisiksi. Hirsissä on sepän tekemiä nauloja. 

Kämpän tulisija - kiuas- on sijainnut rakenteen itänurkassa. Kasassa on nähtävissä piipuntiiliä ja sementtiä. Kämpän ikkuna ja ovi ovat 

ilmeisesti sijainneet tien puolella. Rakenteen koko on noin 3,4 x 4,8 metriä.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3252662 6744083

Loimaan seutu Pöytyä sm 5613 Tontereenmäki Kohde sijaitsee Turusta Huittisiin johtavan maantien itäpuolella, Tontereenmäen metsäalueen pohjoisosassa olevalla kalliokumpareella. 

Paikan pohjois- ja itäpuolella on peltoalueita, ja Aurajokeen laskeva Pöylijoki virtaa kohteesta noin 800 metrin päässä idässä. 





Metsää kasvavan mäkialueen pohjoisosassa on pienempi, pohjois- ja itäpuolellaan pellolle viettävä kalliokumpare. Kumpareen laella on 

kivirakenteita: kivirivi, 2-3 kivivallia ja mahdollisesti myös yksi röykkiö. Kivirivi ja -vallit ovat luode-kaakkosuuntaiset. Yksi niistä on 

kallion lounaisreunalla pienen jyrkänteen päällä. Tämän rakenteen pituus on 6 metriä. Toinen vallimainen rakenne on edellisestä 

koilliseen olevan matalan pystyseinämän päällä ja on ladottu kylmämuurauksella. Rakenteen pituus on noin 5 metriä. Näiden kahden 

rakenteen välistä, läheltä viimeksi mainitun luoteispäätä, alkaa suoralinjainen kivirivi. Kivirivi jatkuu pohjois-luoteeseen noin 9,5 metrin 

matkan. Sen etäisyys jyrkänteen lounaisreunalla olevasta, ensin mainitusta vallista on 10 metriä. Myös kaakkoon viettävällä mäen 

rinteellä on kivivallimuodostelma. Kiviröykkiö sijaitsee puolestaan kylmämuuratun kivivallin kaakkoispäässä. Röykiö on kooltaan 4,5 x 5 

metriä. 





Kivivallien ja röykkiön tarkoistus ja ikä ovat tuntemattomat. Todettakoon, että Pöytyällä on säilynyt tarulinnaa koskevaa perimätietoa, 

mutta tähän mäkeen tai kylään perimätieto ei näyttäisi kohdistuvan. Informantin mukaan kivirakenteita sijaitsee ilmeisesti myös mäen 

itä-kaakkoispuolellakin.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3262140 6749214

Loimaan seutu Pöytyä sm 5614 Viljakkala Mahdollinen kivikautinen asuinpaikkakohde sijaitsee Aurajoen uoman itäpuolella, aivan joesuuntaisen peltovyöhykkeen itälaidassa, 

korkean Riihivuoren lounaispuolella.  Pellon itäreunassa olevan hiekkaisen tilustien itäpuolella metsäinen maasto kohoaa jyrkemmin.  

Löydöt, viisi kvartsi-iskosta, joista yksi ruusukvartsia, ovat mainitun tien vierestä pellolta n. 10 m säteellä.  Tarkastushetkellä pelto oli 

oraallla, joten havainnointimahdollisuudet olivat heikot.  Korkeampi kohta muodostaa löytöpaikalla niemekkeen kohti Aurajoen mutkaa.  

Sijainniltaan varsin sopiva kivikautiseksi asuinpaikaksi.  Paikka löytyi inventoinnissa 1999.

2 asuinpaikat kivikautinen 3260786 6741638

Loimaan seutu Pöytyä sm 5615 Ylijoki Asuinpaikka sijaitsee Jalkalan kylän Ylijoen talon päärakennuksen luoteispuolisella pellolla, n. 100 m talosta ja n. 150 m Aurajoen 

sivujoesta Kaulajoesta etelään.  Asuinpaikkalöytöjä on n. 80x30 m alalta hienohiekkaisesta kynnöspellosta loivasti jokeen viettävältä 

törmältä.  Runsaina löytöinä on paikan kahdessa tarkastuksessa saatu alkeellinen kirves, taltankappale ja kivilaji-iskoksia, kvartsikaavin 

ja -iskoksia sekä palanutta luuta.  V:n 1999 inventointikertomuksen kartan perusteella löytöalue on mainittua laajempikin ja ulottunee 

etelästä Kaulajokeen laskevan purouoman rantatörmän päälle saakka.  Lisäksi 1990-luvulla on Ylijoen isännän tyttärenpoika löytänyt 

talon pohjoispuoleisesta Kaulajoen koskesta reikäkiven, joka on talonisännän hallussa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3262127 6738972

Loimaan seutu Tarvasjoki sm 5701 Euran kansakoulu Kivikautinen asuinpaikka Euran kylän koulunmäen hiekkaperäisella etelärinteellä.  Paikka on piha-, puutarha- ja viljelysmaata.  

Paimionjoki on asuinpaikalta vajaa 200 m etelään ja uodostaa asuinpaikan kohdalle kosken, jonka putouskorkeus on toistakymmentä 

metriä.  Mahdollisesti asuinpaikka on kokonaan tuhoutunut.

2 asuinpaikat kivikautinen 3267304 6726235

Loimaan seutu Tarvasjoki sm 5702 Jokela Kivikautinen asuinpaikka kuusta kasvavassa hiekkaperäisessä niitynreunusmetsässä.  Jokelan talo sijaitsee heti luoteen suunnassa.  

Lounais-koillissuuntaisen peltoalueen halki virtaa Mustassuonoja.  Kohde on aiemmin tunnettu yhtenä Mustassuon 

muinaisjäännöskohteena (3).  Ojan kaakkoispuolella kaksi muuta aiemmin Mustassuon nimellä tunnettua kohdetta: röykkiö (Mustassuo, 

Mustasssuo 1) sekä kivikautinen asuinpaikka (Mesilä), n. 300-400 m kaakkoon Jokelan asuinpaikasta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3265780 6724540
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Loimaan seutu Tarvasjoki sm 5703 Kerppola Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee loivasti etelään viettävällä hiekkaperäisellä pelto- ja niittymaalla kahden metsäalueen välissä, 

Tarvasjoelta Liedonperään vievän paikallistien pohjoispuolella.

2 asuinpaikat kivikautinen 3265764 6727608

Loimaan seutu Tarvasjoki sm 5704 sma 5701 Mesilä Kivikatinen asuinpaikka pellon/heinäniityn reunassa.  Tunnettu aiemmin yhtenä kolmesta kohteesta nimellä Mustassuo.  Samalla 

Mesilän tilalla likimain 100 m pohjoiskoilliseen on mahdollinen hautaröykkiö lähellä pellen reunaa (Mustassuo).

2 asuinpaikat kivikautinen 3265868 6724177

Loimaan seutu Tarvasjoki sm 5705 sma 5701 Mustassuo Pieni laakea kiviröykkiö, mahdollinen hautaröykkiö, länteen viettävässä metsässä lähellä lännenpuoleista pellon reunaa (Mustaväljä).  

Röykkiön lähellä on lähde ja vajaan 100 m etäisyydellä etelässä on kivikautinen asuinpaikka (Mesilä), joka myös tunnettu yhtenä 

kolmesta muinaisjäännöskohteesta nimellä Mustassuo.

2 hautapaikat esihistoriallinen 3265901 6724201

Loimaan seutu Tarvasjoki sm 5706 Nummela Kivikautinen asuinpaikka loivasti länteen ja luoteeseen viettävässä hiekkaperäisessä rinteessä.  Paikka on Nummelan talon piha-, 

puutarha- ja viljelysmaata.  Paimionjoen uoma on n. 200 m koilliseen.  Turun ja Hämeenlinann välinen valtatie 10 ohittaa asuinpaikan 

metsässä n. 300 m kakkoon asuinpaikasta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3268445 6725111

Loimaan seutu Tarvasjoki sm 5707 Tuomola Pihamaalle koivun juurelle siirretty irtokivi, jonka pinnassa on 2 kuppia n. 19 cm:n päässä toisistaan. Kiven koko on 49 x 48 x 23 cm ja 

se saattaa olla kalliosta tai suuremmasta kivestä lohkaistu.





Kivi on sijainnut vanhan rakennuksen pohjakivien joukossa. Ko rakennus purettiin vuonna 1975, jolloin kupit jo kiinnittivät huomiota. 

Tästä syystä kivi pantiin talteen. Kivi on voitu louhia talon pihamaalta tai tuoda rakennustarvikkeiden mukana vanhan rakennuksen 

alkuperäiseltä paikalta Kyrön maantien itäpuolelta jokivarressa sijainneelta Klemelän tontilta, joka oli vastapäätä tiilitehdasta. 

Rakennustarvikkeiden siirto tapahtui jo 1800-luvulla. Vuonna 1967 oli talon kaakkoispuolelta kallion päältä viety maata talon itäpuolelle 

puutarhaan. Maan oli todettu olleen noen sekaista. Muita havaintoja ei osattu tehdä.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3268305 6731037

Loimaan seutu Yläne sm 5801 Airinkallio Kiviröykkiö, mahdollinen esihistoriallinen hautaröykkiö, sijaitsee aukean kallion länsireunassa Yläneenjoen mutkan sisäpuolella, josta 

joki on lähimmillään n. 100 m länteen.

2 hautapaikat esihistoriallinen 3256493 6764713

Loimaan seutu Yläne sm 5802 Ala-Lento-Huovari Vainionperän keskiaikaisen kylätontin alueella on myös sekä rautakautista että kivikautista asuinpaikka-aluetta sekä mahdollinen 

rautakautinen kalmisto. Merkkinä mahdollisesta kalmistosta ovat A- tai E-tyypin keihäänkärki Ala-Lennon talon (nykyisin nimellä 

Joukola) pihamaalle tehdystä maadoituskaapeliojasta, jossa tarkastuksessa havaittiin myös tummaa maata sekä palaneita kiviä ja 

hiiltä. Mahdollisesti paikalla on ollut liesi. Löytöinä saatiin samalta paikalta palaneen luun siru ja savitiivisteen pala. Rakenuksen 

länsipuolella olevan kalliopaljastuman eteläpuolella oli koekuopassa myös kulttuurimaata, kuonaa ja saviastian- tai -tiivisteen pala. 

Asuinrakennuksen eteläpuolelta pellosta tavattiin niin ikään mahdollinen savitiivisteen pala sekä palaneen luun siru. Pihlmanin mukaan 

talon perunamaasta olisi 1970-luvun alussa löytynyt lisäksi mahdollinen hevosenkenkäsolki,mutta löytö olisi joutunut hukkaan. Talo on 

matalalla kalliopohjaisella kumpareella Yläneenjoen itärannalla, josta pelto viettää loivasti kohti jokea. Talon nurkan alta on myös 

löytynyt kivikirves, mahdollisesti sekundäärisellä paikalla jossa on myös ollut paja. V. 2001 löytyi kivikirves niin ikään talosta n. 50 m 

NNW laajennetun pelto-ojan leikkauksesta (KM 32995:1).  Edelleen alueella, kuten rakennuksenkin ympärillä, oli historiallisen ajan 

tavaraa, myös kvartsi-iskoksia sekä kulttuurikerrosta. Edelleen lähes 100 m NNW löytyi niin ikään ojaleikkauksesta 

rautakaudentyyppistä keramiikkaa (KM 32995:2-3, 6).  Huovarin talon puutarhasta, n. 130 m Ali-Lennon talosta pohjoiseen, on niin 

ikään kivikirveslöytö (KM 5390:5) ja edelleen talon maalta tasataltta (KM 5806).  Muinaisjäännöksen luonteen ja rajautumisen 

selvittäminen edellyttää tarkempia koekaivauksia.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3251742 6759405

Loimaan seutu Yläne sm 5803 Ali-Jokela Asuinpaikka on länteen Yläneenjokeen viettävää peltoa Ali-Jokelan talon pohjoispuolella. Paikalta on tiedossa tasatalttoja ja kirveen 

katkelma, joita sieltä tiedetään löydetyn aiemminkin. Inventoinnissa v. 1972 asuinpaikalta löytyi kvartsiesineitä ja -iskoksia. Asuinpaikka 

ajoittuu Suomusjärven kullttuurin aikaiseksi. Kohde on skl:n SU-kohde 661.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252470 6757489

Loimaan seutu Yläne sm 5804 Anivehmaanmäki Viikinkiaikainen ruumiskalmisto, joka sijaitsee Yläneenjoen länsirannalla kohoavan metsäisen mäen itä-etelärinteessä kallion kupeessa 

sekä sahan tapulitarhan alueella.  Kalmistosta on tutkittu vv. 1955-57 kaikkiaan 83 hautaa n. 850 m2 alalla.  On mahdollista, että 

kalmisto ei ole kokonaisuudessaan tutkittu, vaikka sahan alueelle läntisimmistä haudoista edelleen länteen tehdyssä koekaivauksessa 

ei hautoja tavattukaan.  Edelleen tehtiin koeojia tutkitun alueen koillisreunasta eteenpäin, muttei havaittu muinaisjäännöksen merkkejä.  

Sen sijaan mäen pohjoisrinteellä, yli 50 m kaivetusta alueesta pohjoiseen, oli maassa syvennys, johon tehdyssä koeluopassa oli 

mustaa maata n. 30 cm syvyydessä.  Mahdollisesti kyseessä on hauta tai kyseessä on jonkin toisen, ehkä myöhemmän rakenteen 

jäännös.  V. 1990 löydettiin mäen pohjoispuolelta pelto-ojan syventämisen yhteydessä rautakautinen miekka (KM 26301).  Löytöpaikka 

on runsas 100 m pohjoiseen (NNW) tutkitusta kalmistosta (koordin. x=6751 33; y=1577 45; z=50).  Edelleen löytyi v. 2000 samoilta 

alueilta Harjulan tilan pellosta ja n. 100 m Yläneenjoesta länteen ruodollinen keihäänkärki (KM 32339).  Nämä löydöt voivat viitata 

kalmiston ulottumiseen tänne saakka, tai mahdollista eriilistä kalmiston tai asuinpaikan kohtaa.  Miekan löytösyvyys (arviolta n. 60-70 

cm) näyttäisi nimen omaan viittaavan ruumishautaan.  Kohde on Varsinais-Suomen seutukaavaliiton SU-kohde Yläne 656.

2 hautapaikat rautakautinen 3251588 6759038

Loimaan seutu Yläne sm 5805 Haannokka Elijärven pohjoisrannan ja pellon välissä metsäisellä niemimäisellä harjanteella on 13 matalaa irtonaisista kivistä ladottua röykkiötä. 

Röykkiöt ovat muodoltaan epämääräisiä, mutta selvästi erottuvia. Niiden halkaisija vaihtelee 3,3 - 5,8 m. Röykkiöt ovat joko 

varhaisrautakautisia hautaröykkiöitä tai viljelyyn liittyviä raivausröykkiöitä. Alue on kuusta ja pähkinäpensasta kasvava lehtomainen 

alue, jossa kasvaa runsaasti sinivuokkoa.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3244464 6762445
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Loimaan seutu Yläne sm 5806 Hatakkala 

Kapakankulma

Kivikautinen asuinpaikka etelään ja Savonjokea kohti viettävällä peltorinteellä, Pyhän Henrikin tiestä Hatakkalaan johtavan 

tienristeyksen tuntumassa , n. 40 m risteyksestä talon suuntaan.  Asuinpaikka voi ulottua entisellle hakamaalle, joka katajaa kasvava ja 

heinittynyt.

2 asuinpaikat kivikautinen 3249570 6759826

Loimaan seutu Yläne sm 5807 Haveri Kivikautinen asuinpaikka lounaaseen, kohti Yläneenjokea viettävällä peltorinteellä, osittain metsässä.  Maaperä on yläosissa hiekkaa, 

alempana savea.  Peltoalue lienee nykyään metsitettynä.  Asuinpaikka lienee Suomusjärven kulttuurin aikainen.  Varsinais-Suomen 

seutukaavaliiton kohde 657.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252180 6758481

Loimaan seutu Yläne sm 5808 Kalliomäki Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee hiekkaperäisen pellon yläreunassa. Koekaivauksessa v. 1993 asuinpaikan kooksi määritettiin n. 50 x 

25 m ala, mutta asuinpaikan todettiin jatkuvan länsipuolisen tien alle. Asuinpaikka ajoittuu mesoliittiseen kivikauteen. Siitä n. 200 m 

koilliseen sijaitsee toinen likimain samanaikainen asuinpaikka, Ylistalo (979-01-0013).  Asuinpaikka on Varsinais-Suomen 

seutukaavaliiton SU-kohde 665.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252784 6755210

Loimaan seutu Yläne sm 5810 Kannistonpelto Muutamia pieniä mahdollisia hautaröykkiöitä kaakko-luode-suuntaisella kallioselänteellä, pari-kolme metriä korkeamman kallion 

lounaispuolella, jyrkemmän kallioreunan alapuolisella tasaisella alueella. Kasvillisuus on kuivaa kangasmetsää. Röykkiöiden sijainti on 

ainoastaan likimääräinen, mutta ne lienevät Kirkonkylän puolella alueella kulkevee Vimpan ja Kirkonkylän rajaa. Huvituksesta on 

matkaa n. 300 m ja Pyhäjärven lounaisrannasta n. 400 m lounaaseen. Huvituksen kaava-alueen inventoinnissa röykkiöitä ei 

paikannettu.

2 hautapaikat esihistoriallinen 3246799 6763798

Loimaan seutu Yläne sm 5811 Kapakka Kivikautinen asuinpaikka länteen viettävällä peltorinteellä Kapakanmäen nokassa.  Inventoinnissa 1972 löydettiin asuinpaikalta 

kvartsiesineitä ja -iskoksia.  Asuinpaikalta tunnetaan myös pienoistaltta (Yläneen museossa).  Asuinpaikka on Yläneenjoen sivujoen 

Savonjoen kaakkoisrannalla, Kapakan talosta n. 200 m koilliseen.  Skl:n kohde 654.

2 asuinpaikat kivikautinen 3249850 6759820

Loimaan seutu Yläne sm 5812 Kappelniitty Kappelniityn (-niitun) alue on laaja-alainen muinaisjäännös, jossa on rautakauden lopulle ja keskiajalle ajoittuvaa asuinpaikkaa vahvoine 

kulttuurikerroksineen, tähän liittyviä kivirakenteita, mm. röykkiöitä, muinaispeltoa ja niihin liittyviä peltoterasseja sekä kirkon 

perustuksen jäänteet ympäröivine kirkkomaineen. Varsinais-Suomen skl:n kohde 655.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3251428 6760148

Loimaan seutu Yläne sm 5813 Koivula Asuinpaikka sijaitsee peltorinteessä tai terassilla, n. 150 m Koivulan talosta pohjoiseen.  Idän puolella pellon alareunassa virtaa 

Yläneenjoen sivu-uoma, Kreivilänoja, n. 150 m etäisyydellä. Paikalta tunnetaan kourutaltta (KM 13629) sekä kvartsiesineitä ja -iskoksia 

(KM 19037:1-3).  Paikka on hiekan ja savensekainen rinne.  Paikka tunnetaan myös Savila-nimisenä (inv.-kertomuksessa ja skl:n 

kohteena SU-666).

2 asuinpaikat kivikautinen 3253778 6753451

Loimaan seutu Yläne sm 5814 Kujanpää Kivikautinen asuinpaikka Yläneenjoen länsipuoleisella hiekkaperäisellä pellolla.  Löytöinä on inventoinnissa havaittuja kvartsiesineitä ja -

iskoksia.  Asuinpaikka ajoittunee Suomusjärven kulttuurin aikaiseksi.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252543 6756086

Loimaan seutu Yläne sm 5815 Mojonen-Santanummi Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Yläneen itäosassa, Makkarkoskelle vievän tien eteläpuolella olevan hiekkakuopan laidoilla.  Paikka 

on Yläneenjoen sivu-uoman, Kiimassuonojan eteläpuolella n. 150- m.  Paikalta tunnetaan löytöinä käyräselkäiset kourutaltat (KM 8768 

ja 8814), Korkeakosken kansakoulun kok. n:o 4 suppiloreikäinen pallonuija sekä kvatsi-iskoksia (KM 19040).  Paikka ajoittuu esineistön 

ja korkeuden perusteella Suomusjärven kulttuuriin.  Skl:n SU-kohde 667, inv. kohde 18.

2 asuinpaikat kivikautinen 3257091 6759817

Loimaan seutu Yläne sm 5816 Pouru-Rantala Kivikautinen asuinpaikka-alue kahden tilan alueella (kattaa v:n 1972 inv.-kohteet 10 ja 11, skl:n SU-kohteet 659-660).  Paikka on itään 

Yläneenjokeen viettävää hiekkaperäistä peltoa.  Löytöinä on kvartsiesineitä ja -iskoksia sekä mahdollinen hioin ja kiviesineen teelmä.  

Löytöalue lienee n. 150 m korkeuskäyrien suunnassa.  Ajoittunee Suomusjärven kullttuuriin.

2 muinaisjäännösryhmät kivikautinen 3252178 6757255

Loimaan seutu Yläne sm 5817 Puola Kivikautinen asuinpaikka, jossa kaksi löytökohtaa n. 100 m etäisyydellä toisistaan.  Kourutaltan ja kirveen löytöpaikka ovat  n. 150 m 

Puolan talosta luoteeseen kynnetystä pellosta (koordinaatit x=6758 70, y=1580 34, z=70).  Kvartsi-iskokset lienevät metsästä n. 100 m 

edellisestä SSW (koordinatit x=6750 60, y=1558 30, z= 72,5-75). Maasto on melko tasaista hiekkapohjaista peltoa ja metsää. Edellinen 

löytökohta lienee ollut lähellä muinaista vesirajaa. Varsinais-Suomen skl:n SU-kohde 658

2 asuinpaikat kivikautinen 3255079 6766203

Loimaan seutu Yläne sm 5818 Ristinummi Uusi-Lukkala Kivikautinen asuinpaikka etelään viettävällä hiekkaperäisellä pellolla Yläneenjoen sivujoen Savonjoen luoteispuolella.  Paikalta on 

löytöinä käyräselkäinen kourataltta ja oikokirves (KM 9586:4-5), jotka viittaavat eriaikaisiin kivikautisiin asutusvaiheisiin.  Kohde on 

Koiviston nimellä tunnettu inventointikohde 3 sekä Varsinais-Suomen skl:n luettelon SU-kohde 653.

2 asuinpaikat kivikautinen 3249201 6759860

Loimaan seutu Yläne sm 5819 Särkki Kivikautinen, ilmeisesti myöhäismesolittinen asuinpaikka Yläneenjoen länsipuolella.  Maanomistaja on havainnut kalliopaljastuman 

luoteispuolella olevasta perunamaasta kvartsi-iskoksia, joita tarkastushetkelläkin oli havaittavissa.  Maaperä on hiekan sekaista multaa.  

Perunamaan pohjoispuoleisesta mansikkamaasta löytöjä ei juurikaan ole havaittu.  Löytöjä ei ole otettu talteen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3251245 6759140

Loimaan seutu Yläne sm 5820 Umpiaita Kivikautinen mahdollinen asuinpaikka, josta  n. 100 m Umpiaidan (Umpaidan) talosta länteen on Paavo Nummisto v. 1967 löytynyt 

liuskekeihäänkärjen katkelma.  Samalta alueelta tuodusta maa-aineksesta on työmies Arvo Arvela löytänyt omalta palstaltaan 

(Mäntymäki) pienoistaltan ja liuske-esineen katkelman (KM 18396:1-2).  Kohde ajoittuu Suomusjärven kullttuuriin.  Skl:n SU-kohde 650.

2 asuinpaikat kivikautinen 3253170 6758541

Loimaan seutu Yläne sm 5821 Vimpanmäki Mahdollisesti varhaiskeskiaikainen kirkonpaikka Ortenojalle vievän tien varressa hiekkaisella mäellä, jonka laki vaikuttaa tasatulta. 

Pöytyän, Yläneen ja Oripään historian kirjoittaneen Aulikki Ylösen mukaan Kustaa Killisen tulkinta ja paikkakunnalla tunnettu tarina 

paikasta kirkonpaikkana olisi kuitenkin virheellinen.  Varsinais-Suomen seutukaavaliiton SU-kohde 662.

2 kirkkorakenteet keskiaikainen 3252638 6756911
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Loimaan seutu Yläne sm 5822 Ylistalo Asuinpaikka sijaitsee hiekkapohjaisella itään ja kohti  Yläneenjokea viettävällä pellolla.  Joki sijaitsee n. 200 m asuinpaikan ilmeisestä 

alarajasta jyrkemmän törmän päältä itään.  Löytöinä on inventoinnissa v. 1972 löytyneitä kvatsiesineitä ja -iskoksia sekä 

tarkastuksessa läheisen Kalliomäen kohteen koekaivauksen yhteydessä v. 1993 löytyneitä kvartseja.  Asuinpaikka-alue on 

viimeksimainitun perusteella pituudeltaan n. 120 m rantalinjan suunnassa ja syvyydeltään n. 60 m mainitun terassinreunasta ylöspäin.  

Etelässä se rajoittuu kanjonimaiseen purouomaan, pohjoisessa metsään.  Pellon eteläosassa havaittiin lisäksi pienellä alueella 

palaneita kiviä, ilmeisesti hajonneesta liedestä.   Paikka ajoittuu Suomusjärven kulttuuriin.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252818 6755468

Turun seutu Askainen sm 3001 Askainen (Askais) Askaisten keskiaikaisella kylätontilla oli 1560-luvulla kaksi taloa. Paikalla oli todennäköisesti kartano varhaisella keskiajalla. Kylätontti 

on nykyään autioitunut. Se on ollut rakennettuna ainakin 1800-luvun puoliväliin asti. 


2 asuinpaikat keskiaikainen 3218400 6728519

Turun seutu Askainen sm 3002 Auttinen Kohde sijaitsee Auttisten Tammimetsä -nimisellä peltojen ympäröimällä metsäisellä mäellä. Paikalla on sijainnut Auttisten kartanon 

rakennuksia vielä vuonna 1698. Mäellä havaittiin 1980-luvun tarkastuksessa n. 13x9 m laajan rakennuksen raunio, jonka sisällä on 

sydänmuuri ja reunoilla kellaritilat. Rakennuksen muurien paksuus on yli metrin. Paikalla mahdollisesti sijainneen kivilinnan 

ensimmäisen rakennusvaiheen katsotaan ajoittuvan 1500-luvun toiselle puoliskolle.

2 asuinpaikat historiallinen 3219540 6727770

Turun seutu Askainen sm 3003 Ihana Kohde sijaitsee Mannan kylässä, Rukanaukon länsirannalla. Paikalla on peltojen ympäröimä mäki, jolla on sijainnut Hannulan kartano. 

Pellolta Hannulan tilan eteläpuolella on löytynyt kiviä, tiiltä ja laastia yhteensä n. 100 m pituiselta, pohjois-etelä -suuntaiselta alueelta. 

Paikalla oletetaan sijainneen n. metrin levyisen muurin, joka on estänyt merivettä nousemasta Hannulan kartanoon johtavalle tielle.

2 kivirakenteet historiallinen 3218370 6725210

Turun seutu Askainen sm 3004 Iiroinen Kohde sijaitsee Iiroisten Heikkilän talon piha-alueella ja osin koilliseen laskeutuvalla rinteellä. Louhisaaren kartanon tiiliruukki 

perustettiin Iiroisiin vuonna 1643. Alueelta on löytynyt runsaasti tiilen kappaleita ja mahdollisesti itse ruukkiin liittyviä rakenteita.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3216970 6727180

Turun seutu Askainen sm 3005 Iivarinmäki Kohde sijaitsee Lempoisissa, Kairisten talon pihamaasta n. 350 m etelään. Paikalla on loivasti lounaasen laskeva mäenrinne, jossa on 

kolme kuoppaa suuren siirtolohkareen ympärillä. Paikkaan liittyy Juho Sjöroosin selostus vuodelta 1887, jossa kerrotaan, että paikalle 

olisi haudattu ryssiä. Kuoppia on ilmeisesti tutkittu kaivauksin 1920-luvulla. Tiedot kuopista on liitetty rekisterin erilliskohteet välilehdelle.

2 maarakenteet historiallinen 3221300 6729200

Turun seutu Askainen sm 3008 Koivuniemi Kohde sijaitsee pienen Koivuniemen kärjessä, kallioisella mökkirannalla. Paikalla on tasainen rantakallio. Tarinoiden mukaan Iiroisten 

tiiliruukin lastauspaikka on sijainnut tällä kohtaa. 

2 kulkuväylät historiallinen 3216270 6727120

Turun seutu Askainen sm 3009 Louhisaari Louhisaaren 1650-luvulla rakennetun kartanon pihamaalla ja puistossa sijaitsee nykyiseen ja sitä edeltävään kartanoon liittyviä 

rakennusten jäännöksiä ja puutarharakenteita, jotka ajoittuvat keskiajalta 1800-luvulle. Kartano oli rälssin asuinkartano jo 1400-luvulla, 

ja se on alunperin sijainnut saaressa tai niemenkärjessä. Vanhimman kartanon ja sen sivurakennusten tarkkaa sijaintia ei tunneta. 

Kartanomäen ympärille on tuotu todennäköisesti 1600-luvulla runsaasti täytemaata, jolla on muutettu paikan topografiaa ja täytetty 

mäen mantereesta erottanut vallihauta. Kartanon talouskeskus lienee ollut mantereen puolella.


1 asuinpaikat keskiaikainen 3216885 6728997

Turun seutu Askainen sm 3010 Mikoinen Kohde sijaitsee Livonsaaren keskiosassa, Tynilän talon eteläpuolella pellon ja metsän rajalla sekä nykyisten talousrakennusten 

läheisyydessä. Paikalla on sijainnut vuonna 1812 laaditun kartan mukaan Hyrylän, Ylistyynelän ja Alistyynelän talojen yhtenäinen 

tonttialue. Paikalla on vielä jäljellä mm. hyvin säilynyt kellari sekä tuulimyllyn runko.

2 asuinpaikat historiallinen 3210800 6722460

Turun seutu Askainen sm 3011 Myllymäki Louhisaaren kartanoon kuuluvalla, kartanokeskuksen kaakkoispuolella rannassa sijaitsevalla Myllymäellä on sijainnut kartanon 

tuulimylly 1700-luvulla. Myllymäen rannassa on sijainnut kartanon satama. Alue on rakennettu osaksi kartanon puutarhaa 1820-1830-

luvuilla. Mäellä on kartoitettu rakennuksenpohjia vuonna 2004.


2 kivirakenteet historiallinen 3216912 6728629

Turun seutu Askainen sm 3012 Myllypelto Kohde sijaitsee kalliolla Lempisaaren keskiosassa, n. 400 m Lempisaaren kartanon pihasta pohjoisluoteeseen. Paikalla on kiven ja 

maansekainen röykkiö, jonka ajoitus ja tarkoitus ovat epäselvät. Röykkiö on kooltaan n. 4,4x4,8 m ja korkeudeltaan n. 0,5 m. 

Sammalpeitteisen röykkiön pinta on kupera ja sen keskellä on syvennys. Kohde on merkitty peruskartalle muinaisjäännösmerkillä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3212050 6720450

Turun seutu Askainen sm 3013 Nunnamäki Kohde sijaitsee pienehköllä peltojen ympäröimällä koivikkomäellä asfalttitien läheisyydessä Satomäen talosta n. 200 m luoteeseen. 

Osin kivikkoisen mäen maaperä on hietapitoista multaa. Mäen pohjoisreunalla on yhteensä 40-45 kuoppaa. Hyvin vaihtelevan kokoiset, 

kasvillisuuden ja osittain romun peittämät kuopat ovat kooltaan 1,5-5 m ja syvyydeltään 0,3-1,5 m. Vuoden 1887 

kihlakunnankertomuksessa on mainittu Mannan Kallesen Aviopellon mäessä olevan pakanuuden aikasen kalmiston. Paikalta ei 

kuitenkaan tiedetä löytyneen mitään esihistorialliseen ruumiskalmistoon viittaavaa. On melko todennäköistä, että kohde ajoittuu 

historialliseen aikaan. Myös kohteen tarkemman luonteen selvittäminen vaatisi koekaivauksia.

2 hautapaikat rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3217985 6726841

Turun seutu Askainen sm 3014 Nunnanhauta Kohde sijaitsee Livonsaaren pohjoisosassa, Pekolanperänlahdesta n. 450 m etelään. Paikalla on laaja avokallioalue, joka laskeutuu 

loivasti pohjoiseen ja lounaaseen. Kallion päällä on kolme röykkiötä n. 10 m etäisyydellä toisistaan. Ainakin suurinta röykkiötä voidaan 

pitää pronssikautisen hautaröykkiön jäännöksenä. Tiedot röykkiöistä on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3213160 6726730
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Turun seutu Askainen sm 3015 Ritaripuisto Kirkon luoteispuolella, maantien toisella puolella olevalla kumpareella sijaitsee kirkon vanhan tapulin perustus. Rakenteen koko on 8 x 8 

metriä ja muodoltaan se on melko säännöllinen neliö. Seinät ovat luode-kaakko- ja lounais-koillissuuntaiset. Kaakkoisseinän 

keskikohdasta ulkonee noin 2 x 2 m kokoinen latomus. Perustuksen kivet ovat tasapintaisiksi lohkottuja, kivien välissä on laastia. 

Tapuli on merkitty 1700-luvun karttoihin.


2 kirkkorakenteet historiallinen 3218643 6728788

Turun seutu Askainen sm 3016 Samppaanvuori Kohde sijaitsee Kaukosen ja Kiiaisten kylän rajalla, matalalla tasaisella kallioselänteellä Samppaanvuoren pohjoispuolella. Paikalla on 

rajakivi, jonka ympärillä on luonnonkivistä ladottu nelikulmainen reunus. Keskuskivessä on hakkaus "RÅ" ja vuosiluku 1815.

1 kivirakenteet historiallinen 3212360 6724600

Turun seutu Askainen sm 3017 Temppelinmutka Maakumpu sijaitsee Askaisten kirkolta Louhisaaren kartanolinnaan johtavan tien varrella ns. Temppelinmutkassa, kohdassa, jossa tie 

tekee suoran kulman. Kumpu on tien ulkokaarteessa. Kumpua kiertää noin metrin levyinen matala oja ja valli, ja sen keskellä on 

syvänne. Rakenteen halkaisija on noin 17 metriä ja korkeus noin metrin. Kumpuun liittyy runsaasti tarinoita ja perimätietoa, ja sitä on 

arveltu mm. hautakummuksi, aarteen kätköpaikaksi ja tornin pohjaksi.





Kumpua on tutkittu koekaivauksin vuonna 2004. Niiden perusteella kumpu koostuu muualta tuodusta hiekasta. Syvennykseen liittyy 

ladottu kivirakenne, mahdollisesti jonkinlainen kivikehän reunustama lattiataso. Ajoittavia esinelöytöjä ei tehty. Perimätiedon mukaan 

kummun päällä on ollut jonkinlainen puinen ”temppeli” tai huvimaja. Kumpu liittyneekin 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa perustettuun 

englantilaistyyppiseen maisemapuistoon.


2 maarakenteet historiallinen 3217540 6729746

Turun seutu Askainen sm 3018 Tynilä Asumuksen paikka metsärinteessä      2/3 asuinpaikat     historiallinen     3210660 6724140

Turun seutu Askainen sm 3019 sma 3001 Vuorenmetsä Askaisten, Auttisten ja Lempoisten kylien välinen rajakivi vuodelta 1787. Kohde sijaitsee Askaisten kirkonkylän itäpuolella, Askaisten, 

Auttisten ja Lempoisten kylien rajalla. Paikalla olevalla metsäalueella on rekisterikylien yhteinen rajakiveys. Sen pystykivessä on 

hakkaus "RÅ" ja vuosiluku 1787. Rajakiveyksen kaakkoispuolella on n. 30 m pitkä paikoin katkonainen kiviaita. Se osoittanee Auttisten 

ja Lempoisten kylien välistä rajaa.

1 kivirakenteet historiallinen 3220150 6728710

Turun seutu Lemu sm 3101 Alastalo Matalan mäen kaakkoisrinteellä Alastalon piha-alueella ja Miiaistentien kohdalla.  Tietä 1900-luvun alussa rakennettaessa ja talon 

perustuksia kaivettaessa löydettiin ruumishautoja, joista merkkinä oli melko hyvin säilyneitä luita.  Luita oli kerätty ja ahudattu muualle.  

Löytöjä ei haudoissa ilmeisesti tavattu.  Invetoinnissa v. 1971 ei talon ja maantien välissä havaittu esim. painanteita.  Sen sijaan niitä oli 

tien ja luoteispuoleisen mäen välissä, jossa sattaa olla säilyneenä kalmistoa.  Löytöinä alueelta tunnetaan musta lasihelmi erivärisine 

koristeineen.  Se on puutarhasta talon asuntorapuista 10 m kaakkoon ja lienee rautakauden lopusta.  Muita löytöjä alueelta ovat veitsen 

tai sirpin katkelma, kaksi raudankappaletta skeä hioimen kappale.  Sittemmin paikallistietä on oikaistu talon kohdalla (1983).  V:n 1997 

inv.-kertomuksen mukaan maanomistaja on maininnut paikalla siinä yhteydessä myös käyneen arkeologeja koekuopittamassa, mutta 

arkistotiedoista asialle ei ole löytynyt vahvistusta.

2 hautapaikat rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3223105 6729600

Turun seutu Lemu sm 3102 Alistalo 1 Kivikautinen asuinpaikka n. 100 m Raisio-Kustavi -tien koillispuolella pellossa, Mannerjärven Alistalon-Ylistalon tilakeskuksesta 100-200 

m luoteeseen.  Maaperä on humuksen sekaista hiekkaa.  V. 1971 inventoinnissa löytyi pellolta asuinpaikkaan viittaavia kvartsi-iskoksia. 

Asuinpaikan laajuus on epäselvä.  (Lähi)alueelta tunnetaan Lemun museoon talletettu poikkiteräinen kivikirves, joka Mannerjärven 

vanhanisännän muistin mukaan (v:n 1971 inv. tieto) on pellosta talon läheltä.  Museon löytötiedoissa se mainitaan löytyneeksi Ylistalon 

tilan nykyisestä puutarhasta.  V. 1997 inventointiraportissa ei mainita löytöjä havaitun.

2 asuinpaikat kivikautinen 3223095 6732070

Turun seutu Lemu sm 3103 Alistalo 2 Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka kahden korkeamman kallion välisessä notkelmassa, jossa on useita pieniä soranottoalueita.  

Paikalta ei tunneta esinelöytöjä, mutta ilmoituksen mukaan soranotossa tuhoutunut liesikiveys, joka v. 1971 inventoinnissa oli jo 

kokonaan tuhoutunut.  Myös inventoinnissa v. 1997 paikalla havaittiin mahdollisen lieden jäännöksiä, muttei muuta asuinpaikkaan 

viittaavaa.  Paikan sijainti on sovelias kivikautiselle asuinpaikalle.

2 asuinpaikat kivikautinen 3222678 6731867

Turun seutu Lemu sm 3104 Isovuori Varhaismetallikautisen röykkiön jäännökset Oukkulanlahden pohjukasta n. 1 km koilliseen laajahkon terassin lounaisreunalla olevan 

luode-kaakkosuuntaisesn matalan kallioharjanteen päällä.  Röykkiö on tehty kanettavista kivistä, joita on n. 15,5 x 2,5 m alalla.  

Mahdollisesti muodostunut 2-3 röykkiöstätai yhdestä hajotetusta röykkiöstä.  Kaakkoispuoliskossa kiviä useammassa kerroksessa, 

luoteessa harvemmin, mahdollisesti pois heittelyn seurauksena.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3222760 6726800
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Turun seutu Lemu sm 3105 Kuuvanvuori Lemun koillisnurkassa Seijaisten ja Raukuisten kylien rajalla sijaitseva inventoinnissa v. 1997 tietoon tullut muinaislinna, soikeahko 

kaakko-luode -suuntainen kalliokukkula metsämaastossa.  Vuori on pääosin luoksepääsemättömän jyrkkärinteinen, lounais- ja 

koillissivuiltaan äkkijyrkkä.  Lounaassa oleva lakialue on suhteellinen tasainen, peruskartan mukaan n. 52,5 m merenpinasta ja lähes 

50 m itäpuolella olevaa Kuuvajoen peltolaakson pohjaa korkeammalla.  Laen itä-koillispuolella on matalampi esilinna, jonne kulku on 

mahdollista vain kaakko- ja pohjoispuolelta ylös johtavia rinneterasseja myöten tai luoteisrinteen kahden kallioiden välisen kapean 

solan kautta.  Solissa sekä eteläisellä rinteellä on kivivallin jäännökset, pohjoisrinteellä tällaista ei ole.  Eteläisempi solavalli on 

pituudeltaan 6,5 m, 3,5 m paksu ja alarinteen puolella runsaan metrin korkuinen.  Lisäksi erillistä matalaa kiveystä on vielä 5 m kohti 

pohjoista.  Pohjoisemmassa solassa on suuria siirtolohkareita ja osittain niiden väliin ladottuja vallikiviä.  Tämän vallin pituus on 4 m, 

leveys 2 ja korkeus alarinteen puolella n. 1,6 m.  Tämäkin valli jatkuu matalana koilliseen n. 8 m matkan.  Kaakkoisrinteessä 37 m pitkä 

kivivalli noudattaa terassinreunan suuntaa aina päälinnan korkeampaan seinämään saakka.  Valli on osin suurehkojen kivien rivi, kohti 

luodetta paksumpi (0,7-2 m) ja korkeampi, aina n. 1 m.  Alempana on samansuuntainen 12-metrinen valli, leveydeltään ja 

korkeudeltaan 1 m.  Tämä vaikuttaa myöhemmässä vaiheessa uudelleen rajalinjan viisariksi muokatulta.

1 puolustusvarustukset rautakautinen 3225870 6731127

Turun seutu Lemu sm 3106 Pihlajamäki Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka kallioiden ympäröimän pienen peltotilkun pohjoispäässä, suojaisessa maastokohdassa.  Löytöinä 

ovat v. 1971 inventoinnissa löydetyt kaksi kvartsi-iskoksta, mutta inventoijan mukaan paikka olisi myös aiemman talttalöydön KM 

2111:8 todennäköinen löytöpaikka.  Molemmissa inventoinneissa on kasvillisuus vaikeuttanut paikan tarkastamista.

2 asuinpaikat kivikautinen 3224665 6727300

Turun seutu Lemu sm 3107 Valpperi Neljä varhaismetallikautista röykkiötä, joista kolme sijaitsee saman kallioharjanteen reunalla, neljäs n. 100 m koilliseen (koordin. 6729 

165 / 3226 250) erillisellä ja hieman korkeammalla kalliolla.  Röykkiöt ovat 1. matala ja vaatimaton n. 4-metrinen röykkiö, 2. edellisestä 

n. 5 m päässä suuremman maakiven ympärillä ja n. 7 m halkaisijaltaan, pyöreä ja kekomainen.  Kolmas röykkiö on heti edellisen 

eteläpuolella, 3-metrinen, pyöreä, kekomainen ja keskeltä kaiveltu.  Erillään sijaitseva neljäs röykkiö on toisen kallioharjanteen 

korkeimman kohdan eteläreunalla jyrkästi viettävän kohdan päällä.  Sen on matala ja hajotettu ja kiviä on n. 9x7,5 m alalla.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3226150 6729100

Turun seutu Masku sm 3150 sma 3156 Airikintie Airikintie eli Huovintie on ilmeisesti kulkenut Aurajoen suulta Yläneen kautta Kokemäelle. Airikintien vanhaa linjausta on selvitetty 

Maskuun kuuluvassa enklaavissa, Vajosuon ja Järvijoen välisellä metsäalueella. Osia vanhasta kaukoreitistä erottuu venäläisellä 

topografikartalla.

2 kulkuväylät historiallinen 3247130 6741220

Turun seutu Masku sm 3151 Alistalo Kohde sijaitsee Maskun ja Lemun kunnanrajan läheisyydessä, asfalttitiestä n. 20 m pohjoiseen. Paikalla on peltojen ympäröimä matala 

mäki, jolla on huonokuntoinen tuulimyllyn runko. Tuulimyllyn vieressä on epämääräinen kivikko, joka saattaa olla luonnonmuodostuma. 

Kulmikkaista kivistä koostuva kiveys on laajuudeltaan n. 7,9x8,1 m ja korkeudeltaan n. 0,4 m.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3227321 6726067

Turun seutu Masku sm 3152 Etutalo Kohde sijaitsee Halisojantiellä olevan Etutalon pihamaan reunalla, loivasti kaakkoon laskeutuvalla peltorinteellä. Maaperä alueella on 

hiekkaa. Paikalla olevasta perunamaasta on löytynyt kivikirves, kaksi hiointa sekä kvartsi- ja porfyyri-iskoksia.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3232440 6728020

Turun seutu Masku sm 3153 Golfkenttä Kohde sijaitsee golfkentän pysäköintialueen pohjoisreunalta n. 10 m itään. Paikalla on kaksi umpeenkasvanutta, loivasti suppilomaista 

kuoppaa kangasmaalla viiden metrin etäisyydellä toisistaan. Tiedot kuopista on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 maarakenteet ajoittamaton 3232370 6725350

Turun seutu Masku sm 3154 sma 3154 Haapalan torppa Kohde sijaitsee metsän laidassa, Kankaisten kartanon pihasta n. 500 m luoteeseen. Paikalta on löytynyt 1985 koekaivauksissa 

rautakautiseen polttokenttäkalmistoon viittaavia löytöjä, mm. tasavartisen soljen katkelma sekä rautakauden tyypin keramiikkaa.

2 hautapaikat rautakautinen 3230920 6726730

Turun seutu Masku sm 3156 sma 3151 Hallusvuori Kohde sijaitsee Hirvijoen eteläpuolella olevalla Hallusvuorella. Mäen laella olevalla kalliolla on kaksi röykkiötä ja sen alarinteessä on 

ollut lähde, jonka veden on uskottu omaavan parantavia voimia. Tiedot kohteista on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3227992 6726810

Turun seutu Masku sm 3157 Heinäköykky Suuren kivireunuksen ympäröimä rajapyykki sijaitsee kalliolla sähkölinjan alla Kailassuon pohjoispäässä. Rajamerkin keskuskivessä on 

hakkaus " RÅ af JL 1798 193". Rajamerkistä n. 12 m koilliseen on viisarikivi, jossa ei ole merkintöjä.

2 kivirakenteet historiallinen 3243770 6738220

Turun seutu Masku sm 3158 Herranpiltinpaltta Kookkaalla kivireunuksella varustettu vanha rajamerkki sijaitsee Juvan, Killinvahan ja Lankilan kylien yhtymäkohdassa. 2 kivirakenteet historiallinen 3235290 6728480

Turun seutu Masku sm 3161 sma 3152 Humikkala Kohde sijaitsee Maskun kirkon vieressä olevalla mäellä. Paikalla on sijainnut ristiretkiaikainen ruumiskalmisto, jota on tutkittu 

kaivauksin. Kalmisto löytyi soranotossa vuonna 1925. Kaivauksissa samana kesänä mäen laelta ja sen itärinteeltä löytyi 56 hautaa, 

joissa vainajat oli varustettu runsain hauta-antimin. Rahalöytöjen perusteella kalmisto on ollut käytössä ainakin ristiretkiajan 

alkupuolella. Kalmistoa tutkittiin kaivauksin myös myöhemmin; vuosina 1964, 1973 ja 1984. Kellotapulin vierestä ja kirkon 

länsipäädystä on tavattu merkkejä mahdollisestä polttokenttäkalmistosta. Hautausmaalta on löytynyt rautainen hevosenkenkäsolki ja 

sen läheisyydessä havaittiin matala röykkiö, johon kaivetusta koekuopasta löytyi palaneen tiilen paloja. Hautausmaalta kerrotaan myös 

löytyneen 1940-luvulla tiiliholveja.

1 hautapaikat rautakautinen 3231624 6727181

Turun seutu Masku sm 3162 Huovien tie Huovien tieksi kutsuttu tieura on kulkenut Maskuun kuuluvassa enklaavissa lyhyen osuuden, jonka pohjoispää sijaitsee Leppäojan talon 

pihamaasta n. 200 m kaakkoon. Tieura on yhtynyt pohjoisessa Pyhän Henrikin tiehen.

2 kulkuväylät historiallinen 3244580 6739440

Turun seutu Masku sm 3163 Kailassuo Kohde sijaitsee Maskun lounaisrajalla olevalla hiekkakankaalla. Paikalla on loivan suppilomainen kuoppa, joka on halkaisijaltaan n. 5 m 

ja syvyydeltään n. metrin. Kaivannon reunoilla on paikoin havaittavissa vallia.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3243870 6738560

Turun seutu Masku sm 3164 sma 3150 Kairinen 1 Kohde sijaitsee Hirvijoen rautatiesillasta n. 1 km eteläkaakkoon, rautatiestä n. 100 m lounaaseen. Paikalla olevan rakentamattoman 

mäen pohjoiskärjessä on pyöristyneistä kivistä koottu hajanainen röykkiö. Mahdollisesti matalaan kalliopainanteeseen kasattu röykkiö 

on halkaisijaltaan n. 10,7 m. Röykkiön pinnalla on kaksi kuoppaa ja sen itäreunalla on havaittu kehämäistä rakennetta.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3230773 6728203

Turun seutu Masku sm 3165 sma 3150 Kairinen 2 Kohde sijaitsee Hirvijoen rautatiesillasta n. 850 m kaakkoon, rautatien pohjoispuolella. Paikalla olevalla laajahkolla kalliomäellä on 

kahdeksan pientä röykkiötä lähellä piha-aluetta. Tiedot rakenteista on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3230938 6728359
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Turun seutu Masku sm 3166 Kajamonvuori Yli 60 m korkean jyrkkäreunaisen kalliomäen laella on kivivallin jäännöksiä. Kajamonvuori on laajuudeltaan n. 200x80 m ja sen laella ja 

itälaidalla on rinteen yläreunaa seuraava vallimainen kiveys, joka on pituudeltaan n. 50 m ja korkeudeltaan n. 0,35 m. Vallissa on sen 

keskivaiheilla n. 2 m leveä aukko, jonka jälkeen se jatkuu pohjoiseen vielä n. 15 m. Vallin sisäpuolella on kalliossa luontainen syvennys, 

joka seuraa paikoin vallia. Lähellä rauhoitustaulua on vallissa nelikulmainen kivirakenne. Kajamonvuori on Museoviraston hoitokohde.

1 puolustusvarustukset rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3235187 6725367

Turun seutu Masku sm 3167 sma 3154 Kalmuhaka Kohde sijaitsee Kankaisten kansakoulun pihamaalla, pienellä peltoja kohti työntyvällä niemekkeellä, jolla kasvaa vanhoja lehtipuita. 

Paikka on vanhaa koulun nurmikenttää, joka todettiin 2006 inventoinnissa pahoin umpeenkasvaneeksi. Alueella on ollut kolme tai neljä 

hautakumpua, joista vain yksi on enää hahmotettavissa. Näiden lisäksi mäellä on havaittu aikaisemmin useita pienempiä, noin metrin 

laajuisia kumpuja, joista yhdessä on ollut reunakehä. Inventoinnissa 2006 niitä ei enää kyetty hahmottamaan. Lisäksi koulun kivijalassa 

on mahdollinen kuppikivi. Tiedot säilyneestä ja tuhoutuneista rakenteista, lukuunottamatta pieniä kumpuja, on liitetty rekisterin 

erilliskohteet -välilehdelle.

1 hautapaikat rautakautinen 3230879 6726616

Turun seutu Masku sm 3168 Kankaisten sorakuoppa Kohde sijaitsee Maskun kirkonkylän eteläpuolella, laajan sorakuopan reunoilla lähellä korkean silokallion pohjoisrinnettä. Sorakuoppa 

on nykyään veden valtaama allas. Paikalta on saatu talteen kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, mm. kivilajiesineitä, -iskoksia ja saviastian 

paloja, yhteensä kolmelta löytöalueelta. Asuinpaikka on pahoin tuhoutunut soranotossa. Tiedot löytöalueista on liitetty rekisterin 

erilliskohteet -välilehdelle.

2 asuinpaikat kivikautinen 3232685 6723938

Turun seutu Masku sm 3169 Kareva Kohde sijaitsee Maskun ja Raision rajalla, valtatiestä 8 n. 250 m länsilounaaseen. Paikalla olevilla kalliokumpareilla on ollut kolme 

röykkiötä, joista on kaksi jäljellä. Tiedot röykkiöstä on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3233130 6723010

Turun seutu Masku sm 3170 Karinkylä Isotalo Kohde sijaitsee Maskunjoen pohjoisrannalla olevalla savipellolla ja Isontalon piha-alueella. Paikalla on toiminut Naantalin luostari 

vuosina 1440-1443. Isontalon pihamaalta on löytynyt lahonneen ristin jäännökset navetan perustuksia kaivettaessa vuonna 1923. Risti 

on perimätiedon mukaan asetettu nunnakirkon alttarin paikalle. Navetan ja Maskunjoen uoman väliseltä pellolta on löytynyt tiilenpaloja 

ja kivirakenteita. Siellä kerrotaan sijainneen luostarin kellokastarin. Perimätiedon mukaan alueelta on löytynyt myös vanhoja hautoja 

pellon raivauksen yhteydessä.

2 kirkkorakenteet keskiaikainen 3228410 6723640

Turun seutu Masku sm 3172 Kiuksvuori Ladottu rajamerkki metsässä sijaitsee kalliomäen päällä Nousiaisten ja Maskun rajalla. Kiuksvuori on rajapaikkana jo keskiaikainen. 2 kivirakenteet historiallinen 3234200 6730120

Turun seutu Masku sm 3173 Korpi-Iiroisten 

hiekkakuoppa

Maskun inventoinnissa vuonna 2006 löytynyt tulisija Korpi-Iiroistan kylässä Maskunjoen kaakkoispuolella ja peltoaukean reunan 

läheisyydessä olevan matalan hiekkakuopan luoteisessa reunaleikkauksessa.  Tulisijan päällä oli 30 cm hiekkaa ja paikalta löytyi kolme 

koristelematonta kivimurskasekoitteista saviastian palaa.  Lähialueella on maanomistajan ilmoituksen mukaan ainakin osittain 1970-

luvulla tehtyjä hiekanoton tarkistuskuoppia mutta inventoijan mukaan myös mahdollinen korsun pohja.  Arviolta 50 m koilliseen oli 

vuonna 2006 rakenteilla uuden navetan (pihaton) paikka.  Alueella havaittiin runsaasti hiiltä, joka viittaa sysien valmistukseen, mihin voi 

viitata myös paikan nimi Kolimäki.  Topografiansa puolesta paikka on sopiva yöäiskivikautiseksen tai varhaismetallikautisen 

asuinpaikan sijainnille, mutta muuta esihistorialliseen muinaisjäännökseen viittaavaa ei löytynyt inventoinnissa.  Koekuoppia ei liene 

tehty paikalle.  Noopilan esihistoriallinen asuinpaikka on noin 400 m etelään.

2 työ- ja valmistuspaikat esihistoriallinen 3233570 6728540

Turun seutu Masku sm 3174 Kreula Kohde sijaitsee Kreulan talosta n. 150 m itäkaakkoon. Paikalla on pieni peltojen ja asfalttitien ympäröimä viljelemätön saareke, jolla on 

kaksi maakumpua ja röykkiö. Tarkastuksen 1992 yhteydessä tehdyistä koekuopista löytyi kummun pohjoispäästä palaneiden kivien 

muodostamaa rakennetta, tummaa maata sekä saviastian paloja, kuonaa, palanutta luuta ja savea ja rautanaula. Tiedot rakenteista on 

liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3230065 6726399

Turun seutu Masku sm 3175 Kuhankuono Suuri pitäjien rajalla oleva luonnonkivi suoalueella. Kivelle on rakennettu kivistä muurattu reunus, johon liittyy metalliosia. Vanhin tieto 

paikalla olevasta rajasta on vuodelta 1381.

2 kivirakenteet historiallinen 3250170 6745080

Turun seutu Masku sm 3177 sma 3155 Kuusimäki Kohde sijaitsee itä-länsi -suuntaisen kallioharjanteen länsikärjessä, tontin koilliskulmassa olevasta rajapyykistä n. 18,4 m 

kompassisuuntaan 210 astetta. Paikalla olevassa metsäisessä rinteessä on epämääräinen röykkiö, joka on halkaisijaltaan n. 6 m ja 

korkeudeltaan n. 0,3 m. Röykkiötä on vaikea erottaa ympäristöstään.

2 kivirakenteet rautakautinen 3231400 6725200

Turun seutu Masku sm 3178 sma 3155 Kuusimäki Kivikko pihamaan laidalla metsäisessä rinteessä. 2 kivirakenteet Ajoittamaton 3231360 6725380

Turun seutu Masku sm 3179 Laaskallio Kalliomäellä olevalla rajapaikalla on korkea pystykivi, jonka ympärillä on kivilatomus. Keskuskivessä on hakkaus "J L 1798". 2 kivirakenteet historiallinen 3244980 6739100

Turun seutu Masku sm 3180 sma 3154 Lammashaka Kohde sijaitsee Maskun keskustan tuntumassa, Kankaisten kartanon talousrakennusten läheisyydessä. Paikalla on loivasti 

lounaaseen, kohti peltoa laskeutuva rinne, josta löytyi 1985 koekaivauksissa päasiassa rautakauden tyypin keramiikkaa. Paikalla on 

mahdollisesti rautakautinen asuinpaikka ja/tai kalmisto.

2 ei määritelty rautakautinen 3231060 6726560

Turun seutu Masku sm 3181 sma 3152 Myllymäki Kohde sijaitsee vanhan Raumantien länsipuolella, vastapäätä Humikkalan rautakautista kalmistoa, Maskun kirkon luoteispuolella. 

Myllymäki on n. 90x60 m laaja metsäinen mäki, jonka eteläosa on avokalliota ja pohjoisosa loivaa, hiekkamoreenipitoista rinnettä. 

Rinteen länsireunassa on vanha sorakuoppa. Paikalta on löytynyt koekaivauksissa 1985 kaksi liesikiveystä sekä pronssi- ja 

rautakauden vaihteeseen ajoittuvia saviastian paloja.

2 asuinpaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3231436 6727208

Turun seutu Masku sm 3182 sma 3153 Mäkelä Kohde sijaitsee pihamaalla,  n. 150 m Sopolantien ja Seikeläntien risteyksestä etelään. Paikalla on matala, sileä kalliopaljastuma, jossa 

on yhteensä 10-13 syvennystä tiiviinä ryhmänä. Kohde on varustettu rauhoituskilvellä.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3230460 6726750
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Turun seutu Masku sm 3183 sma 3153 Määksmäki Muinaisjäännösryhmä sijaitsee Sopolantien eteläpuolella, Masku-Naantalitien molemmin puolin. Paikalla on paikoin jyrkkärinteisiä 

moreenimäkiä, joilla on pienialaisia kalliopaljastumia. Ympäröivät pellot ovat tasaista savikkoa. Muinaisjäännösryhmä koostuu 

hautaröykkiöistä, polttokenttäkalmistosta, latomuksista, tunnistamattomista muinaisjäännöksistä, asuinpaikasta sekä historiallisen ajan 

kylänpaikasta. Muinaisjäännösryhmä ajoittuu rautakauteen ja historialliseen aikaan. Kohteen rakenteita on tutkittu kaivauksin vuosina 

1954, 1972, 1973, 1984-1985, 1990 ja 1991. Muinaisjäännösryhmä on Museoviraston hoitokohde. Tiedot kohteen eri osista on liitetty 

rekisterin erilliskohteet -välilehdelle ja ne on merkitty Esa Laukkasen inventointiraportin 2006 liitekartassa käytetyin kirjainlyhentein.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3230344 6726584

Turun seutu Masku sm 3184 sma 3153 Määksmäki Mäen päällä ja etelärinteellä 2 hautaröykkiötä ja polttokalmisto 2 muinaisjäännösryhmät Moniperiodinen 3230380 6726635

Turun seutu Masku sm 3185 Noopila Kohde sijaitsee Kurittulassa, Maskunjoen etelärannalla olevan kallioisen mäkialueen lounaisreunassa. Paikalla olevassa metsäisessä 

rinteessä on halkaisijaltaan n. 40 m laaja vanha hiekkakuoppa, joka todettiin 2006 inventoinnissa umpeenkasvaneeksi ja reunoiltaan 

sammaloituneeksi. Hiekkakuopan koillisreunalta on löytynyt 1991 tarkastuksessa saviastian paloja ja iskoksia.

2 asuinpaikat kivikautinen 3233511 6728244

Turun seutu Masku sm 3187 Nunnapolku Nunnapolun perimätiedon mukainen linjaus on kulkenut Nousiaisten kirkolta Turkuun. Polku ei erotu seudun pikkuteistä, mutta alavilla 

mailla se on ollut päällystetty kivilaatoilla, joita on tullut esiin mm. peltotöissä. On esitetty, että polku olisi alkuperältään katolisen ajan 

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreitti. Nunnapolun reunalla, keskikoordinaattien tuntumassa, on sijainnut Nunnalähteeksi kutsuttu 

luonnonlähde. Paikalla on nykyään kaksi sementtistä kaivonrengasta. Perimätiedon mukaan Nunnalähteessä on ollut vettä kuivinakin 

kausina, kun talojen kaivot olivat kuivuneet. Lähde on varustettu opastaululla.

2 kulkuväylät keskiaikainen 3235890 6729130

Turun seutu Masku sm 3189 Pasunkallion lammet Kohde sijaitsee Pasunkallio -nimisen mäen lounaisrinteellä. Maaperä alueella on hiekkaa, ympäristö on paikoin louhikkoista. 

Pasunkallion lounaisreunalla on hiekkakuoppia, jotka ovat myöhemmin täyttyneet vedellä. Hiekkakuopan reunoilta on löytynyt 

nuorakeramiikkaa, kvartsi-iskoksia, palaneita kiviä ja likamaata. Varhaisempien löytötietojen perusteella hiekkakuopasta on löytynyt 

vasarakirves.

2 asuinpaikat kivikautinen 3236715 6727790

Turun seutu Masku sm 3190 Pysäkin kallio Kohde sijaitsee korkealla kalliolla rautatien läheisyydessä, n. 750 m rautatien ja Kustavintien ristyksestä pohjoiseen. Paikalla olevalla 

kalliolla on kolme röykkiötä, joiden tiedot on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3231438 6722726

Turun seutu Masku sm 3191 sma 3155 Päivärinta Kohde sijaitsee pihan laidalla olevan mäen korkeimmalla kohdalla, Pirttimäentien tasoristeyksestä n. 75 m koilliseen. Paikalla olevan 

puuvajan pohjoisseinän pohjoispuolella on röykkiömäinen kiveys, joka on halkaisijaltaan n. 7,5 m ja korkeudeltaan n. 0,4 m. 

Tarkastuksessa vuonna 1990 röykkiössä havaittiin mahdollista arkkumaista rakennelmaa, mutta inventoinnissa 2006 kohdetta epäiltiin 

luonnonmuodostumaksi.

2 kivirakenteet rautakautinen 3231360 6725380

Turun seutu Masku sm 3192 sma 3155 Päivärinta Kivikko pihamaan laidalla metsäisessä rinteessä. 2 kivirakenteet Ajoittamaton 3231400 6725200

Turun seutu Masku sm 3193 sma 3156 Rajavuori Suuren kivireunuksen ympäröimä rajamerkki kalliolla sijaitsee Vehka-Alhon talon pihasta n. 300 m luoteeseen. 2 kivirakenteet historiallinen 3247290 6741050

Turun seutu Masku sm 3194 Rantametsä Kohde sijaitsee Hirvijoen uomasta n. 150 m kaakkoon. Paikalla on pellon reunalle ulottuva metsäinen mäki, jonka laidalla olevaan 

kallioon on hakattu ristin, sydämen, kirkon ja kirjan kuvat. Perimätiedon mukaan kuvat on hakattu muistoksi joen ylityksessä 

sattuneesta Lemun papin hukkumisesta.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3225610 6725750

Turun seutu Masku sm 3196 Salomäki Kohde sijaitsee kalliolla Kustavintien ja rautatien risteyksestä n. 500 m koilliseen. Paikalla on kuperalakinen kalliomäki, jonka 

kaakkoisrinnettä on louhittu läheisen tontin tasaamiseksi. Kalliopohjalle rakennettu röykkiö sijaitsee louhitun kallion reunasta n. 40 m 

luoteeseen. Pyöreähkö röykkiö on kooltaan n. 10,1x9,9 m ja korkeudeltaan vaikeasti hahmotettavissa. Sammapeitteisen röykkiön 

keskellä on kuoppa, jossa kasvaa koivu. Röykkiön kiveyksessä erottuu paasiarkun jäännöksiä.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3231930 6722389

Turun seutu Masku sm 3197 Stenberga Noin 20 km luoteesen Turusta, kymmenen metriä korkealla mäellä muinaisessa Maskunjokisuussa. Vanhin maininta vuodelta 1389. 

Lahjoitettiin vuonna 1438 Naantalin birgittalaisluostarin paikaksi ja rakennustyöt aloitettiin, mutta keskeytettiin vuonna 1443 kun luostari 

päätettiin siirtää Ailosiin. Kivilinna mahdollisesti Turun voutina 1377-99 toimineen Jakob Abrahaminpojan rakennuttama. Nelikulmainen 

huone 13 m x 13 m, alempana on pienemmän rakennuksen pohja 9 m x 6,5 m ja kaivon jäännös.

1 asuinpaikat historiallinen 3226160 6724200

Turun seutu Masku sm 3199 Suuri Postitie 1600-luvun suuren postitien säilynyttä linjausta ja tienpohjaa Kankaisissa, Piuhassa, Jonkkustentiellä ja Taka-Palttassa. Linjaukseen 

liittyy säilyneitä tieosuuksia, rakennuksia, siltarumpu ja rajamerkki.

2 kulkuväylät historiallinen 3232350 6724530

Turun seutu Masku sm 3200 Vahdon kirkkopolku Vanha tielinjaus sijaitsee Kurittulan kylämäen lounaispuolella, jokivarteen laskevan peltorinteen yläreunassa. Paikalla on alunperin 

keskiaikainen kirkkopolun katkelma, jota on käytetty 1900-luvulle. Kirkkopolun pituus on ollut n. 550 m ja siihen on liittynyt pellon ja 

metsän rajassa puisia portaita.

2 kulkuväylät historiallinen 3232340 6727560

Turun seutu Masku sm 3201 sma 3151 Vuorensivu Kohde sijaitsee Hallusvuorella, kallion korkeimmalla kohdalla vanhan kolmiomittauspaikan vieressä. Paikalla on kolme röykkiötä tiiviinä 

ryhmänä. Tiedot röykkiöistä on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3228108 6726869

Turun seutu Masku sm 3202 Mätikän luola Mätikän luola. Kurittulan Mätikän vuorella on hieman huipun alapuolella suurehko luola, johon liittyy tarinoita isovihan ja muiden 

kriisiaikojen ajoilta. SU-kohde 698.

2/3 tilapäisasumukset historiallinen 3232633 6728703

Turun seutu Merimasku sm 3250 Alitalo Mäen korkein kohta on tasalakinen ja sen pohjoisosassa on pyöreä kiviröykkiö, läpimitaltaan 13 m. Se on ladottu pyöreänkulmaisista n. 

30 - 60 cm kivistä ja on n. 1,5 m korkeimmalta kohdaltaan. Keskellä röykkiötä on pohjois-etelä-suuntainen syvennys, se on nähtävästi 

pengottu pohjaan asti. Kuopan itäsivulla on pitkä paasiarkun seinälaaka vielä pystyssä. Röykkiö on kalliopohjalla. Joitakin mänytjä 

kasvaa siellä täällä, alempana on tiheä kuusimetsä. Kallio laskee porrasmaisesti joka suuntaan.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3218106 6717402

Turun seutu Merimasku sm 3251 Antti Tiedetään saaressa olevan "ryssänhauta". Anna-Liisa Hirviluoto on kartalleen merkinnyt "ryssänuuni". Kohdetta ei ole tarkastettu. 2 kivirakenteet ajoittamaton 3214650 6719728
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Turun seutu Merimasku sm 3252 - Hirvoinen-Penttilä Laivan muotoinen kivilatomus     2/3 kivirakenteet     ajoittamaton 3216480 6717942

Turun seutu Merimasku sm 3253 Isovuori Isovuori on Mojoisten kylässä, korkeimmillaan n. 50 metriin kohoava kallioinen vuori. Merimasku-Iskola-tie sivuaa Isovuoren 

länsirinnettä. Hautaröykkiöt ovat vuoren korkeimmalla kohdalla. röykkiöitä on ollut todennäköisesti kolme, mutta yksi niistä on hajoitettu 

perusteellisesti.


Röykkiö a on pohjoisin. se sijaitsee kallionyppylällä, on pahasti hajalleen heitetty. Kooltaan se on ,75 m (W-E) - 11,5 m (N-S), korkeus 

n. 40 - 50 cm. Keksellä on painanne ja painanteen eteläpäässä on mahdollisesti paasiarkun jäänteinä pari kivilaakaaa pystyssä.


Röykkiö b on edellisestä lounaaseen n. 23 m. Se on melko hyvin säilynyt, halkaisijaltaan n. 15 m ja lähes metrin korkuinen. 

koillispuolella on osa reunanan kivistä vyörynyt kallion portaalta alas. Keskusvajoama on röykkiön länsilaitaa lähellä, se on 

kaksiosainen. Pohjoisempi osa on n. 70 cm halkaisijaltaan, eteläinen n. 1,5 m. Röykkiössä on mahdollisesti ollut reunakehä isommista 

kivistä tai sisäkkäisiä kehiä, lähilaidalla on tällaiseen viittaaviaa järjestystä näkyvissä.


Edellisestä kaakkoon n. 18 m ja röykkiö a:sta etelään on kallionnyppylä, jossa ei ole jäljellä kuin syvänteeseen jääneitä nyrkinkokoisia 

kiviä ja maata niiden välissä. Mutta aivan nyppylän itälaidalla on jyrkkä n. 2,5 m syvä putous, siinä on n. 2 m leveä terassi ja sen 

alalpuolella taas porras, n. 1,5 m syvä. Sekä välitasanteella että alhaalla on noin  30 - 60 cm:n kokoisia kiviä, jotka aivan ilmeisesti on 

vieritetty kukkulalta alas. Kallion päällä olevasta maasta löytyi muutamia pieniä kvartsinsiruja ja kolme kivilaji-iskosta. Tult on pidetty 

myöhempinä aikoina kallion päällä, hiiltä ja nokea oli maaassa. Kallioon on hakattu vuosiluku 1901.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3217817 6717539

Turun seutu Merimasku sm 3254 Kaasavuori Kaasavuoren huippu on valtavan suuri siirtolohkare. Sen eteläsivu on loivahko, muut seinämät ovat 3-4 m korkeat ja pystysuorat. 

Lohkareen päällä on n. 3 - 4 m läpimittainen kattilamainen syvennys kalliossa, siinä on irtaimia maalajeja ja se kasvaa ruohoa sekä 

muutamia mäntyjä. Tehdystä pienestä koekuopasta löytyi piilastu ja siitä saattoi todeta maan olevan erittäin nokista. Paikka on tuulilta 

suojassa, ja näköala merelle on laaja, eikä ole epäilystäkään, etteikö se ole ollut myöhemminkin rektikohteena. Mutta on erittäin 

mahdollista, että se on ollut käytössä esihistoriallisena aikana.

2 asuinpaikat kivikautinen 3216032 6716264

Turun seutu Merimasku sm 3255 Killainen Meren rannan tuntumassa oleva kalliopaljasteinen, harvakseltaan havupuuta kasvava kukkula. Röykkiö sijaitseekukkulan N-reunalla, 

kalliopaljastumien välisellä sorapohjalla..


Jokseenkin säännöllisen pyöreä, kivistä kasattu röykkiö, jonka keskellä suppilomainen, syvä "kaivanto" (vaikuttaa tällä vuosisadalla 

tehdlyltä). Röykkiön päällä sammalta, jäkälää, kariketta. Halk. n. 5,5 m. (suppilon halk. 2,3 m). Nykyinen korkeus n. 0,5 m. röykkiössä 

on kiviä useammassa kerroksessa ja ne ovat keskimäärin päänkokoisia. Eteläreunalla läjä pienempiä kiviä, jotka ovat ilmeisesti 

peräisin pohjamoreenista. Röykkiö on sorapohjalla aj keskussuppilo on n. 1 m:n syvyinen.

2 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3215898 6719413

Turun seutu Merimasku sm 3256 Killainen Killaisten tilan pellot ympäröivät muutaman hehtaarin suuruista metsäalaa, joka nousee kallioisena ja kumpuilevana ympäristöstä. 

Varsinaista korkeampaa huippua ei kalliolla ole, vaan kahdesta yli 20 m merenpinnan yläpuolelle ulottuvasta alueesta idänpuoleisella 

on useampia pieniä kallionnyppylöitä, joista eräällä sijaitsee kyseinen hautaröykkiö. röykkiö on n. 100 m lounaaseen Killaisten kylän ja 

Pohjalaisten kylän välisestä merkkikivestä. Röykkiö on halkaisijaltaan 6,5 m ja se kohoaa kalliopohjalta n. 60 - 70 cm. Ainakin röykkiön 

itälaidalla on havaittavissa isommista kivistä tehtyä reunakehää. Röykkiö on verrattain hyvin säilynyt, pengotut kuopat eivät ulotu 

pohjaan asti. Varsinkin pohjoispuoli vaikuttaa koskemattomalta. Keskellä kasvaa kaksi mäntyä.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3216215 6719253
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Turun seutu Merimasku sm 3257 Kouvola/Koivula Kalmisto sijaitsee Lukkaraisen kylässä Merimasku - Askainen -tieltä Kouvolan tilalle vievän yksityistien varrella.


kalmisto tuli tietoon, kun 1960-luvun puolivälissä rakennettiin tietä Kouvolan taloon. Tien ohitettua Koivulan talon se kulkee n. 100 m 

pohjoiseen ja kääntyy sitten itään. Aivan mutikan eteläpuolella on pieni alue, joka on hakamaata. Se ole kivikkoisuuden vuoksi ollut 

viljeltyä koskaan.  Hautaröykkiöt sijaitsevat siinä. Tien pohjaa tasoitettaessa havaittiin turpeen alla halkaisijaltaan n. 3 - 4 m  

suuruisiakiviröykkiöitä. Niitä oli ainakin neljä tai viisi tien kohdalla ja ne jouduttiin hajoittamaan. tien molemmin puolin samanalaisia 

röykkiöitä on ainakin 13. Röykkiöt erottuvat pieninä kohoumina,joillakin kasvaa katajapensaita, joissakin näkyy kiviä pintaan, parissa on 

iso silmäkivi.


Röykkiö 1 sijaitsee tien itäpuolella, halk. n. 5 m, korkeus 50 cm. Päällä kasvaa pieni kataja. Yksi kivi pilkistää turpeen alta, kiven ja 

maan sekainen.


Röykkiö 2 on edellisestä 3 m koilliseen. Pieni ja pyöreä, halk. n. 3 m ja 40 cm korkea, kivistä kasattu, kiviä näkyy pinnallakin.


Röykkiö 3 on edellisestä kolme metriä koilliseen, päällä kasvaa kuusi. Halk. 3 m ja korkeus 40-50 cm. Pyöreä, kiviä näkyvissä 

pinnallakin.


Röykkiö 4 on edellisestä 5 m luoteeseen, halk. 5 m, korkeus 60 cm. Päällä kasvaa katajia, kuusi ja mänty. Kiven ja maan sekainen.


Röykkiö 5 on tien länsipuolella, osittain tuhoutunut tien teossa, Suuren maakiven varaan rakennettu. Halk 5 m. Ison kiven vierestä 

löytyi palanutta luuta.


Röykkiö 6 on aivan edellisen vieressä ja sen röykkiö 7:n kanssa "yhteenkasvanut". Molempien halk. 5,5 m ja korkeus 40-50 cm. Katajia 

kasvaa päällä.


Röykkiö 8 on suuren maakiven pohjoispuolelle rakennettu, kiven- ja maansekainen, halk. 2,5 m, korkeus 30 cm. Mänty kasvaa 

itälaidalla.


Röykkiö 9 on matala ja epämääräinen, kivi pilkistää turpeen pintaan, halk 1,5 m, korkeus 20 cm.


Röykkiö 10 on tien itäpuolelle suuren maakiven länsipuolelle rakennettu, iso ja laakea. sen halk. 5,5 m, korkeus 20-30 cm. Katajia ja 

kuusia kasvaa päällä.


Röykkiö 11 on pyöreä, nurmen peittämä laakea kumpu tien länsilaidassa, halk n. 3,5, korkeus 30 cm. Kaksi kuusta kasvaa sen 

lämnsilaidalla, kiviä tuntuu turpeen alla.


Röykkiö 12 on puolittain hajotettu, tien itäreunassa (puolet tien alla), halk. 5 m, korkeus 30 cm. Kiviä ei näy pinnassa.

2 hautapaikat rautakautinen 3219148 6720663

Turun seutu Merimasku sm 3258 Lahdenperä Mahdollinen hautaröykkiö.


Korkean, länsirinteeltään jyrkän kalliomäen korkeimman huipun kaakkoispuolella on kallionotkelmassa matala, röykkiömäinen 

kiviladelma, joka saattaa olla hautaraunio, mutta myös rantakivikkoa. röykkiö on muodoltaan hieman epämääräisen soikea ja 

suunnaltaan luode-pohjoinen - kaakko-etelä. Koko on n. 8,5 x 16 ja korkeus n. 0,5-1 m. Röykkiön keskiosat ovat sammaleen ja 

karikkeen peittämät ja sen päällä kasvaa mäntyä ja katajaa. Pohjoispäässä samoin kuin eteläosassa ovat kivet näkyvissä. 

Jälkimmäisellä taholla ovat kivet pienempiä verrattuna ensin mainittuu, jossa joukossa on myös suuria kiviä. Pohjoispäähän oli kaivettu 

möys pari kuoppaa. röykkiön etelä- ja kaakkoispuolella alkaa rinne viettä jyrkähkösti alas. Pohjois- ja länsisuunnalla mäki nousee vielä 

jonkin verran paljaaksi kallioharjaanteeksi, jolta on laaja näköala merenlahdelle.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3214389 6714455

Turun seutu Merimasku sm 3259 Manuvuori "Tällä vuorella tarun mukaan oli saarnattu, ennenkuin Merimaskun krikko oli rakennettu". (SMYA VIII s. 145).


Vuori on joka puolelta varsin jyrkkäseinäinen, laki on metsää ja pensaita kasvava, pinetä kivikkoa näkyy siellä täällä. Mitään kiviaitaa ei 

näkynyt.

2 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3217651 6719675

Turun seutu Merimasku sm 3260 Mälsälä Mälsälän kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Merimaskun kirkonsalmen pohjoispuolella. asuinpaikka on pellolla Mälsälään vievän tien 

eteläpuolella. Pelto on kapeahko ja sse jää notkelmaan, jonka länsi- ja koillispuolella nousee Kanavuoren kallioinen rinne ja itäpuolella 

jyrkkärinteinen kallioinen pieni mäki. Kvartsi-iskoksia löytyi etelään viettävältä pellon puolelta, koko pellon leveydeltä 20m 

korkeuskäyrän yläpuolellta, mutta ei enää pellon koillispäästä. Mälsälän tieltä pellon reunaan vievältä pieneltä peltotien palaselta löyti 

pii-iskos. Maaperä kyseisellä paikalla on hienoa hiekkaa, peltomullan alla lienee myös hietapohjaa. On mahdollista, että asuinpaikka-

alue jatkuu vielä Mälsälän tien koillispuolellakin.

2 asuinpaikat kivikautinen 3219171 6719697

Turun seutu Merimasku sm 3261 Pikku-Porho Pikku-Porho on pieni saari mantereen ja Askaisten niemen välisessä lahdessa, joka on vain muutaman metrin levyinen ja noin 30 m 

pitkä W-E-suunnassa. Se on korkeimmaltakin kohdalta alle 2 m merenpinnasta. Eräällä tasanteella saaren pohjoispuolella on lähellä 

länsipäätä kallioon hakattu labyrintti, kooltaan 37,4 x 30 cm. urat ovat 3-5 cm syviä, aika kapeita. se on huolella tehty. On syytä olettaa, 

että se iältään on tuskin 1700-lukua vanhempi, koska koko saari on aika myöhään tullut vasta näkyviin merestä.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3220616 6722861

Turun seutu Merimasku sm 3262 - Päkinniemi    Kiviröykkiö       2/3 kivirakenteet ajoittamaton 3216900 6711363

Turun seutu Merimasku sm 3263 Taattinen Röykkiöistä läntisempi a on halkaisijaltaan 6 - 4,5 m ja n. 50 cm korkea. Keksella on N-S-suuntainen syvennys. Paasiarkusta ovat ehkä 

peräisin siinä pystyssä olevat pari laakakiveä. 


Noin 24 m edellisestä itään on toinen röykkiö, b. se on 3 - 4 m matalmmalla kuin a, kallioharjanteella, joka laskee jyrkäst, 

porrasmaisesti pohjoiseen ja itään. Röykkiö b on halkaisijaltaan 6 m ja 70 - 80 cm korkea. Keskellä olevan kuopan pohjoispäässä on 

punainen graniittilaaka, joka on epäilemättä paasiarkun pääkivi. Lisäksi on pari laakaa nostettu syrjään. Mäellä ei ole vakinaista nimeä, 

kapea pitkä pelto mäen itäpuolella on nimeltään Matsuonpelto.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3217737 6716551
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Turun seutu Merimasku sm 3264 Villivuori Villivuoren luoteissivu on suora ja lähes kilometrin mittainen, se laskee melko jyrkästi alas pellolle, joka on kapea ja pitkä, vuoren 

rinteen suuntainen. Pellon toisellla puolellanousee massto taas jyrkähkönä. Noin puolessa välissä vuoren luoteissivua, rinteen partaalla 

on vuoren korkein kohta, siitä laskee maasto kallioisena erittäin loivasti etelää kohti. Korkeimmalla kohdalla, paljaalla kallioilla ovat 

röykkiöt n. 2,5 m etäisyydellä toisistaan. 


Niistä idänpuoleinen on isompi, läpimitaltaan 12 - 13 m ja korkeudeltaan n. 1,3 m. Kivet ovat n. 30-50 cm halkaisijaltaan, 

jäkläläpeitteisiä. Röykkiöstä on otettu kiviä myöhempiin rakennelmiin, jotka ovat röykkiön vieressä. keskellä röykkiötä on kaksi 

pengottua kuoppaa rinnakkain. Reunakiveystä ei ole havaittavissa, mutta alkuperäisen länsireunan voi mahdollisesti erottaa.


Lännenpuoleisen röykkiön kivet on myös hajoitettu ympäriinsä lasten rakennelmiin. Se on 7 - 8 m halkaisijaltaan ja n. 70 cm korkea. 

Kolmessa kohtaa ulottuvat pengotut kuopat pohjakallioon asti. Paasiarkkurakennelmaa ei näy kummassakaan.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3217914 6714203

Turun seutu Mynämäki sm 3301 "Suomen suurin röykkiö" Hautaröykkiötä muistuttava, todennäköisesti luonnonmuodostuma, halk. 30-35 m, kork. 4 m. 3 kivirakenteet ajoittamaton 3224614 6745894

Turun seutu Mynämäki sm 3302 Aatinmäki Moreenirinteellä, vain kivistä kasattuja röykkiöitä. Röykkiö a (koko 9,8x9,6x0,5 m) kraaterimainen ja reunakehällinen. Röykkiö b (koko 

13,5x13,0x0,5 m) reunakehällinen (keskustassa ei kiviä).

1 kivirakenteet rautakautinen 3219795 6744194

Turun seutu Mynämäki sm 3303 sma 3301 Aisti Kivikautinen asuinpaikka ja kalmisto (mm. 5 punamultahautaa, paasiarkkuja) sijaitsee kuusivaltaisessa havumetsässä. Jäkärlän 

keramiikkaa, tyypillistä kampakeramiikkaa ja vasarakirveskulttuuria.

2 muinaisjäännösryhmät kivikautinen 3231235 6759016

Turun seutu Mynämäki sm 3304 sma 3301 Aisti 2 Kivikautinen asuinpaikka Mynämäen pohjoisosassa Mäenkylän kylässä, noin 500 m Laajoen luoteispuolella, Suutilan kylänrajan 

tuntumassa. Paikka löytyi tarkastuksessa vuonna 2006 melko uuden Kivilään ja Polvenmäelle johtavan tien länsileikkauksesta 

paikasta, jossa tie ylittää pari-kolme metriä ympäristöstään kohoavan saarekkeen.  Löytöinä leikkauksesta saarekkeen rinteestä ja 

yhdestä koepistosta sen laelta tien vierestä saatiin saviastianpala, kivilaji- ja kvartsi-iskoksia sekä palaneita luunmuruja. Tien itäpuolen 

koepistossa ei löytöjä havaittu. Paikka on noin 180 m itäkaakkoon vanhastaan tunnetusta Aistin asuinpaikasta ja kalmistosta, joka on 

nykyään umpeen kasvanutta korpimetsää vanhan sorakuopan kivisillä reunoilla. Uuden löytöpaikan kumpare on pääosin kivistä hiekka- 

ja soramaata. Ympäristössä on muitakin matalia kohoumia, jotka eivät kaikki erotu peruskartalla. Niitä ei ole toistaiseksi lähemmin 

tarkastettu.

2 asuinpaikat kivikautinen 3231390 6758900

Turun seutu Mynämäki sm 3305 sma 3307 Alatie 4 Maansekainen röykkiö (koko 20 x 3-4 x 1 m), jonka eteläpäässä maakivi. Sijainti omakotitalon takapihalla. 1 kivirakenteet rautakautinen 3227417 6741164

Turun seutu Mynämäki sm 3306 sma 3309 Franttilannummi - 

Junttilannummi

Polttokenttäkalmisto, palokuoppahautauksia, ruumiskalmisto, asuinpaikkalöytöjä (Junttilannummi). Ajoitus: vanhempi roomalaisaika - 

ristiretkiaika.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3226641 6739718

Turun seutu Mynämäki sm 3307 Harainen Mynäjoen N-rannalla, Kustavintien koillispuolella, peltojen keskellä oleva matala mäenkumpare, jolla on maalaistalo 

talusrakennuksineen


Tilan päärakennuksen N-puolella on pieni mäenkumpare. jonka päällä olevassa, mahd. tasoitetussa notkelmassa ja sen rinteessa on 

perimätiedon mukaan "ryssänhautoja". Alueella on havaittu joskus hautavajoamia, mutta inventoinnissa voitiin todeta vain yksi laajempi 

N-S-suuntainen vajoama alueen itäreunassa ja toinen sen koillispuolella. näiden vajoamien alkuperä on epävarma.


Oppaana toimineen Kaisa Lehtisen täti, Olga Harainen oli kertonut 1950-luvulla, että mäkeen oli haudattu Suomen sodan aikana 1800-

luvun alussa venäläisisiä sotilaita.

2 hautapaikat historiallinen 3220974 6735895

Turun seutu Mynämäki sm 3308 Haukaranta 1 Kivikautinen asuinpaikka ja kuopanteita Laajoentausta yhteismetsäalueella, Pyhän Henrikin tien kohdalla terassimaisella 

hiekkamoreenikannaksella, joka laskee kohti kaakkoa Haukarannan suolle.  Asuinpaikasta on merkkinä kvartsi-iskoksia useiden 

kymmenien metrien matkalla.  Tien länsipuolella on harvassa metsikössä havaittu myös ainakin 6-7 soikeahkoa 1-1,5 m pitkää 

painannetta, jotka ovat n. 20-30 cm syviä.  Sammalen alla on kiveystä ja koepistoista päätellen hiilensekaista hiekkamaata.  

Kuopanteet ovat eri suunnissa n. 50 m matkalla ja sijoittuvat loivaan rinteeseen notkelmassa.  Kuopanteilla voi olla yhteys 

keskiaikaiseen pyhiinvaellusreittiin.  N. 400 m lounaaseen on toinen Haukarannnan kvartsi-iskosten löytöpaikka (2), mahdollinen 

asuinpaikka.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3239520 6753220

Turun seutu Mynämäki sm 3309 Haukaranta 2 Kvartsi-iskosten löytöpaikka, ilmeisesti kivikautinen asuinpaikka Laajoentaustan yhteismetsässä Pyhän Henrikin tien kohdalla, jossa 

rikkoutuneessta ajourasta on havaittu kvartsi-iskoksia 50-55 m matkalla hiekka- ja sorapohjaisessa kangasmaastossa.  Tien 

pohjoispuolella on kivikkomäki ja etelä-kaakkoispuolella Haukarannan suoalue.  Löytöalue on näiden välissä oleva loiva rinneterassi, 

jonka kautta pyhiinvaellustie kulkee lounais-koillissuuntaan kääntyen pian pohjoiseen.  Haukaranta 1, kivikautinen asuinpaikka sekä 

kuopannealue, on n. 400 m koilliseen tietä pitkin.

2 hautapaikat kivikautinen 3239205 6752950

Turun seutu Mynämäki sm 3310 Hautausmaa Mynämäen kirkon pohjoispuolella oleva hautausmaan 1920-luvulla tehty laajennusosa, johon haudataan yhä. Hautausmaa on matala, 

loivarinteinen harjanne Mynäjoen länsipuolella. Polttokenttäkalmisto, palokuoppahautauksia, kattilahautaus.

1 hautapaikat rautakautinen 3226558 6740348

Turun seutu Mynämäki sm 3311 Hella Laajokeen viettävä peltorinne. 2 asuinpaikat kivikautinen 3230366 6756663

Turun seutu Mynämäki sm 3312 Hiittiömäki Mahdollisesti muinaislinna ja rautakautinen kalmisto (tai asuinpaikka). Kivikkoinen pitkänomainen harjanne, jonka laella kiviaitaa ja 

röykkiöitä. Lounaisrinteeltä löytynyt keramiikkaa, palanutta luuta ja savea.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3226748 6738904

Turun seutu Mynämäki sm 3313 Hirvola Myllymäki Pienellä kummulla tienristeyksessä. Paikalla tummaa maata, hiiltä ja kuonaa. Tuhoutunut polttokenttäkalmisto/rautakautinen 

löytöpaikka.

2 hautapaikat rautakautinen 3225895 6739364

Turun seutu Mynämäki sm 3314 Hyntilä Peltojen keskellä moreenimäellä, vain kivistä kasattuja röykkiöitä. Molemmat kraaterimaisia. Röykkiö a: 12,8x11,6x2,0 m, röykkiö b: 

13,2x12,7x1,3 m.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3218592 6745109

Turun seutu Mynämäki sm 3315 Ihamuotila Löytöpaikka alavaa peltoa. Löydöt kiviesineitä. 2 asuinpaikat kivikautinen 3224290 6748939

Turun seutu Mynämäki sm 3316 Iltala (Vaatisen torppa) Kivikautisia löytöjä (ei keramiikkaa) peltojen keskellä olevan mäennyppylän etelärinteeltä. 2 asuinpaikat kivikautinen 3233317 6743910

K:\KESKEN\Maakuntakaavoitus\Selostus\Liitteet\sm_20091029.xls 20(130)



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖKSET (sm) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
 24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Turun seutu Mynämäki sm 3317 Innonniemi Mynäjoen ja Mynälahden välisestä alavasta peltomaastosta kohoava metsäistä mäkialuetta. röykkiöt kalliopohjiasen kumpareen N-

rinnettä ja laella Kuustonmaalle johtavan tien S-puolella.


Röykkiö A maantiehen viettävän N-rinteen yläosassa, 11 m:n päässä tiestä. Röykkiö kivistä kasattu, soikeahko, koko n. 4,4 x 3,4 m. 


Röykkiö B lakialueella kalliopaljastuman kupeessa, n. 38 m kaakkoon A:sta. Halk. 6,7 m laaja pyöreähkö röykkiö kasattu suurehkoitsa 

kivistä. Koillisreunalla maakivi, jonka NE-puolella pienemmistä kivistä kasattu matala,. pyöreä kylkiäinen, halk. 3 m.


Röykkiö C noin 18 m lounaaseen A:sta, kalliopaljastuman N-puolella. Pyöreähkö, halk. 3,5 m. Kunkin röykkiön päällä sammalta, osa 

kivistä näkyvissä. Röykkiö C:n luoteisosassa nuoria kuusia, ympärillä mäntyjä.

2 kivirakenteet rautakautinen 3218896 6733723

Turun seutu Mynämäki sm 3319 Isotalo Röykkiö on laaja (halk. 30 m) kivikko moreenimaaperällä, aivan pellon reunassa. Itäosassa kaksi aitamaista rakennelmaa (kork. 0,5-1 

m). Osa kivistä ehkä pellosta koottuja (?).

1 kivirakenteet rautakautinen 3228283 6744030

Turun seutu Mynämäki sm 3320 Isovuori Avokallion laella lähes hajotetun röykkiön jäännökset, kiviä läpimitaltaan 20 m suuruisella alueella. Kivistä koottu erilaisia rakennelmia. 2 kivirakenteet pronssikautinen 3220736 6741083

Turun seutu Mynämäki sm 3321 Jokela Mynämäen pohjoisosassa Saarisen kylässä Jokelan tilalla sijaitseva kiviröykkiö. Se sijaitsee metsässä Rautavuoren kallioalueen 

lounaispuolella, loivasti länteen viettävässä rinteessä. Laajoen uoma on noin 300 m lännessä ja Laitilan raja luoteessa runsaan 

kilometrin päässä. Röykkiö havaittiin metsäraivauksen yhteydessä, jolloin esiin tuli reunakehää, joka on tehty noin 70 cm laajuisista 

kulmikkaista kivistä. Sen sisällä on pieniä, noin nyrkinkokoisia kiviä, jotka ovat kuumuudessa vaurioituneet. Röykkiön halkaisija on noin 

4 m ja korkeus 0,7 m. Se on erittäin säännönmukainen, pyöreähkö ja kupera. On mahdollista, että siinä on eri-ikäisiä kivikerroksia ja 

pinnalla olevat kivet saattavat olla myöhemmin tuotuja kiuaskiviä. Pintaturve on poistettu metsätöiden yhteydessä. Kallioperä alueella 

on ohuehkon maakerroksen alla. 


Vanhan peruskartan mukaan pelto, joka nykyisin ulottuu noin  50 m päähän kiviröykkiöstä, on aiemmin ulottunut aivan sen lähelle. 

Liene mahdollista, että se on kokonaisuudessaan vasta historialliselta ajalta oleva viljelyröykkiö tai kiuas.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3225869 6754809

Turun seutu Mynämäki sm 3322 Kallavuori Hautaröykkiön jäännökset pienellä kalliokumpareella korkean Kallavuoren pohjoisosan laella, kolmiomittaustornin jäännöksen vieressä, 

siitä noin 9 askelta itään. Röykkiö on kukkulan länsireunalla, jyrkänteestä noin 30 askelta. Paikalta on komea näköala länteen. Röykkiö 

on jo muinoin hajoitettu, mutta sen pohjakivet ovat sammalen ja jäkälän alla. Osa kivistä on näkvissä. Etelästä pohjoiseen kiviä on noin 

6,5 m matkalla. Päällä kasvaa männyn taimia. Noin 300 m etäisyydellä on kallionlouhintaa.

2 hautapaikat pronssikautinen 3227248 6736784

Turun seutu Mynämäki sm 3323 sma 3309 Kankare Röykkiökalmisto? - polttokalmisto? Mäennyppylällä pellon laidassa, pihamaalla. Vuoden 1994 inventoinnissa ei havaittu röykkiöitä. 2 hautapaikat rautakautinen 3227316 6739626

Turun seutu Mynämäki sm 3324 Karkkismäki Kaksi todennäköistä hautaröykkiötä metsässälounais-koillissuuntaisella harjanteella luoteeseen ja kaakkoon viettävällä kohdalla. 

Sijaintipaikka on noin 2 km valtatie 8 itäpuolella, Kaittaantien länsipuolella, noin 35 askelta tiestä.


Suurempi röykkiö on pyöreä ja 5,5 m laaja. Sen lounaisosassa on kaksi isompaa tasapintaista kiveä, kaakkoissivulla pienemmistä 

pyöreistä kivistä koostuvaa kehää.  Pohjois- ja luoteisreunalla on isompia kiviä. Röykkiön päällä on sammalta, jäkälää ja 3 nuorta 

puuta. Isommasta röykkiöstyä koilliseen noin 2 m on matala röykkiiö sammalen alla. Se on noin 3 m halkaisijaltaan.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3227439 6744095

Turun seutu Mynämäki sm 3325 sma 3307 Katajisto Sijainti omakotitalon pihalla, talon ja Korkkismäentien välissä. Nurmenalaisen kiveyksen muoto ja laajuus epäselviä. 1 hautapaikat rautakautinen 3227406 6741477

Turun seutu Mynämäki sm 3326 sma 3307 Keskitie 5 Maansekainen röykkiö (koko 18 x 8 x 1 m) kumpareella, omakotitalon pihassa. 1 kivirakenteet rautakautinen 3227316 6741264

Turun seutu Mynämäki sm 3327 sma 3307 Keskitie 9 Maansekainen röykkiö (koko 10 x 8 x 1 m) omakotitalon pihalla. 1 kivirakenteet rautakautinen 3227342 6741221

Turun seutu Mynämäki sm 3328 sma 3307 Kivikoski Mynämäen rannassa pitkänomaisella harjanteella, kupit (ainakin 11 kpl) harjanteen keskiosassa, miltei laella. 1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3227292 6741668

Turun seutu Mynämäki sm 3329 Kivivuori Mietoisten kaakkoisosassa, Lemun rajan tuntumassa sijaitsevan Kivivuoren kalliokukkulan kivkkoista lounaisrinnettä paikallistien N-

puolella. Lounaaseen viettävän mäen rinteessä, n. 18 m:n päässä tiestä on tien suuntainen kivistä tehty kivijalan tapainen rakennelma, 

jonka pit. on n. 32 m. Rakennelman E-päässä, suuren siirtolohkareen juurella rakennelma muodostaa neliskulmaisen karsinan kiveä 

vasten. Sen S-sivu on 5,5 m pitkä ja tehty suurehkoista kivistä. Karsinan lounaisnurkasta kivijalka jatkuu polveillen, mutta selkeänä 

linjana länteen luonnonkivikkoon asti, missä se on epämääräisempi. Kivijalan kivet ovat osalla matkaa suurempia ja rinnakkain 

asetettuja, osittain pienempiä ja päällekkäin ladottuja. Tarhaan tehdystä koekuopasta paljastui likaantunut maakerros, josta löytyi 

pienen eläimen luu.


siirtolohkareen itäpuolella mäen rinteessä on ollut rakennus, joka on muistitiedossa ja jonka kivijalka on vielä jäljellä. Yllä mainitun 

rakennelman merkityksestä tilan isäntäväellä ei ole tietoa, vaikka sen olemassa olo on ollut tiedossa.

2 asuinpaikat historiallinen 3221792 6731538

Turun seutu Mynämäki sm 3330 sma 3303 Koiranta (Mikola & 

Käenranta)

Laajokeen viettävä mäentöyräs. 2 asuinpaikat kivikautinen 3230824 6756179

Turun seutu Mynämäki sm 3331 Kolmihaara, Rautavuori Röykkiöitä (a-e) Laajoen mutkassa metsäisen mäen kivikkoisella kaakkoon viettävällä rinteellä. Röykkiö a on reunakehällinen. Halk. 2,1-

5,5 m, kork. 0,4-0,5 m.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3225744 6755580

Turun seutu Mynämäki sm 3332 Korvensuu, Vesiniittu Kaksi röykkiötä (a-b) moreenimaalla kahden kivikkoisen harjanteen välissä. Röykkiö a: 6x4x0,7 m, röykkiö b: 5x5x0,5 m. Röykkiöt eivät 

välttämättä ole hautaraunioita, kylläkin ihmisen kasaamia. Vuoden 1959 inv.kertomuksessa paikalta mainitaan 4 röykkiötä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3219459 6742285
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Turun seutu Mynämäki sm 3333 Kotopellonmäki Laajoen länsipuolella olevan metsäalueen itäreunasta peltoon työntyvää metsäniemekettä, jonka eteläreunassa soranottokuoppia. 

Paikka sijaitsee Kustavintiestä n. 0,5 km pohjoiseen.


Loivasti kaakkoon viettävässä rinteessä on n. 40 hautavajoamaa koillis-lounaissuuntaisissa riveissä, koko 1-3 m. Osa vajoamista luode-

kaakko-suuntaisia. Myös länsipuolella olevan pellonpohjukan kohdalla metsänreunassa muutama kuopanne.


Perimätieto: Seppälän vanhaemäntä oli kutsunut vajoamia ryssänhaudoiksi. Huhun mukaan pikkupojat olivat löytäneet hiekanoton 

aikoihin alueelta asepuvun nappeja.

2 hautapaikat historiallinen 3217871 6738340

Turun seutu Mynämäki sm 3334 Kuusivaara Löytöpaikka mäenharjanteen koillisrinteellä Laajoen koillispuolella. Löydöt keramiikkaa. 2 asuinpaikat kivikautinen 3226449 6753957

Turun seutu Mynämäki sm 3335 Kuustonmaa Kuustonmaa on Mynälahden itärannalla, Mynäjoensuun luoteispuolela oleva niemi, jonka W.osa on pohjois-eteläsuuntaista harjannetta. 

Löytöpaikka havupuustoa kasvavaa kangasmaastoa.


Kuustonmaalta, n. 100 m etelään karttapolusta, todettiin mäntykankaalta ainakin 3 pientä kivistä kasattua röykkiötä itä-

länsisuuntaisessa rivissä, 19,5 ja 2,5 m:n etäisyydellä toisistaan. Vuoden 1971 inventoinnin mukaan Kuustonmaan N-kärjen lähellä on 

5-10 m:n välein 6 pientä, pelkistä kivistä kasattua kekoa, halk. 1-3 m.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3217316 6733375

Turun seutu Mynämäki sm 3336 Lehtinen (Nieminen) Etelään viettävä peltorinne. 2 asuinpaikat kivikautinen 3232672 6757477

Turun seutu Mynämäki sm 3337 Leinassuonkallio Röykkiöt sijaitsevat kalliopohjalla, etelään viettävällä rinteellä. Röykkiö a on epämääräinen (hautarauniona epävarma), matala kivikasa 

(halk. 3 m). Röykkiö b on suurempi (halk. 7 m, kork. 0,5 m).

1 kivirakenteet ajoittamaton 3228887 6744487

Turun seutu Mynämäki sm 3338 Liljendahl Kaulakon kylän keskella Heikkilän ja rieskalan tilojen rajalla olevaa avointa hakamaata (ent. Liljendahlin haka), joka nousee pohjois-

koillissivulla matalaksi, katajaa kasvavaksi kumpareeksi, jolla suurehkoja maakiviä. 1960-luvun lopulla rakennettu tilustie halkaisee 

haan tilarajan tuntumassa. Ympäristö on alavasta peltomaastosta kohoavaa mäkialuetta Mynäjoen suun eteläpuolella.


Tien luoteisleikkauksesta haan keskipaikkeillta todettu historiallisne ajan palokerros ja sen alapuoleta vanhempaa kerrostumaa - 

esihistoriallista polttokalmistokerrosta, joka oli todettu jaktuvan tien molemmin puolin. Laajuutta ei ole selvitetty.


Tien luoteisepuolella - heikkilän puolella - haka edelleen avointa, ruohikkoista joutomaan luonteista hakamaata, johon kosteus 

kerääntyy. Tien kaakkoispuolella on nykyisin Rieskalan uusi konehalli (rakennettu 1989-90) aj tekolammikko. Aiemmat löydöt - 

nuolenkärki ja helmi - löytyivät tien luoteisleikkauksesta hallin kohdalta. Rieskalan isännän mukaan hallin alla oli ollut palaneita, 

tummuneita kiviä. Hallin ja tien välissä kivet olivat olleet kasassa, siitä tuskin on jäljellä muuta kuin rippeet.

2 hautapaikat rautakautinen 3218712 6731609

Turun seutu Mynämäki sm 3339 Linnavuori Kohde on jyrkkärinteinen kukkula, joka noustavissa vain itä- ja koillisreunoiltaan. Kivivallien jäännöksiä ei ole, mutta lakialueen juurella 

itä- ja koillisrinteen puolella on luonnonkivikkoa, jota on paikoin voitu muodostella.  Laelta on mahtavat näkymät Mynäjoen laaksoon.  

Hyvin mahdollinen puolustus- ja vartiopaikka nimensä, topografiansa ja sijaintinsa perusteella.  Täydentäisi myös tunnettujen 

linnavuorien muodostamaa ketjua (Kuuvanvuori ja Nousiaisten Kaitarainen mm.).

2 puolustusvarustukset esihistoriallinen 3223456 6737748

Turun seutu Mynämäki sm 3340 Mannuinen Paikka on Mannuistenmuoren luoteisreunasta peltoon työntyvä metsäniemeke, jonka etäisyys Mynäjoen suusta on n. 4 km itään.


Metsäniemeken nokassa on matalahko kumpare, jonka rinteet nousevat jyrkähkösti lännen ja pohjoisen puoleisista pelloista. Idän 

suunnalla niemeke yhtyy loivasti kohoavaan peltoon, etelän suunnalla se viettää loivana metsämaana.


Niemekkeen nokassa on linnoiteelta vaikuttava rakennelma. Se koostuu tasanteesta, jonka laajuus on N-S-suuntaisesti 15 m ja E-W-

suuntaan 25-35 m. N-puolella sitä suojaa vallimainen, ilm. luontainen harjanne, jota lienee kuitenkin muokattu suoralinjaiseksi 

sisäpuolelta. Vallin itä- ja länsipäässä on suurehkot siirtolohkareet. Tasanteen länsisivu on myös suorahko ja kohtisuoraisesti ed. 

nähden. Vallimuodostuma on kuitenkin huomaamattomampi ja näyttää koostuvan lähinnä kivistä, jotka lienevät jäännöksiä jostakin 

rakennelmasta. Tasanteen kaakkoissivulla - pellon ja metsän puolella - on pitkä, suoralinjainen kivi-maavalli, jonka NE-pää muodostaa 

siirtolohkareen kanssa pellon suuntaan ikäänkuin portin. Myös lounaispäässä näyttäisi olevan solamainen sisäänkäynti.


Tasanteen itäpuoliskossa, siirtolohkareen SW-puolella on vajoama, jonka W-reuna on ikään kuin muodostettu kivin kaarevaksi. 

Vajoama vaikuttaa vedenkertymispaikalta. Sen pohja on turpeen alla savea ja päällä kasvaa puita.


Tasanteelle tehtiin 5 pientä koekuoppaa. Länsipuoliskossa turpeen alla oli 30-35 cm:n vahvuinen värjääntynyt hiekka, jonka alla alkoi 

puhdas sora. Tasanteen kaakkoisneljänneksessä, vajoaman ja vallin välissä oli peltomainen multa-savi-maaperä. Esinelöytöjä 

koekuopista ei löydetty. Tasanteen länsipuolisko kasvaa nurmea, itäpuoliskossa ja vallien päällä puustoa.

1 puolustusvarustukset historiallinen 3221817 6732139

Turun seutu Mynämäki sm 3341 Metsola Tervoisiin vievän maantien N-puolella olevaa metsärinnettä n.. 150 m länteen Metsolan talosta. Löytöpaikka n. 25 m:n päässä tiestä. 

Asuinpaikan N-puolella kalliopaljastumaa.


Asuinpaika sijaitsee loivassa lounaisrinteessä, jossa Antti Lonki oli havainnut v. 1970 pari kohoumaa sekä niiden kohdalle ympärille 

tekemistään koekuopista savitiivistettä. kohoumat olivat n. 4-5 m halkaisijaltaan, toinen lähinnä neilskulmainen kehä, toinen pyöreähkö.


Löyötpaikka lunnontilaista metsää, jossa luonnonkiviä. Kasvillisuus rehevöitynyt, muinaisjäännöksestä ei havaittavissa 

maanpäällisiämerkkejä.

2 asuinpaikat rautakautinen 3218314 6731535
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Turun seutu Mynämäki sm 3342 Mettala Askaisiin johtavan tien länsipuolella olevan Ritavuoren etelärinnettä. Kohde pellon reunassa, n. 150 m länteen Askaisiin johtavasta 

maantiestä. Mynäjoen suu runsaan 2 km:n etäisyydellä.


Kalliokumpareen juurella loivasti peltoon viettävää nurmirinnettä, jossa kasvaa harvakseen katajaa ja koivuja. Turpeen alla tumma 

kulttuurimaa ja kiveystä. Alueelle tehtiin 3 koekuoppaa n. 13-16 m:n etäisyydelle pellon laidasta ja 3-7 m:n etäisyydellä toisistaan. 

Koekuopista ei saatu löytöjä. Rinteen E-osassa, enne ja jälkeensuurten kuusien, on kivikkoa, joka voi olla rauennettu kiviaitaa mutta 

myös muiden rakennelmien jäännöksiä.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3220250 6731830

Turun seutu Mynämäki sm 3343 Mielismäki Mynäjoen eteläpuolella  Nunnankukkulan itäpuolella, Ylänteentien varressa on kaksi röykkiötä ja asuinpaikka.  Viimeksi mainittu on 

viljelyksessa olevaa peltoa (koord. x = 6733 58, y = 1558 00), joka viettää loivasti itään ja länteen. Pohjoispuolella matala 

metsäharjanne, jonka puolella asuinpaikka voi jatkua. Pellon eteläpuolella metsärinne kohoaa moreenkumpaareeksi, jonka laella on 

röykkiö n:o 1. Peltokynnöksestä keskipaikkeilta, koko pellon leveydeltä, löytyy saviastianpaloja, iskoksia ym


Harjanteen reunassa, pellon pohjoispuolella, on ollut torppa, jonka kellarinjäännös ja omenapuu jäljellä. Kyseisen harjanteen päällä 

erotettavissa ainakin yksi pyöreähkö painauma tai kuopanne. Harjanteella kivikkoa, myös sen reunamilla kivikkoa, joka lienee osin 

pellolta heitetty.


Röykkiö 1 (koord. x = 6733 49, y = 1558 05, z = n. 40) on kivistä kasattu, ympäristöstään kohoavan moreenikumpereen laella. Kivet 

ovat pään kokoisia ja sitä suurempia. Kiviä on useammassa kerroksessa, siinä on kaivelun jälkiä. Pinnalla jäkälää, sammalta ja nuoria 

havupuita. Muoto on soikeahko, pisin halkaisija E-W-suunnassa 9 m.


Röykkiö 2 (koord. x = 6733 60, y = 1558 15, z = 30) sijaitsee metsikön  itäosassa ympäristöstään kohoavalla kumpareella, joka lisää 

kokovaikutelmaa. Pohjoispuolella olevaan peltoon viettävä rinne on jyrkähkö. Se on suuren siirtolohkareen ympärille kasattu. 

Siirtolohkareen koko N-S-suuntaisesti  n. 2 x 4 m. Röykkiön halkaisija n. 10 m. kivet sammaleen peitossa. Röykkiö on ulkoisilta 

piirteiltään mieluummin varh. metalllkikaudelta kuin pronssikaudelta.

1 muinaisjäännösryhmät varhaismetallikauti

nen

3230601 6743224

Turun seutu Mynämäki sm 3344 Munkkionlevo Muinaistie "Pyhän Henrikin tie" (Mynämäki-Yläne) avokallioalueella, soiden keskellä. Tielinjaus on nykyisestä merkitystä P. Henrikin 

tiestä n. 100 m NW. Tielinjauksen lounaispäässä on kaksi "kivipöytää" ja tien lähistöllä röykkiöitä.

1 kulkuväylät keskiaikainen 3239729 6753553

Turun seutu Mynämäki sm 3345 Myllymäki Pellon reunaa Myllymäen länsirinteen juurella. Myllymäki on Laajoen laakson alavasta peltomaisemasta kohoavan N-S-suuntaisen 

mäenharjanteen etelän puoleinen mäenkumpare. löyötpaikka on n. 700 m:n päässä Laajoen rannasta.


Muinaisjäännös on sijainnut pellon nurkkauksessa olleen riihen pellon puoleisella sivulla, suurehkon siirtolohkareen länsipuolella. 

Muinaisjäännös on mahdollisesti ollut röykkiö, kalmisto tai jopa uhripaikka, josta oli löydetty esineitä ja jonka Hackman kaivoi 1909. 

Myllymäelle tehdystä koekuopista Hackman ei löytänyt mitään. 1970-luvun alussa riihestä oli enää jäljellä vain kivijalka ja pellon 

reunaan oli ajettu kiviä nii, että alkuperäistä röykkiön silmäkiveä ei enää erotettu.


1996 löytöalue epämääräistä ryteikköä pellon reunan ja mäkeä alas johtavan tien välissä. riihen perustukset vielä jäljellä. Sen N-

puolella hoidettu puutarha

2 kivirakenteet rautakautinen 3219791 6737350

Turun seutu Mynämäki sm 3346 sma 3309 Myllymäki (Keijainen, 

Vänni)

Röykkiö- ja polttokenttäkalmisto, asuinpaikka (liesiä, tunkiokuoppa) Tursunperän kylässä. Hiekanotto tuhonnut osan paikan 

muinaisjäännöksistä. Mäen länsirinteellä matala röykkiö (halk. 4-5 m). Ajoitus: nuorempi roomalaisaika - viikinkiaika.  Tarkastuksissa 

vuosina 2001 ja 2002 paikalta pienistä koepistoista tai eteläosan maaleikkauksista peräisin mm. rautakautistyyppisiä saviastianpaloja, 

palanutta savea ja epämääräisiä löytöjä ilm. historialliselta ajalta.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3227006 6739745

Turun seutu Mynämäki sm 3347 Myllynummi Kalelan kylän Myllynummen asuinpaikka sijjaitsee Mynäjoen  lounauspuolella, jokilaakson leikkavalla harjulla Mynäjoen mutkassa, 

paikassa, jossa Raasinjoki yhtyy koillisesta Mynäjokeen.  Asuinpaikka on hiekanotossa pahoin tuhoutunut.  Kaivauksia paikalla on tehty 

vuonna 1955 ja 1990.

2 asuinpaikat kivikautinen 3240022 6750401

Turun seutu Mynämäki sm 3348 sma 3307 Mäki (ent. Impon 

Riihimäki)

Polttokenttäkalmisto mäennyppylällä peltojen keskellä. 2 hautapaikat rautakautinen 3227232 6741121

Turun seutu Mynämäki sm 3349 Mäki-Mikola Laajokeen viettävä peltorinne. 2 asuinpaikat kivikautinen 3229989 6756497

Turun seutu Mynämäki sm 3350 sma 3307 Mäntyharju Pohjois-etelä-suuntaisen mäen pohjoispäässä, rinteen alaosassa. 1 hautapaikat rautakautinen 3227375 6741580

Turun seutu Mynämäki sm 3351 Nunnankukkula Röykkiöt a-c sijaitsevat mäenharjanteella, kalliotöyräillä. Röykkiö a: 20,5x18,9x1,8 m, röykkiö b: 4,8x4,5x0,4 m, röykkiö c: 5,8x4,5x0,4 

m.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3230348 6743097

Turun seutu Mynämäki sm 3352 Otikan mäki Rautakautisia löytöjä pellosta, mahdollinen polttokenttäkalmisto. Löytöpaikkatiedot kuitenkin ristiriitaiset ja ehkä virheelliset. 2 hautapaikat rautakautinen 3226230 6740057

Turun seutu Mynämäki sm 3353 Paltta Röykkiö metsässä, umpeen kasvaneen pellon tuntumassa moreenimaalla. Tiiviiksi kasatun röykkiön halk.4m, kork.0,8 m. 2 kivirakenteet ajoittamaton 3246591 6746191

Turun seutu Mynämäki sm 3354 Papinniitty Metsäisen mäkialueen länsireunasta peltoon työntyvää mäenkumparetta Askaisten rajalla kunnan eteläosassa. Mäenkumpare luode-

kaakko-suuntainen, varsin tasalakinen ja kivikkoinen, rinteet laskevat ympäröiviin peltoihin varsin jyrkästi muualla paitsi idässä.


Mäenkumpareen kaakkoispuoliskossa todettu aiemmin 6 kiviröykkiötä tai ladelmaa, sekä saviastian- ja savitiivisteen paloja ohuesta 

maakerroksesta kallion päältä, mahdollisesti asuinpaikka. 


Mäenkumpare luonnontilaista metsää. röykkiöt ja ladelmat nykyisin kasvillisuuden - mm. sammalen ja jäkälän peitossa, minkä vuoksi 

niiden erottaminen ja laskeminen vaikea.


Kaakkoisin röykkiö A sijaitsee mäen SE-reunalla, n. 23 m kaakkoon suuresta maakivestä. Röykkiö on soikeahko ja halk. 5 m. Toinen 

selvä röykkiö B on 15 m luoteeseen maakivestä, halk 5 m. Tästä luoteeseen 3 m:n päässä mahd. kiviladelma ja 15 m:n päässä pieni 

röykkiö. Maakiven lounaispuolella A:n ja B:n välissä ilm. pieniä röykkiöitä tai ladelmia. Osa kivikoista voi olla luontaisiakin.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3220174 6730772

Turun seutu Mynämäki sm 3355 sma 3305 Pappistenmäki Röykkiöitä peltojen keskellä moreenimäen etelärinteellä. Aiemmin ollut 4 röykkiötä, joista yksi tuhoutunut. Röykkiössä a (koko 

8,4x8,0x0,7 m) silmäkivi. Röykkiö b: 6,5x6,2x1,1 m. Röykkiö c: 7,5x6,8x0,9 m.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3218323 6745244
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Turun seutu Mynämäki sm 3356 sma 3305 Pappistenmäki Röykkiö peltojen keskellä moreenimäen etelärinteen alaosassa. Röykkiön koko 18,8x10,8x1,7 m. 1 kivirakenteet pronssikautinen 3218315 6745154

Turun seutu Mynämäki sm 3357 sma 3306 Pekonharju Röykkiö sijaitsee lounaaseen viettävällä moreenirinteellä. Röykkiön halk. 9,5 m, kork. 0,8 m, etelälaidassa suuri silmäkivi. 1 kivirakenteet pronssikautinen 3228980 6744066

Turun seutu Mynämäki sm 3358 sma 3306 Pekonharju Vanhemman metallikauden (?) röykkiöitä (a-f), muoto pyöreä tai soikea. Suurimman (röykkiö c) pituus 19 m, leveys 13 m, kork. 0,8 m. 1 kivirakenteet pronssikautinen 3229089 6743835

Turun seutu Mynämäki sm 3359 sma 3306 Pekonharju Röykkiö sijaitsee peltojen keskellä olevalla harjanteella. Koko 12 x 11 x 1,4 m, keskellä silmäkivi. 1 kivirakenteet rautakautinen 3228830 6743859

Turun seutu Mynämäki sm 3360 Penttilä Röykkiö sijaitsee peltojen keskellä mäenharjanteella. Röykkiön halk. 6 m, muoto epämääräinen, kivikehä silmäkiven (kork. 1,2 m) 

ympärillä.

2 kivirakenteet rautakautinen 3229086 6743363

Turun seutu Mynämäki sm 3361 Pikku-Tahdon Metsärinnettä, joka viettää pohjoispuolella olevaan peltoon. Uhrikivi sijitsee polun varrella,m n. 40 m:n etäisyydellä pellon reunasta 

etelään. rinteessä kalliopaljastumia ja isoja luonnonkiviä. Mynäjoen suu n. 1,3 km:n päässä luoteeseen. Etäällä nykyasutusta.


Uhrikiv on matala, tasapintainen ja lähinnä puoliympyrän muotoinen kivi, jonka koko on 80 x 110 cm. Kiven keskellä on yksi 

kuppimainen syvennys.


Kivi voi olla myös luonnonkivi, sillä kuppi on muihin Lounais-Suomen kuppikiviin verrattuna epätyypillinen.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3218463 6730968

Turun seutu Mynämäki sm 3362 sma 3308 Pinomäki Matalaa mäenkumparetta metsässä, Sydänperän tiestä pohjoiseen haarautuvan kärrytien itäpuolella, n. 40-50 m:n päässä tiestä ja noin 

40 m etelään uudenkaupungin radasta.


Mäenkumpareen länsi-etelä ja itäreunalla ainakin 7 kiviladelmaa tai röykkiötä n. 20 x 50 m laajalla alueella ja 15 - 17 m:n etäisyydellä 

toisistaan. Röykkiöt 2 - 5 lähes E-W-suuntaisessa jonossa. Röykkiö 1 on n. 5 x 8 m laaja maantasainen latomus, jossa on aiemmin 

havaittu tarhamaisia rakennelmia (Salo 1983:3).


Röykkiö 2 on soikeahko ja matala, halk. 3,5 m. Röykkiö 3 on sammaleen alla, halk. 4,5 m, sen NE-reunalla on maakivi ja siitä itään n. 1 

m laakea kivipaasi. Suht. selvä (Salo 1983:6). Röykkiö 5 on pyöreähkö, halk. 3 m, sammaleen alla. Röykkiö 6 on 

suorakaiteenmuotoinen valllimainen kivirakennelma, joka voi olla myös keskeltä avattu kivikröykkiö (Salo 1983:4). Reunimmaiset kivet 

sammaleen alla. Kok 8 x 9 m. Kiviä useammassa kerroksessa. Kaakkoisnurkassa mahd. 4 m halk. oleva kyllkiäinen tai rauniosta 

heiteltyjä kiviä. Päällä kasvaa kuusi. Röykkiö 7 on mhadollisesti suorakaiteenmuotoinen latomus, halk. 5,7 m. Sijaitsee n. 8,5 m SE 

no:sta 1.


Vuoden 1996 inventoinnissa todettiin, että röykkiöiden rinnastaminen v.. 1983 havaittuihin vaikeaa muiden kuin röykkiöiden 1,4 ja 6 

osalta.


Rautatien tuntumassa ratatyömaalta peräisin olevia louhittuja kivilohkareita.

2 kivirakenteet rautakautinen 3217494 6739601

Turun seutu Mynämäki sm 3363 Pitkäsmäki Laajoen itärannalla, alavien peltoaukeiden keskellä oleva kapea harjannemuodostuma, joka on kaivettu sorakuopaksi lähes kokonaan. 

Löytöalue entisen soraharjanbteen luoteispäässä, missä mäki viettää länteen ja luoteeseen, jossa on pellolle johtavan tien väylä.


Kivillä täytetyn soramontun luoteisreunassa on mahdollisesti jäljellä rautakautista asuinpaikka tai kalmistoa. sorakuopan reunassa on 

suuren siirtolohkareen N-NW-puolella tummaa kulttuurimaata juurakoiden välissä.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3219991 6738216

Turun seutu Mynämäki sm 3364 Pohjatalo Pohjtalosta n. 200-300 m lounaaseen olevaa metsäistä, suht. tasalakista kalliomäkeä, joka viettää jyrkästo länsipuolella olevaan 

rantapeltoon ja maatuneeseen merenlahteen. Lakialue loivasti pohjoiseen viettävä, siellä täällä moreenipeitettä. Mynäjoen suusta n. 1 

km lounaaseen.


Kalliolta tien luoteisipuolelta todettiin v. 1971 3 kivilatomusta (A,B ja C). Latomus A on ylimpänä rinteessä, suurehkon maakiven NW-

sivulla oleva pyöreähkö kiviladelma, jossa on 2 siäkkäistä kehää, ulommainen selvä. Ladelma B on pieni soikea kiviladelma n. 20 m 

länteen A:sta. Ladelma C on kolmiomainen kiviladelma jyrkemmän rinteen yläpuolella. Sen keskellä on laakakivi. Vuonna 1996 

kallioalueen pohjoisosta, n. 103 m luoteeseen A:sta, sähkölinjasta pohjoiseen havaittiin kahden vierekkäisen maakiven eteläsivulta 

kolmiomainen kivikehä, sivupituus 4,5 m. Kehän sisällä samalta.


Kalliokumpareelta läheltä maantietä todettiin hevosenkengänmuotoinen kivikehä E, halk . 3,2 x 2,4 m. Molemmat viimeksimainitut 

voivat olla myöhäisiä rakennelmia, esim. lasten leikkipaikkoja.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3217415 6731265

Turun seutu Mynämäki sm 3365 Pyheensilta, Jokiranta Laajoen kaakkoispuolella loivalla rinteellä. 2 asuinpaikat kivikautinen 3224030 6746972

Turun seutu Mynämäki sm 3366 sma 3304 Pyheensilta, kivikylän 

tienhaara, laajoen 

kaakkoispuoli

Laajoesta kaakkoon nousevalla hiekkaharjulla, rinteeltä 1 kvartsi-iskos. 2 asuinpaikat kivikautinen 3224095 6746585

Turun seutu Mynämäki sm 3367 Pyheensilta, Laajoen 

luoteispuoli

Laaja asuinpaikka-alue pitkällä hiekkaharjanteella Laajoen varressa (Knuutila, Sillanpää, Nummilan hiekkakuoppa, TVL:n 

hiekkakuoppa). Ajoitus Pyheensillan vaihe & esiroomalainen rautakausi (kiveysten C14-ajoitukset).

1 asuinpaikat kivikautinen 3223642 6747129

Turun seutu Mynämäki sm 3368 sma 3304 Pyheensilta, Tuomala & 

Hiekkamonttu

Kohti Laajokea laskevalla rinteellä kivikautinen asuinpaikka ja vasarakirveskulttuurin hauta. 2 muinaisjäännösryhmät kivikautinen 3224143 6746671

Turun seutu Mynämäki sm 3369 sma 3307 Raimelantien ja Keskitien 

risteys

Kaksi maansekaista kiviröykkiötä peltoalueen keskellä olevilla kumpareilla. Röykkiö a: koko 8 x 8 x 0,8 m, röykkiö b: koko 8,5 x 5 x 0,6 

m (lähes tuhottu tien teossa).

1 kivirakenteet rautakautinen 3227291 6741327

Turun seutu Mynämäki sm 3370 sma 3308 Rantamaa Matalaa mäenkumparetta metsässä, Uudenkaupungin radan S-puolella, Sydänperän tien mutkasta metsäpolkua n. 170 m itään ja siitä 

n. 40 m pohjoiseen.


Tasalakisen mäenkumpareen luoteis-pohjoisreunalla on pieni, halk. n. 2 m, pyöreähkö kiviladelma pään kokoisista kivistä, kiviä ehkä 1-

2 kerrosta. Osa kivistä näkyvissä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3217573 6739473
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Turun seutu Mynämäki sm 3371 sma 3309 Rautio, Pahikkalanmäki Polttokenttäkalmisto, mäenharjanteella piha-alueella. 2 hautapaikat rautakautinen 3226960 6739467

Turun seutu Mynämäki sm 3372 sma 3308 Ravea Sydänperän tiestä pohjoiseen haarautuvan kärrytien W-puolella olevan mäkialueen etelä-kaakkoon viettävää metsärinnettä. Röykkiöt 

kalliopaljastumien juurella olevassa rinteessä noin 20-25 m:n päässä tiestä.


Kolme mahdollista hautaröykkiötä sijaitsevat 15-36 m:n päässä tosistaan jokseenkin N-S-suuntaisessa jonossa.


Ladelma 1 on suorakulmainen, n. 3x4 m laaja. Pohjoisin


Ladelma 2, pyöreähkö kiviladelma tai röykkiö sammalen alla, n. 3 m:n päässä kallioseinämästä, halk. 3,5 m. Keskimmäinen.


Ladelma 3 on selvähkö, pyöreä röykkiö. Kivet päätä suurempia. Halk. 4 m. Eteläisin.


Kohteet nykyisin vaikeast erotettavissa sammalen ja varpukasvien seasta. aluella voi olla useampiakin matalia kiviladelmia 

kasvillisuuden peitossa.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3217362 6739362

Turun seutu Mynämäki sm 3373 Ristimäki Kuopanteita (ns. ryssänhautoja) ja röykkiö loivarinteisellä mäenkumpareella. Röykkiö nelikulmainen ja reunakehällinen, koko 5x5x0,5m. 

Röykkiön itäpuolella ja röykkiöstä lounaaseen kuopanteita n. 18 kpl, jotka muodostavat selviä rivejä.

2 muinaisjäännösryhmät ajoittamaton 3222065 6745162

Turun seutu Mynämäki sm 3374 Saari Mynälahden itärannalla, alavien peltojen keskellä kohoavaa metsäsaareketta, jolla Saaren keartano talousrakennuksineen sijaitseee. 

kohde on kartanorakennuksesta kaakkoon työntyvän metsäisen niemekkeen lounaisreunalla, pellolle johtavan tien länsipuolella.


Pellon reunasta hieman koho9avassa lounaisrinteessä on pellonreunan suuntainen (luode-kaakko) kivi- ja maavalliperustus, jonka 

pituus on n. 70 m ja lev. 16 m. Perustuksen luoteispäässä on lounais-koillissuuntainen kellaritila, jonka oviaukko (lev. n. 70 cm) on 

koillispäädyssä. Kellarin seinät vaikuttavat luonnonkivistä kylmämuuratuilta, joskin sen luoteisseinässä, W-nurkan vieressä on tiili. 

Kellarissa ja sen ovenpielessä on rapautunutta tiilimurskaa, samoin kellarin seinävallien päällä. Kellarin sisätila on 3x4 m. Kellarin vallit 

ovat korkeammat kuin muun perustuksen. Sen lounaissivun ja luoteis- sekä kaakkoispäätyjen vallit n. ovat 5-6m leveät, ulkoreunasta 

viettävät.


Perustuksen lounaisvalli on yhtenäinen ja sen yläosassa on kiviperusta jäljellä, jonka välissä on myös aukon paikkoja - mahdollisia 

uloskäyntejä. Koillispuolella kiviperustus. Tien itäpuolella, em. perustuksen N-puolella on ollut lähde, mutta sen paikka in nyk. 

kivilouhikkoa.

2 asuinpaikat historiallinen 3218938 6735066

Turun seutu Mynämäki sm 3375 Sannassuo VT 8 länsipuolella olevaa laakeaa, harvaa metsää kasvava kalliomäkeä. Röykkiön jäännökset ovat noin 800 m:n päässä tiestä 

lounaaseen kallion lakialueen länsireunalla (ei korkeimmalla kohdalla), mistä kalliomaasto viettää länteen ja pohjoiseen. Sannassuo 

sijaitsee noin 400 m itä-kaakkoon.





Kiviröykkiön jäännökset sijaitsevat ympäristöstään kohoavan kalliokumpareen päällä. Röykkiö on ladottu käsin nosteltavista kivistä. 

Nykyisin kiviä on noin 6,5 m laajalla aluella, mutta osa vaikuttaa myöhemmin siirretyiltä, etenkin länsi-luode-sivulla kivet muodostavat 

nykyisin ikään kuin matalan kehävallin. Sen ja muiden röykkiökivien (halk. 3 m) välissä on n. yhden metrin laajuinen kivetön alue. 

Röykkiön keskiosassa (valli mukaan lukien) on  pienehkö (0,3 x 0,7 m) etelä-pohjoissuuntainen ja suorakaiteen muotoinen 

kiviarkkurakennelma, jossa päällimmäiset kivet vaikuttavat myöhemmin asetetuilta, mutta pohjimmaiset voivat olla alkuperäisiäkin. 

Arkun pohjalla on sammalturvetta. Sen pinnalla ei näkynyt nuotion merkkejä.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3221985 6748466

Turun seutu Mynämäki sm 3376 Santala Kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä pellolta kaakkoon Mynäjokea kohti laskevalta rinteeltä.  Löydöt on kerännyt v:een 1935 

mennessä palstilallinen Kustaa Santio kotitilastaan Sorrista erotetun Santalan tilan pellonraivauksen yhteydessä.  V. 1952 J. Leppäaho 

tarkasti paikan, eikä havainnut löytöjä, ja paikka olisi isännän mukaan tuhoutunut jo aiemmin.  Pellossa oli Santion mukaan ollut n. 1,5-

metrinen kiveys, ilmeisesti liesikiveys, jonka ympärillä löytöjä oli ollut.  Löytötiedoissa mainittua neljän sylen mittaista kumpua hän ei 

muistanut.  V. 1994 inventoinnissa ei löytöjä myöskään havaittu.

2 asuinpaikat kivikautinen 3235136 6745552

Turun seutu Mynämäki sm 3377 sma 3303 Sillanpää Laajokeen viettävä peltorinne. 2 asuinpaikat kivikautinen 3231038 6756099

Turun seutu Mynämäki sm 3378 Sorri, Muuransuo Paikka on metsäseutua Mynämäeltä Yläneelle johtavan maantien luoteispuolella, n. 1 km tiestä ja Mynäjoesta n. 1.5 km luoteeseen.


Kivikautista keramiikkaa (myöhäiskampakeramiikkaa) on löytynyt  pellolta  ja sorakuopan reunasta. Sorakuoppa sijaitsee lounaaseen 

viettävässä livahkossa metsärinteessä. Metsätie kuopan kaakkoisreunalla. Asuinpaikka saattaa olla  hyvinkin laaja.

2 asuinpaikat kivikautinen 3234728 6746695

Turun seutu Mynämäki sm 3379 Sunilan metsä 1 Kohde sijaitsee kahden kallioalueen välissä kapeahkossa laaksossa,. jossa on oja tai puro. Maaperä on hiekkaa, ja pinnanmuodot 

melko tasaisia. Avokalliota on aivan löytökohdan vieressäkin.


Metsätien varteen tehty tukinlastauspaikka tms. kenttä, jonka kohdalla pintamaita on puskettu sivuun penkoiksi. löyötjä havaittiin 

maanpenkoista sekä niitä puskettaessa kuoritulta kohdalta sekä ajotien vieriltä. Paikoin näytti kuorituilla kohdilla olevan tummaa 

likamaata. Hauraaksi pakaneita kiviä havaittiin.

2 asuinpaikat kivikautinen 3228208 6737072

Turun seutu Mynämäki sm 3380 Sunilan metsä 2 kohde sijaitsee mäen etelärinteessä ja tavallaan kallioalueiden välisessä laaksossa. Maaperä hiekkaa. Avokalliota on lähistöllä. Puusto 

harvaa männikköä. Pintamaa kuorittu.

2 asuinpaikat kivikautinen 3228510 6737185

Turun seutu Mynämäki sm 3381 sma 4125 Suomensaari Metsäsaarekkeella Mynämäen ja Laitilan rajalla moreenimaaperällä. Kasattu pelkistä kivistä. Mynämäen puolella 32 röykkiötä. Röykkiöt 

muodostavat tiiviin ryhmän. Halk. 2-6 m, kork. alle 1 m.  Laitilan puolelta kartoitettu 26 röykkiötä.

2 kivirakenteet rautakautinen 3225650 6756370
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Turun seutu Mynämäki sm 3382 Tammimäki Hiivolan talosta runsas 100 m etelään olevan Tammimäen lehtomaista länsirinnettä pellon reunassa, Mietoisten kirkolle johtavan 

maantien W-puolella.


Mäen pellon puoleisessa alarinteessä on tasavälein 7-8 soikeaa tai pyöreää vajoamaa, joista pohjoisin on syvempi. Kyseessä lienee 

vajoama, jota isäntä Oskari Hiivola oli nuoruudessaan kaivanut löytämättä mitään. Perimätieto on pitänyt vajoamia "ryssänhautoina", 

mutta ne voivat olla muutakin, mm. nauriskuoppia.

2 maarakenteet historiallinen 3221452 6737710

Turun seutu Mynämäki sm 3383 Tervoinen Mynälahden E-rannalla, Mynäjoen suusta n. 700 m lounaaseen oleva metsäinen ja kalliopohjainen rantakukkula, jonka pohjois- ja 

itäpuolella peltoa. Tervoisten ja Hämäläisten kyläraja muinaisjäännöksestä n. 15 m etelään (aidanjäännökset maastossa).


Röykkiö ja kivikehä sijaitsevat kalliokukkulan polveilevassa N-rinteessä n. 6 m:n etäisyydellä tosistaan. Kallioterassilla oleva röykkiö on 

matala ja pyöreähkö kiviladelma, jonka keksellä on kivirivi ikään kuin sellimäisestä rakennelmasta. Ladelman halk. on noin 5 m. 

Kivikehä todettiin vuoden 1996 inventoinnin yhteydessä ja se on terassin alapuolella, pohjois-luotiespuolella, kalliopaljastumien välissä. 

Se on pyöreä ja säännöllinen kehämuodostuma, halk. 3,5 m.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3217774 6731675

Turun seutu Mynämäki sm 3384 sma 3302 Uitto (Seppälä) Laajokeen viettävä perunamaa. 2 asuinpaikat kivikautinen 3229681 6756867

Turun seutu Mynämäki sm 3385 Varppeenkallio Röykkiöt a-c sijaitsevat avokallioharjanteen laella. Röykkiö a: 6,9x5,6x0,3 m (reunakehä), röykkiö b: 8,6x8,3x1,5 m (reunakehä), 

röykkiö c: 12,3x10,9x1,7 m.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3230908 6742955

Turun seutu Mynämäki sm 3386 Vasikkahaanmäki Mynälahden E-rannalla oleva, idän puolellapeltojen ympäröimä metsäinen mäki, joka on noin 0,5 mkm pohjoiseen Saaren kartanon 

päärakennuksesta.


Mäen pohjoisosassa kaksi latomusta noin 20 - 25 m:n päässä toisistaan, Toinen on suorakaiteen muotoinen, 2 x 1 m laaja ja keskellä 

oli havaittu nokea, toinen 5,5 x 2-4 m laaja. V. 1971 inventoija piti latomuksia mahd. historiallisen ajan rakennelmina.


kohdetta ei tarkastettu, koska löytäjä A. Lonki ilmoitti käyneensä paikalla, eikä ollut enää löytänyt ladelmia. Alueella oli tehty metsätöitä, 

joiden yhteydessä ne ovat saattaneet hävitä.

3 kivirakenteet ajoittamaton 3218571 6735994

Turun seutu Mynämäki sm 3387 Vasikkalato Lounaaseen, Viljalanojaa kohti viettävä peltorinne, josta kivikautisia löytöjä. 1 asuinpaikat kivikautinen 3220913 6746414

Turun seutu Mynämäki sm 3388 sma 3303 Vuottenmäki Laajokeen viettävä metsäinen mäenrinne. 1 asuinpaikat kivikautinen 3230857 6755995

Turun seutu Mynämäki sm 3389 Yli-Hoppela Kivikautinen asuinpaikka ja vasarakirveskulttuurin hauta, sijainti pienellä mäennyppylällä. 2 muinaisjäännösryhmät kivikautinen 3232303 6743370

Turun seutu Mynämäki sm 3390 Yli-Hoppela Kuppinen kivi, ilmeisesti luonnonmuodostuma, yläpinnalla 5 kuppia, sellaisia on myös kiven sivuseinämässä. Kiven koko 0,8 x 0,7 cm. 

Kivi on sijainnut alunperin kokonaan peltomullassa, eikä siitä ollut esillä mitään.

3 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3232119 6743558

Turun seutu Mynämäki sm 3391 sma 3302 Yli-Sippola 1 Laajokeen viettävä peltorinne. 2 asuinpaikat kivikautinen 3229469 6756746

Turun seutu Mynämäki sm 3392 sma 3302 Yli-Sippola 2 Laajokeen viettävä peltorinne. 2 asuinpaikat kivikautinen 3229759 6756619

Turun seutu Mynämäki sm 3393 sma 3307 Ylätie 7 Polttokalmisto kumpareen NW-päässä, Ylätie 5:n kohdalla ja mahdollisesti matala röykkiö (halk. 7-8 m) harjanteen toisessa päässä 

Ylätie 7:n takapihalla. Polttokenttäkalmiston kohdalla maa erittäin nokista. Paikalta on joskus löytynyt pari saviastianpalaa.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3227412 6741215

Turun seutu Mynämäki sm 3394 Siltarauniot Laajoen/Lauttapään siltarauniot. Palaneen, alkuaan puukantisen kivisillan rauniot. Kiviarkuille perustetuista kivipaasista tehty 

siltapenkka itäpäässä. SU-kohde 676. Paikalla nykyisin kevyen liikenteen silta. 

2/3 kulkuväylät historiallinen 3219037 6737572

Turun seutu Mynämäki sm 3395 Keskiaikaisen kirkon 

paikka (Ravea)

Hietamäen Pyhän Jaakopin kirkon paikka. Hietamäessä Laajoen rannalla keskiaikaisen kirkon paikka. Kirkko oli toiminnassa 1300-

luvulta vuoteen 1702, jolloin sen toiminta virallisesti lakkautettiin. Hiekanotossa lähes tuhoutunut muistomerkki. Mahdollinen 

historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. SU-kohde 674.

2/3 kirkkorakenteet keskiaikainen 3219569 6739146

Turun seutu Mynämäki sm 3396 Vehmalaisten kirkon 

paikka

Vehmalaisten kirkon paikka. Vuonna 1769 rakennetun Betelin kirkon paikka peruskivineen. Seutukaavan SU-kohde  671. 2/3 kirkkorakenteet historiallinen 3233752 6750128

Turun seutu Nousiainen sm 3501 Alakoulunmäki Asuinpaikka tai kalmisto Nousiaisiin johtavan maantien itäreunassa olevalla peltojen ympäröimällä mäenharjanteella.


Mäki on lähe pohjois-eteläsuuntainen matala, rinteeltään jyrkähkö harjanne, jolla on kalliopaljastumat pohjois- ja eteläpuoliskossa. 

Muilta osin mäki on nurmipeitteinen ja katajaa, mäntyä ym puustoa ja pensaita kasvava. Rautakautista kalmistoa tai asuinpaikkaa 

todettiin ainakin mäen eteläosassa olevan kallliopaljastuman N-puolelta, jossa o n osin näkyvissä, osin nurmen alla peitossa olevaa 

kivikkoa.

2 hautapaikat rautakautinen 3226271 6733802

Turun seutu Nousiainen sm 3502 Alho Pronssi- tai rautakautinen asuinpaikka Vadanvainion kylän Alhon tilalla, talosta n. 400 m luoteeseen metsäsarekkeessa.  Hirvijoen 

uomaan kaakossa on n. 600 m.

2 asuinpaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3235810 6735350

Turun seutu Nousiainen sm 3503 Alhoperkontie Kivikautinen asuinpaikka Pakaisen kylän alueella, n. 500 m Paistanojan uoman koillispuolella.  Alue on metsäautotien varrressa, 

korkeampien kallioiden välisellä matalammalla välialueella.

2 asuinpaikat kivikautinen 3235150 6737300

Turun seutu Nousiainen sm 3504 Ampumarata ampumaradan eteläpuolella olevaa metsää, harvaa männikköä. Pinnanmuoto loivast etelään viettävää tasamaata. löytöpaikkan 

olleesta tien reunalkuiskasta välittömästi pohjoiseen on hiekanottopaikka, josta hiekkaa on otettu n. 1,5-2 m:n syvyyteen asti. 


tienreunan profiilissa havaittavissa  värjäytynyttä hiekkaa ja nokimaata.

2 asuinpaikat kivikautinen 3227890 6735131

Turun seutu Nousiainen sm 3505 Anttila Kalliokukkulan länsirinteessä, luode-kaakko-suuntaisella kallioterassikumpareella pahoin hajoitetun hautaröykkiön jäännökset. 

Alkuperäisten reunojen hahmottaminen vaikeaa ja röykkiössä on useita kaivelukuoppia ja osa kivistä on itäpuolen notkelmassa. 

Nykyisellään röykkiö on matala. Pituus luode-kaakkosuuntaisesti n. 13 m ja leveys 6 m. Päällä kasvaa jokunen nuorehko mänty.  

Sijaitsee Toroisen kylän alueella Anttilan tilalla.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3226457 6732659

Turun seutu Nousiainen sm 3506 sma 3511 Eräänmiehenmäki Laajan peltoalueen ympäröimä kuppikivi Koljolan kylässä, Hirvijoen uomasta 400 m luoteeseen ja vanhasta maantiestä 100 m 

luoteeseen.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3232650 6732770
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Turun seutu Nousiainen sm 3507 sma 3508 Etuperkki Fatijoen itärannan peltomaastossa noin 60 m:n eitäisyydellä itään joesta. Laihoistentien länsireunassa. ympärillä nurmea.


Kuppikallio.Pellon reunassa olevan kalliopaljastuman pinnassa 17 kuppikiviä, joista 14 varmoja. Kupit noin 265 cm:n pitkällä alueella.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3230135 6732433

Turun seutu Nousiainen sm 3508 Falkinkoski Kivikautinen asuinpaikka Hirvijoen Falkinkosken kaakkoispuoleisessa kankaassa, loivasti jokeen viettävässä rinteen osassa, n. 100 m 

joesta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3237870 6735800

Turun seutu Nousiainen sm 3510 Granströminmäki Pohjamoreenimuodostuma, jossa erityisesti itäpuolella jyrkät rinteet. Sekä kalliopaljastumia että isoja siirtolohkareita. Kuusivaltainen 

havumetsä. Yhdestä koekuopasta 2 saviastianpalaa, toisissa humuksen väri musta ja maa-aines hiilensekaista. Asuinpaikka tai 

kalmisto.

2 löytöpaikat rautakautinen 3233418 6732504

Turun seutu Nousiainen sm 3511 sma 3512 Haverinnummen 

hiekkakuoppa

Kivikautinen asuinpaikka Pappilan kyläosassa, Hirvijoen kaakkoispuolella, Haverin talosta n. 270 m koilliseenn.  Havainnot jäljellä 

olevasta asuinpaiksta ovat hiekkakuopan itäreunasta.

2 asuinpaikat kivikautinen 3236190 6734490

Turun seutu Nousiainen sm 3512 Haverinnummi Kivikautinen asuinpaikka Hirvijoen kaakkoispuolella, joen sivu-uoman molemmilla rannoilla Killaisten kylässä.  Löytöpaikat ovat Perkon 

talon pihapiirin pohjoisassa sekä tästä n. 150 m WNW.

2 asuinpaikat kivikautinen 3237480 6734500

Turun seutu Nousiainen sm 3513 sma 3503 Hietamäki Fatijoen länsirannalla olevan metsäisen saarekkeen lounaispuolisella pellolla oleva matala kalliosaareke. VT 8-tiestä noin 350 m:n 

päässä itään.


Kuppikallio. Pellossa olevan matalan kalliopaljastuman pinnassa 27 kuppia, joista 21 varmoja. Osa kupeista itä-länsi suuntaisesti 

parijonossa. Osa kupeista soikiomaisia, 2-3 kupin yhteensulautumia. Kupit 165 x 90 cm laajalla laueella.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3230065 6733856

Turun seutu Nousiainen sm 3515 Hiidenmäki 2 Röykkiö sijaitsee Nummen kylässä hiidenmäen tilalla, Turku-Rauma-tien länsipuolella, tiestä n. 40 m länteen ja noin 150 m:n päässä 

luoteeseen Nummen tieristeyksestä. Sijaintipaikka on kahden kalliopaljasteisen kukkulan välinen notkelma, jonka maasto nousee 

etelään ja pohjoiseen ja viettää röykkiön alueelta sekä länteen että itään.  Alueella on maapohja ja kasvillisuus on sekametsää. Röykkiö 

on Nummen rajan tuntumassa, joten rajamerkin mahdollisuus ei ole poissuljettu.


Röykkiö on muodoltaan pyöreähkö ja sen suurin halkaisija on 4,3 m. Sen korkeus pohjoispuolessa on noin 0,6 m, muualla matalampi. 

Pohjoisisivu on pystyseinäinen. Röykkiön pohjakivet ovat suurempikokoisia kuin pinnalla olevat kivet ja niiden päällä on sammalta ja 

kariketta. Röykkiön päällä olevat kivet ovat luonteeltaan lohkareita, ikään kuin myöhemmin kasaan heitettyjä.

2 kivirakenteet rautakautinen 3230201 6731392

Turun seutu Nousiainen sm 3516 sma 3504 Himilänmäki Läntinen, pienempi Himilänmäki sijaitsee suuremman, itäisen  Himilänmäen luoteispuolella, siitä noin 30 m:n päässä peltokaistaleen 

erottamana. Aikaisemmin nämä ovat luultavaasti olleet yhtä metsikköä. Mäet ovat peltojen ympäröiminä.


Läntisellä Himilänmäellä on kuokuoppien perusteella polttokenttäkalmisto. Myös itäisellä Himilänmäellä näyttää olevan kiinteä 

muinaisjäännös, joko polttokenttäkalmisto tai asuinpaikka.

2 hautapaikat rautakautinen 3232983 6733569

Turun seutu Nousiainen sm 3517 Hinttermäki Polttokenttäkalmisto pihamaalla. Kalmistosta ei ole maanpäällisiä merkkejä näkyvissä.


Kohde Ton orsten Edgrenin inventointikertomuksessa nro 5.

2 asuinpaikat rautakautinen 3233843 6732757

Turun seutu Nousiainen sm 3518 Isotalo Kolme rautakautista röykkiötä Valpperiin vievän maantien eteläpuolella. Paikka on nykyään pihamaata ja puutarhaa sekä metsittynyttä 

aluetta.

1 hautapaikat rautakautinen 3234633 6733920

Turun seutu Nousiainen sm 3519 Joenpolvi Kivikautinen asuinpaikka Paistanojan kylässä, josta on 1980-luvulla tullut tietoon erittäin suuri määrä vuosien kuluessa kertyneitä 

kiviesineitä ja keramiikkaa.  Löydöt ovat peräisin pellolta ja talon pihapiiristä.  Paikka sijoittuu kallioisen mäen etelä-kaakkoisreunaan, 

loivahkolle etelään ja kaakkoon viettävälle rinteelle, jossa on paikoin kalliopaljastumia ja joka alempana jatkuu peltona.  Löydöt ovat 

osittain pihapiiriin rakennettujen uudesrakennusten rakennustöiden yhteydessä havaittuja.  Mahdollisesti asuinpaikkaa on 

koskemattomana säilyneenä uudemman talousrakennuksen ja maantien välissä, mahdollisesti paikoin muuallakin.   Kohde ajoittuu 

ainakin kampakeramiikan Jäkärlän vaiheeseen.  Uusia löytöjä asuinpaikka-alueelta on saatu Kansallismuseon kokoelmiin edelleen v. 

2003.

2 asuinpaikat kivikautinen 3232260 6739780

Turun seutu Nousiainen sm 3520 sma 3507 Kalmamäki Kalmamäki on noin koillis-lounaissuuntainen moreenimuodostuma, jonka länsi-, pohjois- ja itäsivut ovat jyrkät. Lasku etelään on 

loivempi. Mäellä on polttokenttäkalmisto ja kuppikivi.

2 hautapaikat rautakautinen 3233595 6732458

Turun seutu Nousiainen sm 3521 Katunpäänmäki Katunpäänmäki on jyrkkärinteninen pohjamoreenimuodostuma Luhdanojan peltomaiseman koillisosassa. Mäen pohjoisosassa 

vallirakennelmaa?

2 maarakenteet ajoittamaton 3234543 6739295

Turun seutu Nousiainen sm 3523 Kiivuori Kivikautinen asuinpaikka Paistanojan kylässä, Paistanojan uoman koillispuolella n. 950 m.  Kohde on Kiivuoren (Kiivvuoren) kalliomäen 

luoteispuolella.

2 asuinpaikat kivikautinen 3234030 6739270

Turun seutu Nousiainen sm 3524 Kikertäjä Kivikautinen asuinpaikka Alakylässä, Hiunniittujen peltoalueen länsipuoleisella metsäalueella. 2 asuinpaikat kivikautinen 3235380 6731620

Turun seutu Nousiainen sm 3525 Kirjunpaju Kirjunpajun kivikautinen asuinpaikka on laajalla soranottoalueella. Pohjoinen löytöalue on kallioiden luotiespuolella luoteeseen 

viettävässä rinteessä ja toinen löytöalue saman kallion lounaispuolella lounaaseen viettävässä rinteessä noin sadanmetrin päässä 

edellisestä. kohteiden välissä on kallioon saakka ulottuva sorakuoppa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3236235 6735824

Turun seutu Nousiainen sm 3526 sma 3512 Koivisto-Pajala Kivikautinen asuinpaikka Hirvijoen kaakkoispuolella Killaisten kylän alueella, Haverin talosta n. 220 m kaakkoon metsätien kohdalla. 

Ensin muinaisjäännösrekisterissä nimellä Pajalan äijän mettä.  Saman kankaan itäreunassa on Haverinnummen asuinpaikka n. 450 m 

koilliseen ja Haverinnummen hiekkakuopan asuinpaikka n. 300 m pohjoiseen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3236170 6734230

Turun seutu Nousiainen sm 3527 Koivumäki Asuinpaikka on sijainnut Koivumäen yksittäistalosta 0,5 km pohjoiseen, sorakuopan reunalla  metsän ja viljelysmaan rajalla. 

asuinpaikan lähellä virtaa pieni Vainiitun oja. Muinaisjäännös todennäköisesti tuhoutunut kokonaisuudessaan.

3 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3233459 6735586
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Turun seutu Nousiainen sm 3528 Koivuniemi Metsäinen kalliokukkula n. 1 km lounaaseen Uudenkaupungin radasta ja n. 0,4 km:n etäisyydellä kaakkoon Lemuun johtavasta 

paikallistitestä Kukkulan etureunalla jyrkänne ja muutkin rinteet suhteellisen jyrkät. Kukkulan ympäristössä pienimuotoista 

pelotmaisemaa.


Kalliokukkulan korkeimmasta huipusta jonkin verran luoteeseen on luode-kaakko-suuntainen kalliokohouma, jonka päällä ja 

länsikupeella on hajotetutn kiviröykkiön jäännökset. Röykkiön N-osa on nuotiopaikka, jonka ympärille kasattu pyöreä suojamuuri 

röykkiökivistä. Kiviä heitelty länsireunalle ja kumpareen juurelle. Nykyinen laajuus n. 9 x 9 m.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3227907 6730375

Turun seutu Nousiainen sm 3529 Kokkovuori Optisen lennättimen paikka. 2 ei määritelty historiallinen 3226920 6732500

Turun seutu Nousiainen sm 3530 sma 3502 Kolisuo Asuinpaikka on tasaista kangasmaata.


kohde no nro 9 Torsten Edgrenin vuoden 1958 inventointikertomuksessa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3235385 6735540

Turun seutu Nousiainen sm 3531 Koljola Etelään loivasti viettävä mäenrinne, viljelysmaan ja viljelemättömän mäkialueen rajakohta. Maaperä karkeaa hiekkaa, paikalla matalia 

laakeita kallionnokkia. Löydöt osaksi makasiinin itä- ja eteläpuolelta, n. 2-3 m:n päästä makasiinista ja osaksi myös makasiinista 

WSW:hen suuntautuvasta pellonreunasta, aina arviolta n. 20 m:n päästä makasiinista.

2 asuinpaikat kivikautinen 3232724 6735020

Turun seutu Nousiainen sm 3532 Koljolan linnavuori Peltojen ympäröimä kallio. Vuoden 1958 inventoinnissa ei havaittu rakennettuja varustuksia. 2 puolustusvarustukset rautakautinen 3232410 6733461

Turun seutu Nousiainen sm 3533 Kotiranta Kivikautinen asuinpaikka Keskusojan kyläosassa Kotirannan tilalla, Paistanojan uomasta n. 350 m koilliseen.  Kotirannan talo sijaitsee 

n. 250 m lounaaseen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3234430 6737870

Turun seutu Nousiainen sm 3535 sma 3502 Kujanpäämäki Kujanpäämäen asuinpaikka sijaitsee n. 200 m länteen Kolisuon asuinpaikalta, lähellä Paistanojaa, joen yli vievän sillan lähellä. 

Asuinpaikan ja joen välissä on peltoja.


Kohde no nro 10 Torsten Edgrenin vuoden 1958 inventointikertomuksessa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3235261 6735511

Turun seutu Nousiainen sm 3536 sma 3501 Kukonharju Asuinpaikka sijiatsee Kukonharjan soranottoalueen itäosassa. alue on hiekkakangasta, jossa valtapuuna kasvaa mäntyä, mutta 

joukossa on myös joitakin kuusia. Maaperä on hienoa, lähes kivetöntä hiekkaa.


Paikkaa tunnetaan myös nimellä Kukonharju tai Luolinniittu.


V. 2003 alueen itäpuolella kesämökkitiehankkeen takia tehdyssä tarkastuksessa ei koekuopituksessa havaittu muinaisjäännökseen 

viittaavaa.  On ilmeistä, että asuinpaikka on lähes kokonaisuudessaan tuhoutunut.  Hiekkakuoppa-alueen eteläpuolella, josta kulkee 

alueelle lounaasta saapuva tieyhteys, on edelleen kajoamatonta hiekkaharjannetta, jolla saattaa olla asuinpaikan osia säilyneenä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3230237 6738042

Turun seutu Nousiainen sm 3537 sma 3501 Kukonharju 2 Kivikautinen asuinpaikka pienehköllä töyräällä vanhalla hiekanottopaikalla, yli 200 m Kukonharjan aiemmin tunnetun kivikautisen 

asuinpaikan ja laajan hiekanottoalueen eteläpuolella, metsätien länsipuolella n. 60 m.

2 asuinpaikat kivikautinen 3230310 6737810

Turun seutu Nousiainen sm 3538 Kurjenmäki Kohde kallioisen mäen etelärinteen juurella. Löydöt ovat peräisin kaksiosaisen hiekkakuopan eteläisemmästä puoliskostam sen 

länsiseinämän siitä osasta, joka tulee lähemmin N-S-suuntaista kuopan ohi kulkevaa kärrytietä. Eteläisempi hiekkakuopan osa on 

syvimmillään 4 m:n syvyinen, valtaosaltaan kuitenkin vain 2 m:n syvyinen. Sen länsipuolella on nuorta männikköä ja eteläpuolella 

nuoria kuusia sekä täysmittaista männikköä.


Pohjoisemman hiekkakuopan seinämistä ei mitään muinaisjäännökseen viittaavaa.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3229542 6736377

Turun seutu Nousiainen sm 3539 Kuuvanvuori Kivikautinen (kampakeraaminen) asuinpaikka Pappilan kylän alueella Hirvijoen laakson kaakkoispuolella, sen pienen sivu-uoman 

pohjoispuolella kohoavassa metsärinteessä.  Asuinpaikka on terassimaisella kohdalla jyrkän purouoman rinteen päällä.  Sen yli johtaa 

ajoura, ja uran ja puron välillä on n. 30-metrinen hiekkakuoppa, jonka länsi- ja itäleikkauksissa havaittiin saviastianpaloja ja iskoksia.  

Ympäristössä on pienempiä hiekanottokohtia ja hiekkakasoja, joissa myös havaittiin löytöjä.  Osittain kuoritulla terassilla on myös 

mahdollinen pyyntikuoppa (sudenkuoppa), halkaisijaltaan n. 2,5 m ja 2,3 m syvä, joka lienee asuinpaikkaa huomattavasti nuorempi.

2 asuinpaikat kivikautinen 3237490 6735010

Turun seutu Nousiainen sm 3540 sma 3503 Kylähuitti Kuppikallio sijaitsee Fatijoen itärannalla olevan Kylähuitin talon pihan luoteisreunassa, pihalle johtavan tien ja Repolantien risteyksessä. 

Pohjoispuolella on peltoalue.


Tien itäreunalla olevan kalliopaljastuman pohjoislappeella on 9 kuppia, joista 7 on varmoja. Kallio viettää pohjoiseen ja nousee 

etelänpuolella olevaan pihanurmikkoon päin. Kalliolla on sementtiä.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3230296 6733966

Turun seutu Nousiainen sm 3541 Kylävuori Kuusikkoa kasvavaa mäenrinne, joka on kaakkoon melko jyrkästi laskeva. Asuinpaikkalöytöjä ojanleikkauksessa. Ei havaintoja 

värjäytymisestä yms.

2 asuinpaikat kivikautinen 3232241 6730954

Turun seutu Nousiainen sm 3544 Levonniittu Kohde on hiljattain raivatun pellon ja viljelemättömän alueen yhtymäkohdassa Levonniitusta pohjoiseen. Peltotie sivuaa löytöpaikkaa. 

Osittain umpeen kasvanut hiekkakuoppa kuuluu löytöpaikan lähiympäristöön

2 asuinpaikat kivikautinen 3230250 6736432

Turun seutu Nousiainen sm 3545 sma 3508 Linnamäki Peltojen ympäröimä kalliosaareke, jolla kasvaa mäntyä, kuusta, muutama tammi sekä pähkinäpensasta. Vuoden 1958 inventoinnissa ei 

havaittu rakennettuja varustuksia.


Appelgren 1885: "Keskipaikoilla käy vuoren poikki pitkä rotko, jonka kummassakin suusa näkyy olleen varustus. Sen itäinen suu on 14 

asekelen levyinen, keskikohta 4 ask. ja länsisuu noin 8 ask.; kallion seinät viimeksi mainitulla paikalla ovat noin 4 kyynärän korkuiset. 

Rotkosta astutaan alas eräälle 30 ask:n levyiselle ja 50 à 60 ask:n pituiselle jokseenkin tasaiselle penkereelle, jossa on oikein rehottava 

kasvillisuus, ruohosta alkaen tammipuihin saakkam jotka siinä hyvästi menestyvät. Tällä tasangolla on 5 eli 6 isoa kiveä (pienimmät 1 

met. kanttiinsa) asetetut kehään ikäänkuin ns. Hiittentarhoissa."

2 puolustusvarustukset rautakautinen 3230199 6732909

Turun seutu Nousiainen sm 3546 Linnamäki 2 Röykkiö sijainnut lounaasen päin laskevassa maastossa Kaitaraistentien itäpuolella, Laihoisten Linnamäen linnavuoresta n. 100 m 

etelään. Matala röykkiö n. 5 x 7 m. Löydötön. Hävitetty siitä huolimatta, että se resutaroitiin kaivauksen jälkeen.

3 kivirakenteet ajoittamaton 3230192 6732608
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Turun seutu Nousiainen sm 3547 sma 3508 Linnamäki 3 Kalliokumpareen päällä sijaitseva silmäkivellinen kivikehä, jonka halkaisija on n. 5 m, mahdollinen hautaröykkiön jäännös.  

Kiviröykkiöstä on varsinaisesti enää 13 kiveä jäljellä, mutta sammalpeitteen alla saattaa olla pikkukiviä jäljellä.  Se on n. 30 m päässä 

omakotitalosta.  Kaksi Vastamäen nimellä tunnettua röykkiötä ovat n. 90-120 m NNW (kohde 538 01 0009), kolmas (Vastamäki 2, 538 

01 0010) n. 250 m NNE.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3230320 6732040

Turun seutu Nousiainen sm 3548 Linnavuori Linnavuori sijaitsee keskellä Repolan kylää. Kallion etelärinteellä kasvaa puita kun sen sijaan pohjoispuli on puuton. Kallio laskee 

jyrkästi länteen ja pohjoiseen kun taas etelärinne on tasaisempi. Linnavuoren talo sijaitysee muinaislinnan etelärinteellä. Talon ja 

maantien välillä on vielä Linnamäen talo, josta on saatu löydöt KM 2500:1-3.


Vuoren etelärinteellä on n. 30 m pitkä, itä-länsisuunnassa kulkeva valli, jonka korkeus paikoitellen on noin 1 m. Se on tehty verrattain 

suurista kivistä, paikoitellen niitä on kahdessa kerroksessa. Vallin leveys on n. 1,5 - 2 m. Vallin keskellä on porttiaukko. Sen kautta 

pääsee kalliolle mukavasti pientä polkua pitkin.


kohde on nro 13 Torsten Edgrenin vuoden 1958 inventointikertomuksessa.

1 puolustusvarustukset rautakautinen 3230712 6734119

Turun seutu Nousiainen sm 3549 Luhdanoja Peltoalue Luhdanojan luoteispuolella, Kylävuoren koillispuolella. Kohde erottu pellon pinnassa olevana löytöalueena. Maataloustie 

kulkee löytöalueen läpi.

2 asuinpaikat kivikautinen 3232551 6731267

Turun seutu Nousiainen sm 3550 sma 3505 Markulanmäki Röykkiö sijaitsee Koljolan kylämäessä, joka on pohjois-eteläsuuntainen harjanne, jolla on paikon kalliopaljastumia. Röykkiöstä 

pohjoiseen harjanne on asumaton, eteläpuolella on Koljolan kyläasutus.


Röykkiö on 6,3 x 10,5 m suuruinen, soikeahko. Silmäkivet muodostaa haljennut siirtolohkare. Silmäkiviä ympäröi selvä kehäkiveys.


Kaivauksen jälkeen röykkiö entisöity.

2 kivirakenteet rautakautinen 3233340 6733516

Turun seutu Nousiainen sm 3551 sma 3504 Metsola Kuppikivi sijaitsee Koljolan kylämäen ja Koljolan Linnavuoren välisen peltoaukean keskellä Himilänmäestä (538 01 0044) n. 120 m 

pohjoiseen. Kivi sijaitsee ainakin viiden maakiven rykelmässä ja lisäksi peltotyössä on paikalle liikutettu lisää kiviä. Kvien itäpuolella, 

alempana, on kaivo. Lähellä, ko. paikasta lounaaseen on toinen kivirykelmä. Tätä pelto-osuutta laidunnettiin vuonna 1985.


Kivi on 170 x 140 cm:n suurinen ja tasaien. Kupit sijaitsevat kiven eteläreunassa. Kuppeja on viisi ja ne ovat pyöreitä. Kupit ovat 

halkaisijaltaan 5-6 cm:n suuruisia ja suurimmat n. 2,5 cm syviä.


Heljä Brusilan vuonnan 1991 tehdyn arvion mukaan kivi ilmeisesti saiirretty muualta nykyiselle paikalle.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3233016 6733707

Turun seutu Nousiainen sm 3552 sma 3510 Moision Myllymäki Maasto metsää kasvavaa mäkeä. Muinaisjäännöksestä ei ole maanpäällisiä merkkejä näkyvissä.


Torsten Edgrenin vuoden 1958 inventointikertomuksen kohde nro 7.


vieressä Santamalan kappelinmäki (x = 672192, y = 155990), oletettu P. Henrikin ensimmäinen hautapaikka ja seudun St. Marian 

kirkon paikka.

1 hautapaikat rautakautinen 3231325 6731490

Turun seutu Nousiainen sm 3553 Mustakulma Ainakin 18 kiviröykkiötä, mahdollista esihistoriallista hautaröykkiötä, n. 1,5 ha:n alueella.  Niiden halkaisija vaihtelee 1,5-9 m välillä, osa 

on pyöreitä, osa suorakaiteen muotoisia. Mäen pellon puolisessa eteläreunassa myös pitkä valimainen latomus.  ne ovat 

sammaloituneet ja niiden päällä on osin 100-vuotista kuusikkoa.  Myös yksi kuoppa on alueella, halkaisijaltaan 3,5 m ja n. 1,5 m syvä. 

Röykkiöt on koottu huolimattomasti.  Ne ovat Nousiaisten vastaisen rajan lähellä.

2/3 kivirakenteet     esihistoriallinen 3238630 6733735

Turun seutu Nousiainen sm 3555 Mustimetiä Kohde on hiekkakuopan laajennuksessa, joka on tehty vanhaan, jo umpeen kasvaneen noin 5 aarin laajuisen hiekkuopan 

lounaisreunaan. Kuoppa on Järvenkulmantien vieressä, eteläpuolella. Heti suoraan tien vastakkaisella puolella on toinen, suunnilleen 

yhtä laaja hiekkakuoppa, jon on haudattu roskia. Peitoksi roskien päälle on siirretty hiekka, ehkä juuri em. laajennuksesta.


Hiekkakuopan laajennuksen seinämien yläosassa erottuu ruskeanpunertavaksi värjäytynyttä hiekkaa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3234266 6740225

Turun seutu Nousiainen sm 3556 Mäeksmäki Mäeksmäki sijaitsee Hirvijoen pohjoispuolella, vastapäätä Nousiaisten kirkkoa ja Alakylän Hinttermäkeä, välittömästi Nummi-Vahto 

maantien pohjoispuolella. Mäeksmäen länsiosassa on Nousiaisten kirkonpiirin peruskoulu, jonka kohdalta ja piha-alueelta on tehty 

rautakautisia kalmistolöytöjä roomalaisajalta viikinkiajalle. Alueella on ollut ainakin polttokenttäkalmistoa mutta ilmeisesti myös 

asuinpaikkaa. Merkkejä muinaisjäännöksestä havaittiin myös kaakkoisrinteessä kevyenliikenteen väylän kaivauksessa vuonna 1983. 

Koulurakennuksen laajennuksen yhteydessä muinaisjäännöstä tutkittiin rakennuksen eteläosassa vuonna 1989. Vuonna 2007 

koulurakennusta ym. laajennettiin itään, jolloin alueelle tehtiin koekuopitusta pääosin koneellisesti valvonnassa. Varsinaisesti yhdestä 

koekuopasta (28) noin 20 m laajennusosasta itään mäen kaakkoisrinteen yläosasta löytyi koristelemattomia keramiikanpaloja, jotka 

osittanevat, että tällä alueella on vielä muinaisjäännöstä säilyneenä. Muualta löytyneet muutamat palaneen luun murut lienevät 

seknundääristä maasta peräisin. Täytemaata havaittiin paikoin pitkälle toista metriä ja monin paikoin mäen laella havaittu kivikko 

tulkittiin luontaiseksi.

2 hautapaikat rautakautinen 3233674 6732993

Turun seutu Nousiainen sm 3557 Mäki-Jaakkola Kivikautinen asuinpaikka pellossa, Pakaisen Mäki-Jaakkolan talon lounaispuolella n. 50 m.  Paistanojan uoma on n. 140 m lounaassa. 2 asuinpaikat kivikautinen 3235000 6736830
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Turun seutu Nousiainen sm 3558 Mäkilä Kalliopohjaisen mäen laella kalliokuopanteen reunamille ladottu pyöreähkö kivikehärakennelma, "muuri", jossa on suuaukko etelään.  

Rakenteen sisähalkaisija on 1,3 m, ulkohalkaisija 2,3 m ja suuaukon leveys 0,7 m.  Kivet ovat sammaloituneet ja sisäpuolella 

näkyvissä.  Rakenteen sisällä on vahva sammalpohja ja keskellä on kivi.  Rakenteen tarkoitus on epäselvä.  Mahdollisesti se on riistan 

väilytyspaikan jäännös.  Sen ympärillä on isoja luonnonkiviä ja n. 7 m SW suuri siirtolohkare.  Paikka sijaitsee Hirvijoen 

kaakkoispöuolella peltoaukean takana kohoavan metsäisen kalliokukkulan länsiosassa.  Joesta ja sen rantaa pitkin kulkevasta Vahdon 

tiestä on matkaa 700-800 m.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3235048 6732747

Turun seutu Nousiainen sm 3559 Mäntyniemi Vadanvainiolle vievän tien länsipuoella olevaa etelään viettävää metsärinnettä, jossa kalliopaljastumaa pohjoispuolella. Kiviröykkiö 

sijaitsee metsässä hakkkuualueen itäpuolella. Eteläpuolella olevan pellon kulmaan matkaa n. 75 m.


Rakenteeltaan hyvin epämääräinen, matala kiviröykkiö., halk. 5 m, itäreuna suhteellisen selvärajainen, eteläreunassa maakivi, kiviä 

osin ainakin kahdessa kerroksessa. Sammaleen peittämä, osa kivistä näkyvissä. Röykkiö voi olla luontainen kivipaukkauma. 

Muinaisjjäännösluonne hyvin kyseenlaianen

2 kivirakenteet rautakautinen 3234221 6734682

Turun seutu Nousiainen sm 3560 Nunnavuori Pronssikautinen hautaröyykiö pienilakisen ja jyrkkärinteisen kallion laella Mitat n. 21 x 14,5 m, korkeus yli 1 m. Keskellä on vajoama. 1 kivirakenteet pronssikautinen 3226154 6734395

Turun seutu Nousiainen sm 3561 Ojankulman santakuopat Kivikautiseen asuinpaikkaan viittavia löytöjä, joita arkeologi Esa Laukkanen ryhmineen on löytänyt v. 1987 ja erityisesti 29.6.2002 

paikkaa uudelleen tarkastaessaan.  Löytöpaikka on laajahkon hiekanottoalueen loivasti etelään laskevalla etelälaidalla pintakuoritulla .  

alueella, n. 3x10 m alalta.  Löytöpaikasta n. 15 etelään on itä-länsisuuntainen ajotie, jonka etelälaita rajoittuu talon pihamaahan.  

Löytöinä on saatu saviastianpaloja ja porfyyri ? -iskoksia.  Hiekanotto paikalla on jatkunut viime aikoihin saakka ja kuorittu alue oli v:n 

2002 tarkastuksessa tuore.

2 asuinpaikat kivikautinen 3238482 6730845

Turun seutu Nousiainen sm 3562 sma 3503 Otemäki Peltosaareke n. 100 m valtatie 8:sta itään nousiaisten keskustaajamasta eli Nummelta n. 3 km luoteeseen.Mäellä on kalliopaljastumia 

ja muutama selvästi erottuvasiirtolohkare. Mäen maaperä moreenia. Puusto harvaa mäntymetsää, kuusta ja katajaa. Kahdessa 

koekuopassa runsaasti nokimaata, jossa palanutta luuta, rautakautista keramiikkaa ja pronssiesineitä. Todennäköisesti 

polttokenttäkalmisto.

2 hautapaikat rautakautinen 3229968 6733895

Turun seutu Nousiainen sm 3563 Pahan ämmän mäki Kalliokumpu Kaisselmäen itäkupeessa, paikallistien itäpuolella. N-, E- ja S-puolella kumpare rajautuu peltoon, länsipuolella tiehen, joka 

on leikannut kumparetta. Uudenkaupungin rata kulkee Kaisselmäen länsipuolella, n. 300 m:n päässä.


Mäki on luode-kaakkosuuntainen, kalliopohjainen kumpare, jonka N-osa on avokalliota ja S-puolisko nurmettunutta etelään ja länteen 

viettävää rinnettä. Myös tien reunassa avokalliota. Itärinne on äkkijyrkkä.


Mäen keskipaikkeilla on etelään ja lounaaseen viettävässä rinteesä tiereunan kalliopaljastuman yläpuolella, ainakin 4 ihmisen mittaista 

vajoamaa. Kolme on rinnakkain luode-kaakkosuunnassa ja neljäs näihin nähden poikittian eteläpuolella, siis lounais-koillissuunnassa. 

näiden itäpuolella kasvaa suuri käkkäräinen koivu.


Noin 5 m haudoista etelään- alarinteeseen on suurehkojen kivien ryhmä ja sen kupeessa nelikulmainen "karsina", toinen suurempi kivin 

rajattu "karsina" on n. 3 m:n päässä lounaaseen. Nämä ovat tien reunassa olevan kallion päällä. 


Mäen koillisreunassa, jyrkänteen reunalla maata on ikään kuin pengerretty lakialueen kalliosta lähtien alempana olevaan suurehkoon 

maakiveen asti. Mäen eteläosaan on ehkä tuotu maata.


Kivikarsinat saattavat ehkä olla jonkun rakennuksenkin perustuskiviä.


Mäkeä on vanha kansa kutsunut Pahan ämmän mäeksi, jonka ohi tuli kulkea nopeasti pahojen voimien takia. Paikkakunnalla asunut, 

noitana pidetty naishenkilö oli kerännyt mäeltä rohtokasveja. Nykyisin mäellä kasvaa indikaattorikasveja.


Metallinpanljastimen antamiin signaalikohtiin tehtiin noin neljä lapiionpiston kokoista koekuoppaa. Niistä löytyi vain olutpullon korkkeja. 

Mäki on ollut rallikilpailujen "katsomona".

2 hautapaikat rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3226160 6734676

Turun seutu Nousiainen sm 3564 Paijula Metsän keskellä itä-länsi-suuntaisen kalliokumpareen päällä matala, pahoin hajoitetulta vaikuttava kiviröykkiö, jonka länsiosa kuitenkin 

selkeämpi. Länsiosa suurempikokoisista kivistä ja keskellä silmäkivi, jonka länsipuolella kivirivi muita suuremmista kivistä. Tämän osan 

koko 5 x 6 m.Edellä mainitun osan itäsivulla matalaa kivikkoa noin 5 x 6-7 m:n alueella. Päällä sammalta ja varpukasveja. Kiviröykkiön 

koko laajuus on noin 10 x 6-7 m. Röykkiö sijaitsee rajalinjalla ja em. kivirivi on saatettu tehdä röykkiökivistä rajalinjaksi. Rajapyykkinä 

röykkiötä ei voitane suoralta kädeltä pitää.

2 kivirakenteet rautakautinen 3226786 6732187

Turun seutu Nousiainen sm 3565 Palmumäki Todennäköisesti polttokenttäkalmisto ja siitä pohjoiseen röykkiö, jonka mitat n. 4 x 4 m.


Torsten Edgrenin vuoden 1958 inventointikertomuksessa nro 12

2 hautapaikat rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3234030 6734136

Turun seutu Nousiainen sm 3566 sma 3512 Pehkutehdas Loivasti itään viettävä kangasmaa, joka kasvaa mäntymetsää. Maaperä hiekkaa ja moreenia. kohteessa ei havaittu likamaata eikä 

kiinteitä rakenteita

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3236111 6733594

Turun seutu Nousiainen sm 3567 Pelto-Uotila Hirvijokilaakson länsipuolella olevalla peltoaukealla Paistanojantien ja Vadanvainiontien välissä sijaitseva laidunhaka, jossa sijaitsee 

kaksi suurta siirtolohkaretta. Näistä suuremmassa on uhrikuppeja. Kuppikiven länsilappeella on 5 kuppia, joista 4 on varmoja. Kiven 

itäsivu on jyrkkä, länsilape on länteen viettävä. Kupit ovat matalia.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3233809 6733915
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Turun seutu Nousiainen sm 3568 sma 3511 Perkkovuori Löytöpaikka on etelään laskeutuvassa mäenrinteessä metsätien kaarteessa. vieressä vanha, laaja hiekanottopaikka.  Santamalan 

alueen kaavainventoinnissa v. 1999 löytynyt asuinpaikka-alueen erillinen löytöalue sijaitsee n. 100 m koillseen, itään laskevassa 

maastossa.  Paikalla rakentamisen takia tehdyssä koekaivauksessa v. 2002 löydettiin mm. suorakaiteen muotoinen liesi, 

kulttuurimaaläikkiä, palanutta luuta, kivi- ja kvartsiaineistoa ja keramikkaa, joka ajoittanee asuinpaikan ainakin pronssikauden 

loppupuolelle.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3231861 6732516

Turun seutu Nousiainen sm 3569 sma 3511 Perkkovuori 2 Kivikautinen-pronssikautinen asuinpaikka Perkkovuoren kaakkoisrinteellä, laajan Hirvijokilaakson peltoaukean luoteispuolella, metsän 

reunassa.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3232245 6732865

Turun seutu Nousiainen sm 3570 sma 3506 Pietilä Kohde sijaitsee Pietilän talosta 150 m itäkaakkoon, korkean ja kallioisen metsäharjun kohdalla. Alueella on hiekkakuoppa, josta on 

otettu hiekkaa Pitilän tilalle kotitarvekäyttöön. Nykyisen hiekkakuoppa-alueen eteläpuolelta, noin 30 x 20 m kooltaan olleelta alueelta, 

on pintamaa kuorittu pois muutama vuosikymmen. Nyt tällä kuoritulla alueella kasvaa männikköä. Maaperä erittäin karkeaa soraa. 

ilmeisesti suurin osa asuinpaikastatuhottu soronaoton yhteydessä.

2 asuinpaikat rautakautinen 3234551 6732581

Turun seutu Nousiainen sm 3571 Pilpola Hitrvijoen kaakkoispuolella olevan metsäisen mäen itärinnettä, jonne idästä työntyy nykyisinkin kapea peltosuikale, on pellon 

luoteisnurkan pohjoispuolella olevassa havumetsässä umpeen kasvanut peltotilkku, joka on ilmeisesti kuulunut aiemmin nykyisen 

pellon yhteyteen.  Muinaispelto on loivassa etelään viettäväss rinteessä.  Itäpuolella se rajautuu kalliopaljastumaan, jonka päälle on 

muodostunut matala valli pellon heittokivistä.  Pellon länsi- (Topoisten rajalla) ja pohjoisreunaa rajaa matala ojanne.  Peltokuvio on juuri 

ja juuri erotettavissa maastossa, mutta karikkeen peitossa.  Alueen puusto on vanhaa..

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3233339 6732190

Turun seutu Nousiainen sm 3572 sma 3507 Pilpola Kuppikallio sijaitsee pellon reunamalla, n. 70 m Kalmamäen kalmistosta etelään, kuitenkin kokonaan pellon ympäröimänä. Pilpolan 

länsipuoella olevaan metsäsaarekkeeseen on matkaa 20 m.


Kallio on n. 6 x 6 m:n suuruinen, n. 1,2 m korkea ja epätasainen. Kuppeja on kahdessa kohdassa.


1. Kallion korkeimmassa kohdassa on 4 - 5 pyöreää, halkaisijaltaan n. 5 cm suuruista kuppia.


2. alempana kallion eteläreunassa on kolme pyöreää, halkaisjaltaan n. 5 cm suuruista, matalaa kuppia.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3233532 6732323

Turun seutu Nousiainen sm 3573 sma 3512 Pitulannummi Kohde on sorakuoppa. Muinaisjäännös tuhoutunut kokonaisuudessaan. 3 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3236179 6733678

Turun seutu Nousiainen sm 3574 sma 3511 Prehtun Myllymäki Polttokenttäkalmisto.


Maasto nurmikkoista mäen rinnettä. Muinaisjäännöksestä ei ole maanpäällisiä merkkejä.


Kohde nro 6 Torsten Edgrenin vuoden 1958 inventointikertomuksessa

2 hautapaikat rautakautinen 3232101 6732383

Turun seutu Nousiainen sm 3575 Puolimatka Kivilatomus laakealla kalliopinnalla Alakylän metsässä, n. 100 m Nousiaisten Maskun vastaisesta kaakkoisrajasta luoteeseen ja 

Puolimatka-nimisestä peltotilkusta n. 100 m  lounaaseen.  Se koostuu n. yhdeksästä kivestä; lounaispäässä on pystykivi, siitä jonkin 

matkaa koilliseen on poikittain kolmen kiven rivi ja koillispääässä kaaressa neljä kiveä.  Rakenteen pituus on 4 m.  Rakennelmasta 

tulee vaikutelma koilliseen osoitttavaa nuolesta.  Se on Maskun rajan suuntainen. Mahdollisesti osoittaa jotakinn vanhaa rajalinjaa tai 

on muu ilmansuuntanmerkki.

2 kivirakenteet historiallinen 3236340 6731670

Turun seutu Nousiainen sm 3577 Päittiönsuo Kivikautinen asuinpaikka Kukonharjan eteläpuolella ja Päittiönsuon pohjoispuolella Repolan ? kyläosan puolella.  Löytökohdat S ja N 

ovat Päittiönsuon pohjoispuolen itärannalla, kohta 1 metsäautotien vieressä olevan pienen hiekkakuopan kohdalla, löytökohta 2 n. 130 

m koilliseen, pienen kallioalueen koillispuolella.  Ne sijaitsevat 42,5 m korkeuskäyrän vaiheila ja ajoittunevat Jäkärlän keramiikan 

vaiheeseen.  


Löytökohta W on mahdollisesti erillinen ja myöhempi nuorakeraaminen asuinpaikka n. 200 m ledellisistä länteen (WNW).  Se on suon 

pohjoisosan länsipuolella, kohdassa jossa maasto länsipuolella Vuorenpään puolella kylänrajaa kohoaa melko jyrkästi osin kallioiseksi 

mäkialueeksi .  Löytöpaikan pohjoispuolelle on muodostettu hiekannotossa kaivetulle alueelle keinolampi.  Vuorenpään puolella 

mainitun mäen kaakkois- ja eteläreunassa on uusi soranottoalue.  Sen terassiamiselle eteläreunalle hiakkamaaperään tarkastuksessa 

v. 2003 tehdyissä muutamassa koepistossa ei muinaisjäännösmerkkejä havaittu paikan sopivuudesta huolimatta.  .

2 asuinpaikat kivikautinen 3230240 6737480

Turun seutu Nousiainen sm 3578 Pöytäkallio Kivikautinen asuinpaikka Sukkisten kylässä Nutturlan ja Kaitaraisen kylänrajan pohjoispuolella, etelään viettävässä hiekkaperäisessä 

maastossa, kallioalueiden välialueella.  Asuinpaikka lienee suurimmaksi osaksi tuhoutunut hiekanotossa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3228430 6735040

Turun seutu Nousiainen sm 3579 Rauanniittu kohde sijaitsee Hautvuorensuon pohjoisreunassa ja Rauanniitun peltoalueen länsipuolella hiekkka-kuopan reunassa. 2 asuinpaikat kivikautinen 3231047 6737555

Turun seutu Nousiainen sm 3580 sma 3507 Rauvola Kalliopaljastumassa peltoaukean keskellä kohoavan kalliokukkulan pohjoispuolella. Hirvijoen kaakkoisrannan peltomaisemaa, jokeen 

matkaa noin 250 m. Kalliopaljastuman pohjoiseen viettävässä kupeessa 3-4 matalaa, heikosti erottuvaa kuppia. Kuppien halkaisija 5 

cm.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3233608 6732497

Turun seutu Nousiainen sm 3582 Rauvola-Mäkilä Alakylässä on sekä Rauvolan että viereisen Mäkilän tilan pihapiiristä löydetty kivikautisia asuinpaikkalöytöjä. Ilmeisesti yhden 

asuinpaikan kaksi eri löytökohdetta. Koordinaattilistassa eri löytökohdat.

2 asuinpaikat kivikautinen 3234299 6732132

Turun seutu Nousiainen sm 3583 sma 3507 Rauvolan pelto Peltoaukeama Kalmamäen itä- ja koillispuolella. Pellon korkeimmalla kohdalla, silttiesiintymällä värjäytynyttä kerrostumaa. 

Asuinpaikkaan viittavia löytöjä eri puoleta peltoa.

2 asuinpaikat rautakautinen 3233669 6732501

Turun seutu Nousiainen sm 3586 Ritamäki Hautaröykkiö kahden maakiven välissä. Maakivet röykkiön itä- ja länsisivuilla, niistä jälkimmäinen suurempi. Röykkiö kasattu kivistä 

matalhkoksi ja pyöreähköksi siten, että ainakin eteläpuolella on selvä kaareva reuna. Halkaisija pohjois-eteläsuunnassa n. 4,5 m ja 

maakivien välissä ristiin 3,6 m. Röykkiön päällä sammalta ja kivien välissä saattaa olla maatakin alaosassa. Pohjoispuoliskossa kasvaa 

mänty.

2 kivirakenteet rautakautinen 3233485 6735654
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Turun seutu Nousiainen sm 3587 Ruskallio Ajaltaan epämääräinen kivirakenne Nummen kylässä, Ruskon rajasta n. 200 m luoteesen ja valtatie 8:lta n. 500 m koilliseen, 

kalliopohjalla.  Se on n. 6,7 m pohjoisesta etelään ja 5,2 m lännestä itään.  Mahdollisesti se on osittain tuhotun hautaröykkiön jäännös.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3231530 6729450

Turun seutu Nousiainen sm 3588 sma 3512 Seinäkallio Paikka sijaitsee lähellä avokallion nokkaa, jota on hieman louhittu Vahdontien itäpuolelta. Löytöpaikka on loivasti länteen viettävässä 

rinteessä. Maapinnan muodot ovat laajoilla alueilla lähes pöytämäisen tasaista. Maakiviä on jokseenkin runsaasti tällä tasaisella 

mäkialueella. Metsä löytöpaikan ympäristössä on mäntyvaltaista. Maaperää peittää paljolti sammalikko, kanervan ja puolukan varpua 

on runsaasti.

2 asuinpaikat kivikautinen 3235634 6733547

Turun seutu Nousiainen sm 3589 Sukkinen Nousiaisten Nummen länsipuolisella peltoauleela kohoava, näyttävä kalliopaljastuma. Fatijoesta n. 0,5 km lounaasenn ja rauman tieltä 

1 km länteen.


Kuppikallio. Peltojen keskellä olevan kalliopaljastuman laella ja pohjoislappeella 15 kuppia, joista 13 varmoja. Lisäksi 2 kuppia kallion 

lounaisreunalla. Kupit halkaisjaltaan 8-9 sm ja useat syviä.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3229585 6730594

Turun seutu Nousiainen sm 3590 sma 3508 Suuri Postitie 1600-luvun suuren postitien säilynyttä linjausta ja tienpohjaa Laihoisten Linnamäen lounaispuolella, jossa tie ylittää Fatijoen.  Osuus on 

Kaitaraisentieltä länteen Fatjoen länsirannalle erkaneva Suuren Postitien mutka, joka tieoikaisun jälkeen on jäänyt käytöstä.  Viimeksi 

noin 400 m pituinen tienpätkä on ollut tiluksille johtavana kärrytienä.  Reitti erottuu puiden reunustamana väylänä, mutta se on 

ruohottunut ja oli osin jo puunvesoja kasvava vuonna 2005.  Erityisesti eteläosa kivisillan tuntumassa on juurakkoinen.  Kivisilta on 

vaurioitunut ja eteläreunassa sorapäällyste on osin valunut jokeen kivipaasien välistä. Noin 60 m sillasta luoteeseen Postitiehen yhtyy 

lounaasta peltotie, joka lienee myös vanhaa Laihoisten kylästä Postitielle johtnutta tienpohjaa.

2 kulkuväylät historiallinen 3230050 6732790

Turun seutu Nousiainen sm 3591 Taka-Anttilan 

hiekkakuoppa

Kivikautinen asuinpaikka Vadanvainion kylässä, Kirjunpajun talosta n. 360 m itään, niemimäisessä maastokohdassa, korkeamman 

kallioisen alueen länsireunassa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3236360 6736300

Turun seutu Nousiainen sm 3592 Takahaka Asuinpaikka sijaitsee Iso-Heikkilän maalla, n. 1100 m talosta itään. asuinpaikan pohjoispuolella kohoaa Kausvuori. Tien ja vuoren välillä 

n. 50 m leveä sora-alue, jonka takana peltoja.


Kohde on nro 8 Torsten Edgrenin vuoden 1958 inventointikertomuksessa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3235984 6735726

Turun seutu Nousiainen sm 3593 Takamäki Hiidenkiuas sijaitsee peltojen ympäröimän mäen korkeimmalla kohdalla, kuperalla kalliopinnalla on kivistä kasattu näyttävä 

hautaraunio, jonka halk. on noin 11 x 13 m ja muoto pyöreähkö. Raunion keskiosassa vajoama - kaivelun jälkiä ja maanomistajan 

mukaan lounais-länsiosasta on viety kiviä rakennuksiin. Rauniossa näyttäisi olevan suurempia maakiviä, joiden lomaan kannettavissa 

olevat kivet on ladottu. Rauniota peittää osin sammal ja päällä kasvaa peri kuusta.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3225864 6733638

Turun seutu Nousiainen sm 3594 sma 3504 Taka-Prami Maakivi metsäisen peltosaarekkeen länsireunalla, pellon reunassa. Alue peltoaluetta, jolla kyseinen saareke sekä sen kaakkoispuolella 

oleva laajempi mäkialue. Näiden itäpuolella halkaisevat paikallistie ja hirvijokeen laskeva oja peltoalueen pohjois-eteläsuuntaisesti.


Kuppikivi, 3,5 x 2,5 m, jonka päällä itälappeen puolella on neljä matalaa, heikosti erottuvaa kuppia. Kuppien halkaisja 5 cm. Kupit 

rombimaisen ryhmänä.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3232968 6733621

Turun seutu Nousiainen sm 3595 sma 3513 Teva Nousiaisten Hirvijoen ja sen kanssa samansuuntaisen Luhdanojan kaakkoispuolella metsäalueella sijaitsevat kaksi vaatimatonta 

kiviladelmaa.  Ne ovat kolmiomainen ja soikea ja sijoittuvat kalliokumpareen etelärinteeseen, n. 4,5 m etäisyydellä toisistaan, humus- ja 

sammalpeitteiselle terassille.  Pohjoispuolella kallio kohoaa jyrkähkösti ja terassin alapuolella etelän suunnalla maasto on suoperäinen.  




Eteläisempi kolmiomainen matala ladelma on pääosin koottu pään kokoisista kivistä, mutta osin myös sekä pienemmistä että myös 

suuremmista kivistä.  Ladelman sivujen koot ovat 2,4 - 2,2 m.  Ladelma on osin sammaleen peitossa ja sen päällä on männyntaimia.  


Pohjoisempi, ylärinteen puoleinen ladelma, on soikeahko, halkaisijaltaan 2,7 m suunnassa luode-kaakko.  Leveys on n. 2 m.  Päällä on 

kariketta sekä iso mänty.  Edellistä vaikeammin erotettavissa.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3233480 6731120

Turun seutu Nousiainen sm 3596 sma 3513 Tevavuori Kohde on luoteeseen Luhdanaukiaksi sanotulle peltoaukeamalle jyrkästi laskeutuvassa rinteessä. Toistaiseksi tunnetun löytöalueen 

tuntumassa lännen puolella on kiemurteleva ja maaperään syvän uoman uurtanut puro. Kohteen lähiympäristössä rinteen maaperää 

peittää ruoho ja sammal. Puusto on valtaosaltaan lähes täysimittaisia kuusia  ja mäntyjä. hiekanottopaikka on peltoaukeaman ja 

metsämaan rajakohdassa metsän puolella rajoittuen lounaassa/lännessä maataloustien ojaan. Kuoppa on yli 2 m syvä syvimmiltä 

osiltaan ja se muoto ylhäältä katsottuna on lähes pyöreä, halk. n. 10 m. Mäenrinteen maaperä karkeaa hiekkaa.


Hiekanottokuopan kaakkois-/eteläseinämässä havaittavissa likamaata.

2 asuinpaikat pronssikautinen 3233236 6731285

Turun seutu Nousiainen sm 3597 sma 3506 Tonttimäki Kivikautinen, mahdollisesti pronssikautinen asuinpaikka metsäalueella, Hirvijoen kaakkoispuolella n. 250 m. 2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3234380 6732770

Turun seutu Nousiainen sm 3598 Töyhä Fatijoen varren peltoaukeaman länsiosassa olevallam äkialueella, noin 0,5 km:n päässä joesta ja n. 1,2 km:n päässä Rauman tiestä. 

Paikka Lemuun johtavan tien länsipuolella oleva itä-länsisuuntainen kallipopaljastuma, jota ympäröivät pellot. ympärillä nurmea.


Kalliopaljastuman matalemmassa länsipäässä 1 kuppi. Halk. n. 5 cm. Paíkka sähköpylväästä länteen n. 5 m.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3228952 6731365
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Turun seutu Nousiainen sm 3599 Ulkomuseon mäki Hirvijoen ja Luhdanojan välisellä kalliosella metsäalueella sijaitsevan Nousiaisten ulkomuseon kaakkoispuolella n. 150 m päässä 

kukkulan lakialueella on sammaleen peittämä soikea kumpare.  Se on kalliokumpareen koillispuolella ja erottuu maastossa heikosti.  

Kumpareen länsisivu omn miltei kiinni kallioseinämässä.  Sen halkaisija on 3,5x2,4 m.  Kumpareen luonne muinaisjäännöksenä on 

epäselvä.  Se on mahdollisesti liitettävissä 1700-luvun hautaukseen arkistomaininnan perustella, jonka kohteen havainnut ilmoittaja on 

löytänyt.  Tämän tiedon mukaan "Nousiaisten pitäjän lukkari Paavali Tuomaanpoika, joka oli hirttäytynyt kellonuoraan, Keikeli niinikään 

joutui kuoppaamaan metsään hovioikeuden lokakuun 11 p:nä 1710 vahvistaman tuomion perusteella".  Kumpu voi olla myös muukin 

kuin hauta.

2 maarakenteet ajoittamaton 3233294 6732134

Turun seutu Nousiainen sm 3600 sma 3503 Uusi-Hemminki Kallioinen, peltojen ympäröimä metsäsaareke aivan Fatijoen länsirannalla, noin 350 m:n päässä itään VT 8-tiestä. Kallion joenpuoleinen 

itärinne jyrkkä. kupit kalliolla mäen koillisosassa. Mäntyä ja katajaa alueella.


Kuppikallio. kalliopaljastuman harjalla, kallion koilliskulmalla 14 varmaa kuppia, joista 10 parijonossa pohjois-eteläsuuntaisesti. noin 110 

x 65 cm:n laajalla aluella. Kallio viettää kuppien alueella pohjoiseen. Kuppien länsipuolella pellon reunassa pari kalliopaljastumaa, joista 

toisessa mahdollisesti 1-2 kuppia, mutta ovat epävarmoja.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3230089 6733904

Turun seutu Nousiainen sm 3601 sma 3503 Varesmäki Pienialainen vahvaa puustoa kasvava korkea mäki peltosaarekkeessa Fatijoen länsirannalla. Mäen laki on tasainen. Puusto kuusta ja 

katajaa. Maaperä moreenia. Koekuopasta pronssinen sarjahelmi.

2 löytöpaikat rautakautinen 3230096 6733873

Turun seutu Nousiainen sm 3602 Varvanummi Kivikautinen asuinpaikka laajalla Varvanummen kankaalla, Hirvijoen uoman luoteispuolella n. 200 m ja n. 60 m Nousiainen-Mynämäki 

(Saksala) maantien luoteispuolella.

2 asuinpaikat kivikautinen 3238210 6736570

Turun seutu Nousiainen sm 3603 sma 3508 Vastamäki Kaksi hautaröykkiötä. 


1. Hyväkuntoinen röykkiö, n. 7,5 x 7 m, keskellä on kaksi isompaa kiveä, joiden ympäri kivikehä. länsiosassa on kaksikin kehää.


2. Noin 40 m edellisestä pohjoiseen. Rakennettu suoraan kalliolle. Röykkiön mitat 5 x 6 m, keskellä isompi kivi.


kohde nro 11 Torsten Edgrenin vuoden 1958 inventointikertomuksessa.

2 hautapaikat rautakautinen 3230282 6732168

Turun seutu Nousiainen sm 3604 sma 3508 Vastamäki 2 Kallion huipulla osittain hajoitettu hiidenkiuas. Mitat n. 10 x 8 m, korkeus 0,8 m. 1 kivirakenteet pronssikautinen 3230284 6732299

Turun seutu Nousiainen sm 3605 sma 3505 Viitala Paistanojantien ja tonttitien risteyksessä, tien länsipuolella. Ympärillä on peltoa, joka kuuluu Hirvijokilaakson peltomaisemaan.


Muinaisjäännöskohde on kuppikivi. Ison maakiven, kooltaan 1,8 x 4,3 x 3,5 m, eteläsyrjällä on 7 kuppia. Kupit ovbat parijonossa itä-

länsisuuntaisesti.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3233465 6733676

Turun seutu Nousiainen sm 3606 Vähä-Lotti Laihoisten Vähä-lotin pihamaalla on ollut kumpumainen hautakenttä, josta useaan otteeseen on saatu löytöjä. Talo sijaitsee n. 200 m:n 

päässä pienestä Fatriojasta, sen länsipuolella. Kummut ovat sijainneet kalliophjalla, navetta ja kellarirakennuksen pohjoispuolella. 

Erään kummun koko oli n. 11 x 12 mja siinä oli kaksi kivilatomusta. Kalmisto on kokonaan hävitetty.

3 hautapaikat rautakautinen 3229696 6732352

Turun seutu Nousiainen sm 3607 Vähätalo Ilmeisesti susivuoteen 1881 ajoittuva kuolleen henkilön muistomerkki Valpperin kylän Vähätalon pihapiirissä. 2 taide, muistomerkit historiallinen 3240360 6738430

Turun seutu Nousiainen sm 3608 Ympyrniittu Hiekanottopaikka 2 asuinpaikat kivikautinen 3236475 6736907

Turun seutu Nousiainen sm 3609 Repolan Kirkkomäki Repolan Kirkkomäki, oletetttu varhaiskristillisen kirkon paikka. SU-kohde 672. 2/3 kirkkorakenteet 3231448 6733336

Turun seutu Nousiainen sm 3610 sma 3510 Sontamalan 

Kappelinmäki

Oletettu Pyhän Henrikin ensimmäinen hautapaikka ja seudun St. Marian kirkon paikka. SU-kohde 671. 2/3 kirkkorakenteet 3231375 6731451

Turun seutu Rymättylä sm 3701 sma 3701 Alistalo Kohde sijaitsee Airismaan saaren eteläosassa, laajan avokallioalueen korkeimmalla kohdalla. Paikalla on kolme röykkiötä ja yksi 

mahdollinen hajotettu röykkiön kiveys. Tiedot röykkiöistä ovat 2005 inventointikertomuksesta ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -

välilehdelle.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3223221 6700009

Turun seutu Rymättylä sm 3702 sma 3701 Alistalo ja Ylistalo Kohde sijaitsee Airismaan saaren eteläosassa, kallioiden välissä olevalla peltoalueella. Paikalla on loivasti kaakkoon laskeva 

peltorinne, jonka maaperä on hiekkaa ja soraa. Paikalta on löytynyt peltotöissä ja tarkastusten yhteydessä kivikautisia 

asuinpaikkalöytöjä, mm. hioimen katkelmia sekä kvartsi- ja kivilaji-iskoksia. Pellon lounaisosassa maasto nousee jyrkästi kohti korkeaa 

kalliopaljastumaa, jossa sijaitsee Alistalon pronssikautinen röykkiökohde. Kohde tarkastettiin 2005 inventoinnissa, mutta asuinpaikan 

laajuutta ei kyetty selvittämään.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3223340 6700098

Turun seutu Rymättylä sm 3703 Aurasentie Ylikylän alueella Aaslaluodon lounaisrannalla, Väärämaan saarta vastapäätä olevan kallioalueen jyrkähkösti itään viettävän lakialueen 

itäreunalla olevan mökkitien varressa on useampia kivivallimaisia rakenteita tien molemmin puolin.  Tie on leikannnut niitä ja 

vallimaisuus voi olla seuraus kivien siirtelystä tien kohdalta.  Voivat olla ryssänuuneja, joiden rakenne ei kuitenkaan selvinnyt 

pintatarkastelussa.  Ympäröisä alue on kivikkoista ja rakenteet voivat olla luontaisiakin.

2 kivirakenteet historiallinen 3218359 6696968

Turun seutu Rymättylä sm 3704 Hanka Kohde sijaitsee Karmpinrauman salemn rannalla olevan niemen poikki kulkevalla mäellä. Mäen laki on tasainen ja sillä kasvaa matalaa 

havupuustoa. Alueella on viisi röykkiötä, 10 ryssänuunia yksi mahdollinen kivilatomus. Kohde on Museoviraston muinaisjäännösten 

hoitoyksikön hoitokohteena ja alueen halki kulkee merkitty polku. Tiedot kohteen rakenteista ovat 2005 inventointiraportista ja ne on 

liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3222053 6697120

Turun seutu Rymättylä sm 3706 sma 3707 Hevoshaanniemi Kohde sijaitsee Aaslan saaren itäosassa Hangan Hevoshaanniemessä Krampinsalmen rannalla. Paikalla on ryssänuuneja ja 

mahdollinen hajotettu röykkiö pienten kallioiden metsäisillä, osaksi rakentamattomilla rinteillä, lähellä pihamaita, peltoja ja merenrantaa. 

Tiedot kivirakenteista on saatu 2005 inventointikertomuksesta ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle. Valitettavasti erillisten 

rakenteiden sijaintitietoja ei ole käytettävissä.


2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3222118 6697532
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Turun seutu Rymättylä sm 3707 sma 3707 Hevoshaanniemi Ryssänuuneja ja kivikoita pienten kallioiden metsäisillä osaksi rakentamattomilla rinteillä lähellä pihamaita, vainioita ja merenrantaa. 2 kivirakenteet Historiallinen 3222212 6697648

Turun seutu Rymättylä sm 3708 sma 3703 Härmistö Matala röykkiö sijaitsee mäen rinteessä havumetsikössä, pellonreunasta n. 25 m länteen ja riihirakennuksesta saman verran 

etelälounaaseen. Paikalla on maapohjalle kasattu röykkiö, joka on kooltaan n. 6x3,9 m ja korkeudeltaan n. 0,3 m. Röykkiö on määritetty 

esihistorialliseksi sillä perusteella, että se sijaitsee liian korkealla ollakseen peltoraunio. Röykkiöstä koilliseen on maaperässä muutamia 

laakeita, matalia kuoppia. Röykkiöstä etelään on laaja Korkkisluodonsalmen sotilasleirialue lukuisine kivirakenteineen.

2 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3222695 6698971

Turun seutu Rymättylä sm 3709 sma 3703 Härmistönniemi Kohde sijaitsee Hämmärsalmen etelärannalla, lähellä salmen itäpäätä. Paikalla on matalaa männikköä kasvava mäki, jolla on kaksi 

röykkiötä ja ryssänuuneja. Ryssänuunien ja niiden eteläpuolella olevan pellon välisellä alueella on kaksi kivivallia, jotka ovat 

mahdollisesti pellolta kerättyjä kiviä. Näitä rakenteita ei ole kirjattu rekisteriin. Tiedot röykkiöistä ja ryssänuuneista ovat 2005 

inventointiraportista ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle. Valitettavasti rakenteiden koordinaatit eivät ole tiedossa.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3222695 6699192

Turun seutu Rymättylä sm 3711 Iso-Kuusinen Ei tietoa. 2/3 kivirakenteet Historiallinen 3224610 6704867

Turun seutu Rymättylä sm 3713 sma 3702 Isoniittu Kohde sijaitsee Portinperänlahden rannalla, paikalla kulkevan Portinperäntien itäisimmästä mutkasta n. 55 m itään. Metsässä olevalla 

kalliolla on ryssänuuni, joka on kooltaan n. 3,8x2,1 m ja korkeudeltaan n. 0,6 m.

2 kivirakenteet historiallinen 3224170 6699330

Turun seutu Rymättylä sm 3714 sma 3705 Itätalo Kohde sijaitsee Aaslaluodolla, Hangan kylää pohjoisessa rajoittavan osaksi maatuneen merenlahden rantakalliolla. Sileällä 

kalliopinnalla on kivenlohkareista muodostettu kehä joka sijaitsee lounaaseen viettävällä kalliorinteellä. Kaarimainen muodostelma on 

avoin pohjoisreunaltaan ja sen osana on kolme suurempaa maakiveä. Kivirakenne on laajuudeltaan n. 8,1x6,4 m ja korkeudeltaan 60 

cm. Kaareen asetetut kivet ovat halkaisijaltaan n. 0,3-0,5 m ja niitä on asetettu päällekkäin yhdestä neljään kerrosta. Kaaren 

sisäpuolella on myös joitain pienempiä kiviä.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3221604 6698257

Turun seutu Rymättylä sm 3715 sma 3705 Itätalo 2 Kohde sijaitsee Aaslaluodolla, Hangan kylää pohjoisessa rajoittavan osaksi maatuneen merenlahden rantakalliolla. Osin hajotetun 

röykkiön pohja on lounaaseen viettävällä kalliorinteellä, 200 m länsiluoteeseen Itätalon toisesta röykkiöstä. Kallio on paikalla 

loivarinteinen ja sillä kasvaa harvakseltaan koivuja ja mäntyjä. Röykkiö on rakennettu pienen kumpareen päälle ja se on pahoin 

tuhoutunut; kiviä on hajotettu yhteensä n. 8,4x6,9 metrin alalle. Kivikon keskellä on halkaisijaltaan n. 2 m laaja, pyöreä aukko. Kivikko 

on korkeudeltaan n. 30 cm ja sen pohjoisreunalla on mahdollisesti jäljellä röykkiön alkuperäistä reunaa.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3221416 6698284

Turun seutu Rymättylä sm 3716 Itätalo 3 Kohde sijaitsee Kehäkarinrauman salmen läheisyydessä, havupuuvaltaisilla rinteillä kapealla kannaksella, joka yhdistää Lehmäluodon 

muihin Aaslaluodon osiin. Alueella on yhteensä 23 ryssänuunia. Oletetaan, että paikalla on sijainnut sotilasleiri. Inventoinnissa 1963 

rakenteet määritettiin kivikummuiksi. Pentti Koivunen on 1982 kuitenkin tulkinnut rakenteet ryssänuuneiksi. Rekisterin tiedot perustuvat 

2005 inventointiin ja tiedot rakenteista on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle. Valitettavasti rakenteiden yksityiskohtaisia 

sijaintitietoja ei ole käytettävissä.

2 kivirakenteet historiallinen 3218480 6697760

Turun seutu Rymättylä sm 3717 Karhuvuori Kohde sijaitsee Karhuvuoren itäpäässä, tasaisella kalliolla sijaitsevasta kolmiomittauspisteestä n. 20 m luoteeseen. Paikalla on 

nykyään uudelleen rakennettu, toisen maailmansodan aikainen ilmavalvontatorni. Samalla kalliolla on sijainnut Krimin sodan aikainen 

optinen lennätin. Sen tarkka sijaintipaikka ei ole tiedossa. Ilmavalvontatornin alapuolelta löytyi 2005 inventoinnissa tiili- ja lasimurskaa. 

Kalliossa on merkkejä tornin kiinnityslaitteista. Pohjoiseen laskevalla rinteellä, tornin pohjoispuolella, on kalliota vasten rakennettu pieni 

kivilatomus, joka on ehkä säilytyskellarin jäännös. Optisen lennättimen paikkana Karhuvuori on mainittu kirjallisuudessa.

2 puolustusvarustukset historiallinen 3220760 6697140
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Turun seutu Rymättylä sm 3720 Korkkisluodonsalmi Jyrkähkössä kallioisessa, itään viettävässä mäntymetsärinteessä on useita eri-ikäisiä kivirakenteita. Paikalla on arveltu sijainneen 

sotilasleirin. Alueella on rekisteröity 47-61 ryssänuunia, kuusi kuoppaa sekä sellaisia kivirakenteita, jotka osaksi liittyvät toisiinsa ilman 

selkeitä rajoja. Rakenteet 1.-20. sijaitsevat suojaisessa notkelmassa, jossa maasto viettää loivasti eteläkaakkoon ja jota lännessä, 

pohjoisessa ja itäkaakossa suojaavat kalliopaljastumat. Rakenteet 24.-30. sijaitsevat jyrkän kallioseinämän juurella, kapeahkolla 

rantavyöhykkeellä. Maasto on alavaa ja tasaista, mutta nousee jyrkemmin kallioseinämän juurella. 





Alueella on todettu ainakin kolmena laajana ryhmänä kivirakennelmia, jotka todennäköisesti ovat rantalaiturien arkkurakennelmia ajalta, 

jolloin vesi ulottui lähelle kallioreunaa. Rakennelmat koostuvat yleensä rannan korkeuskäyrien vastaisesti asetetuista pitkistä kivirivistä, 

joiden välissä on poikittaisia kivirivejä. Paikoin on havaittavissa vain suorakaiteen muotoinen kivikehä, mutta kyseessä on mahdollisesti 

osa em. rakennelmasta. Paikalla on myös pieniä kivirykelmiä, jotka on mahdollisesti asetettu paalun tueksi. 





Kivirivit on muodostettu yleensä yksittäisistä, peräkkäin asetetuista kivistä, mutta paikoin alueella on havaittavissa leveämpiä, kahden 

rinnakkaisen kiven muodostamia rivejä. Pisimmät mitatut kivirivirakennelmat ovat 12-14 m pitkiä ja niiden etäisyys toisistaan on 3-5 m. 

Kivirivit alkavat yleensä ylemmältä tasolta kallion juurelta, jossa on usein runsaasti epämääräiseltä vaikuttavaa kivikkoa ja ne ulottuvat 

rantatasanteelle saakka, jossa kivirivien päät ovat jo melko epäselvät. Rakenne 30. käsittää yht. n. 8-10 rinnakaista arkkurakennelmaa.





Tiedot rakenteista on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle ja ne perustuvat 2005 inventointiraporttiin. Alueesta on laadittu 

yksityiskohtainen asemapiirros 1987 tarkastuksen yhteydessä. Rakenteet 1.-37. noudattavat 1987 tarkastuksessa havaittuja rakenteita. 

Rakenteet 38.-89. ovat uusia, 2005 inventoinnissa rekisteröityjä rakenteita. Valitettavasti erillisistä rakenteista ei ole koordinaattitietoja 

käytettävissä.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3222621 6698606

Turun seutu Rymättylä sm 3721 Kotimetsä Kohde sijaitsee Aaslaluodon kaakkoisosassa, laajan avokallioalueen korkeimmalla kohdalla. Paikoin matalaa männikköä kasvavalla 

alueella on yhteensä viisi kiviröykkiötä. Kohdetta on pidetty mahdollisena linnavuorena, tykistöön liittyvinä rakenteina ja hautaraunioina. 

Kivirakenteiden korkeuden ja rakenteen perusteella viimeksi mainittu tulkinta lienee parhaiten perusteltu. Tiedot rakenteista on saatu 

2005 inventointiraportista ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

1 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3220920 6696760

Turun seutu Rymättylä sm 3723 sma 3709 Krampin saari Kohde sijaitsee Krampin saaren korkeimmalla kohdalla, avokalliolla. Paikalla on kaksi röykkiötä. Tiedot röykkiöistä on liitetty rekisterin 

erilliskohteet -välilehdelle. Kohdetta ei tarkastettu 2005 inventoinnissa.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3222768 6696693

Turun seutu Rymättylä sm 3724 Krampin saari 2 Kohde sijaitsee Hangan kylän alueella Krampinrauman rannalla. Paikalla on ryssänuuneja ja kaivantoja yhteensä noin 300 m:n matkalla 

vastapäätä Strandtorp 2 -nimistä ryssänuunikohdetta. Kramppi on mainittu ryssänuunien sijaintipaikkana jo vuonna 1887 Juho  

Sjöroosin teoksessa "Muinaismuistoja Mynämäen kihlakunnasta". Jenny Maria Tallgrenin on laatinut selonteon Krampin ryssänuuneista 

Suomen Muinaismuistoyhdistykselle 1901. Pentti Koivunen tarkasti kohteen 1967 ja on kuvaillut sitä Rymättylän historia I -teoksessa 

vuodelta 1982. Kohdetta ei tarkastettu 2005 inventoinnissa.

2 kivirakenteet historiallinen 3222250 6696500

Turun seutu Rymättylä sm 3725 Kuninkaanniemi Kohde sijaitsee Kuninkaanniemessä, Pitäjänmaan eteläisimmässä kärjessä. Paikalla on etelään ja lounaaseen viettävä mäntyrinne, 

jonka alaosassa, meren rannassa, on tiivistä huvila-asutusta. Ryssänuuneja on ollut 30 ja muita kivirakenteita 12, mutta kolme 

(numerot 1-3) on hävitetty tienrakennuksen yhteydessä. Paikalla oletetaan sijainneen sotilasleirin (mm. Koivunen 1982). Joitain 

vanhoissa tarkastuskeromuksissa havaittuja rakenteita ei enää löytynyt 2005 inventoinnissa. Kohteen kokonaislaajuus on n. 300x80 m 

rannan korkeuskäyrien suuntaisesti. Tiedot rakenteista on saatu 2005 inventointiraportista ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -

välilehdelle. Rakenteiden sijaintitietoa ei valitettavasti ollut käytettävissä.

2 kivirakenteet historiallinen 3223160 6702880

Turun seutu Rymättylä sm 3726 Kuristenvuori Kohde sijaitsee Rymättylän pääsaaren itäosassa, Kuristenlahden tasaisella rantakalliolla. Paikalla on kolmiomittauspiste, jonka 

ympärille on kallioon  hakattu kolmiokuvio. Kolmiomittauspisteesta n. 2 m kaakkoon on röykkiö, joka on kooltaan n. 4,3x3,6 m ja 

korkeudeltaan n. 0,2 m. Pyöristyneistä kivistä ladotun röykkiön keskellä on matala painauma. Kiviä on jonkin verran vierinyt röykkiön 

reunojen ulkopuolelle.

2 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3224880 6705020

Turun seutu Rymättylä sm 3727 Lehtoranta Kohde sijaitsee Isoluodon kaakkoisosassa, vastapäätä Krampin saarta. Paikalla on kaksi, mahdollisesti kolme pienikokoista röykkiötä 

kallioalueen reunalla, sekametsässä, n. 10 m pellonreunasta länteen. On mahdollista, että röykkiöt ovat peltoraunioita. Tiedot 

röykkiöistä ovat 2005 inventointiraportista ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3222271 6698628

Turun seutu Rymättylä sm 3728 Linnaluoto Linnaluoto on Sattesalmessa Nimettömän länsikärjen eteläpuolella oleva asumaton, noin 300x250 m laaja kalliosaari. Saaren rannat 

ovat jyrkät. Kallion laella ei ole todettu olevan varustusten jäännöksiä. Saaren kaakkoisosassa on kaista, jolta rantakivet on raivattu 

syrjään ehkä maihinnousun helpottamiseksi. Kalastaja Janne Koivuniemi on kertonut luodon nimen viittaavan muinaiseen 

sotatilanteeseen, jolloin venäläiset olivat sijoittuneet mantereelle ja ruotsalaiset puolestaan linnoittautuneet saariin. Kohdetta ei 

tarkastettu 2005 inventoinnissa.

2 tapahtumapaikat ajoittamaton 3221550 6702150
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Turun seutu Rymättylä sm 3730 Länsitalo Kohde sijaitsee Aaslan saaren länsiosassa Kähäkarinrauman luoteisrannalla. Merilän ja pienen merenlahden välisessä louhikkoisessa 

rinteessä on useita ryssänuuneja. Oletetaan, että paikalla on sijainnut sotilasleiri. Rinteessä kasvaa tiheää kuusikkoa ja sen alaosassa, 

meren rannan läheisyydessä, on vapaa-ajan asuntoja. Vuonna 2003 rakenteiden 2. ja 3. väliin on rakennettu tie siten, että tienreunat 

sivuavat uuneja. Tiedot kohteen rakenteista perustuvat 2005 inventointiraporttiin ja tiedot niistä on liitetty rekisterin erilliskohteet -

välilehdelle. Valitettavasti rakenteiden sijaintitietoja ei ole käytettävissä.

2 kivirakenteet historiallinen 3217760 6697377

Turun seutu Rymättylä sm 3731 Länsitalo 2 Kohde sijaitsee Aaslaluodon eteläosassa, kallioharjanteen korkeimman kukkulan laella, n. 800 m merenrannasta, Ruoninjärvestä 

itäkoilliseen. Kalliomäellä on myös linkkiantenni. Röykkiö sijaitsee antennin huoltokopin etelänurkalla. Kuperapintainen röykkiö on 

kooltaan n. 4,5x3,9 m ja korkeudeltaan n. 0,4 m. Pyöristyneistä kivistä rakennettu röykkiö on sammalpeitteinen.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3219814 6696701

Turun seutu Rymättylä sm 3733 Merilä Kohde sijaitsee Aaslaluodon länsiosassa, Kehäkarinrauman salmen luoteispuolella. Kiviuunit sijaitsevat viljelysten ja pihamaan 

läheisyydessä olevilla mäntyrinteillä ja mäen päällä. Inventoinnissa 1963 rakenteita ei luettu ryssänuuneiksi, vaan kivikummuiksi. Pentti 

Koivunen on kuitenkin kirjoittamassaan Rymättylän historiassa todennut kohteen käsittävän ryssänuuneja. Tiedot kohteen eri 

rakenteista ovat 2005 inventointiraportista ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle. Rakenteista ei valitettavasti ole 

käytettävissä yksityiskohtaisia sijaintitietoja.

2 kivirakenteet historiallinen 3218066 6697484

Turun seutu Rymättylä sm 3734 Meritalo & Pohjatalo Kolme röykkiötä parinkymmenen metrin päässä toisistaan kaakkoon viettävän kalliomäen alalaidassa pellon lähituntumassa. 2/3 kivirakenteet Varhaismetallikaut

inen

3217719 6708598

Turun seutu Rymättylä sm 3735 Meritalo ja Pohjatalo Kohde sijaitsee Rymättylän pääsaaren keskiosassa, Riiaistentieltä Peräniityn tilan pihamaalle johtavan tien pohjoispuolella. Paikalla 

olevalla etelään laskevalla kallioalueella on kolme röykkiötä. Tiedot röykkiöistä on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3217600 6708700

Turun seutu Rymättylä sm 3736 Miinamäki Kohde sijaitsee Kuristenlahden pohjoisrannalla, kallioisen mäen korkeimmalla kohdalla, lähellä Kuristen talon pihapiiriä. Röykkiö on 

kooltaan 4,8x5,6 m ja korkeudeltaan noin puoli metriä. Tasaisen kuperan röykkiön keskellä on matala kuoppa. Röykkiö on rakennettu 

pyöristyneistä kivistä ja sen koillireunassa on halkaisijaltaan n. 1½ m laaja uloke. Röykkiön etelä- ja mahdollisesti itäreunalla on paikoin 

havaittavissa kylmämuurattua reunaa.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3224610 6704867

Turun seutu Rymättylä sm 3737 Munkkila Kohde sijaitsee Aaslaluodolla Munkkilan talon pihamaan läheisyydessä metsässä. Paikalla on yhteensä kuusi ryssänuunia 

havupuuvaltaisessa metsässä, jossa on muutamia kalliopaljastumia. Kohde tarkastettiin 2005 inventoinnissa Pentti Koivusen 

Rymättylän historia I -teoksessa mainitseman tiedonannon perusteella. Tiedot rakenteista on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet historiallinen 3219140 6697520

Turun seutu Rymättylä sm 3738 sma 3704 Mustaveikko 1 Kohde sijaitsee Isoluodon keskiosassa, loivasti koillliseen laskevan peltorinteen yläosassa. Paikalla on hiekkainen peltorinne, jonka 

yläosa muodostaa kapean solamaisen ulokkeen kahden kallioisen mäen välille. Pellon ylärinteestä on löytynyt kvartsi-iskoksia ja -

ytimiä. On mahdollista, että asuinpaikka jatkuu metsän puolelle jyrkkien kallioseinämien suojaan.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3222120 6698370

Turun seutu Rymättylä sm 3739 sma 3704 Mustaveikko 2 Kohde sijaitsee Isoluodossa muutamia kymmeniä metrejä merenrannasta, jyrkästi koilliseen laskevan kalliorinteen alapuolella. 

Paikkaan liittyy tarina, että istutettujen jalavien läheisyyteen olisi haudattu venäläinen amiraali. Kohde tarkastettiin 2005 inventoinnissa 

ja paikalla havaittiin kaksi kivilatomusta, jotka ovat kooltaan n. 2,5x2,5 m ja 2,4x2 m. Kohde sijaitsee Korkkisluodon ryssänuunikohteen 

läheisyydessä, matalan lahdelman vastarannalla.

2 kivirakenteet historiallinen 3222350 6698380

Turun seutu Rymättylä sm 3740 Nuikonvuori Kohde sijaitsee Nuikonvuori -nimisen laajan kalliomäen korkeimmalla kohdalla, lähellä jyrkästi pohjoiseen laskevaa rinnettä. Avokalliolla 

sijaitseva röykkiö on huonokuntoinen ja sen reunat ovat epämääräiset. Röykkiö on kooltaan n. 10,5x6,8 m ja korkeudeltaan n. puoli 

metriä. Kivet ovat pyöreitä lukuunottamatta röykkiön pohjoiskulmausta, jossa on muutama kulmikas kivilaaka. Muinaisjäännöksen 

pohjoispuoleisessa rinteessä on kivikko, josta muinaisjäännöksen kivet luultavasti on kerätty. Rinteeseen on mahdollisesti heitetty 

myös kiviä röykkiöstä.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3220419 6708828

Turun seutu Rymättylä sm 3743 Paavaistenniemi Kohde sijaitsee Paavaistenniemen pohjoisessa haarakkeessa, jossa tiheän kuusikon lomassa kulkee kallioharjanteita. Meren rannalla 

olevien loma-asuntojen lähellä on kallionseinämää vasten ladottu ryssänuuni. Toinen kivilatomus on epämääräisempi. Tiedot 

rakenteista on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet historiallinen 3226940 6704350

Turun seutu Rymättylä sm 3745 sma 3706 Pihlajamäki 2 Sileällä kalliolla on kiviä, joista ainakin osa voinee olla jäännettä rikkoutuneesta latomuksesta, johon on kuulunut kivikehiä. 2/3 kivirakenteet Ajoittamaton 3221380 6697520

Turun seutu Rymättylä sm 3746 Pirunsuu Kohde sijaitsee Airismaan saaren pohjoisosassa Kirveenrauman salmen etelärannalla sijaitsevalla kalliolla. Paikalla on viisi 

ryssänuunia, jotka sijaitsevat Pirunsuun solan pohjois- ja eteläreunalla itään viettävällä kalliolla. Uuneista kaksi sijoittuu solan 

pohjoispuolelle ja kolme sen eteläpuolelle. Ensin mainitut sijaitsevat lähekkäin toisiaan, joitain metrejä Herrankukkaron tienmutkasta 

solaan erkanevaa polkua pitkin. Eteläpuolella olevista uuneista yksi sijaitsee kapeahkon kallioharjanteen takana ja toinen siitä 

eteläkaakkoon, kolmas ylempänä kalliolla.  Uunit ovat aikoinaan hajonneet, mutta niiden rakenne on vielä havaittavissa. Uunien pituus 

on 3-4 m. Kahden uunin kiviä on liikuteltu, ehkä lisäämällä niihin kiviä.

2 kivirakenteet historiallinen 3223260 6702100

Turun seutu Rymättylä sm 3747 Pohjatalo Hajanainen epämääräinen kivikko silokalliolla lähellä peltoa ja tietä. 2/3 kivirakenteet Ajoittamaton 3221532 6704846

Turun seutu Rymättylä sm 3748 Poikko 1 Kohde sijaitsee Poikon kartanosta n. 0,4 km koilliseen sijaitsevan kalliopohjaisen metsämäen kaakkoisreunalla. Mäki sijaitsee 

Leikkistenjärvestä Nuikonlahteen laskevan Jokiojan länsirannalla. Ojan ja mäen välissä on kapeahko, itään viettävä peltorinne. Kahden 

röykkiön yläpuolella kulkee voimalinja. Tiedot röykkiöistä ovat 2005 inventointikertomuksesta ja ne on liitetty rekisterin erillikohteet -

välilehdelle.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3219881 6711520
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Turun seutu Rymättylä sm 3749 Poikko 2 Kohde sijaitsee Poikon kartanon laajan pihapiirin laidalla olevalla kalliolla ja sen läheisyydessä, Ruokoraumantien ja Ekuntien 

risteyksestä n. 23 m pohjoiseen. Paikalla olevalla silokalliolla on uunin jäännösten näköinen kivirakennelma ja sen läheisyydessä 

katoton kivikellarin jäännös. Maanomistaja ei tiennyt rakennelmien alkuperäistä tarkoitusta. Tiedot rakenteista on liitetty rekisterin 

erilliskohteet -välilehdelle.

2 asuinpaikat historiallinen 3219540 6711220

Turun seutu Rymättylä sm 3750 sma 3702 Portinperä Kohde sijaitsee Portinperänlahden rantakalliolla, Portinperäntien molemmin puolin. Alueelta on näköala merelle. Paikalla on 

jyrkkärinteinen kallio, jolla on kaksi röykkiötä. Tiedot röykkiöistä on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3223960 6699380

Turun seutu Rymättylä sm 3751 sma 3702 Portinperä 2 Kiviröykkiö metsässä ajotien lähellä. 2/3 kivirakenteet Ajoittamaton 3224050 6699400

Turun seutu Rymättylä sm 3752 sma 3702 Portinperänkallio Kivikkoa metsässä silokalliolla mökkitien vieressä. 2/3 kivirakenteet Ajoittamaton 3224040 6699240

Turun seutu Rymättylä sm 3753 Prustivuori Kohde sijaitsee tasaisella kalliolla matalan mäen laella, Tiskarinjärvestä  n. 250 m pohjoiseen. Paikalla on osittain purettu röykkiö, jonka 

keskiosan kiviä on heitetty sen luoteispuolelle. Röykkiön laajuus on  n. 8,5x7,8 m ja korkeus useita kivikertoja. Keskellä röykkiötä on 

toista metriä pitkä silmäkivi luontaisessa kallioon muodostuneessa kuopassa. Röykkiön reunoja kiertää n. 0,8 m korkea kivikehä, joka 

on ulkoreunaltaan hajanainen.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3217037 6708785

Turun seutu Rymättylä sm 3754 Riiaistenjärven ranta Kohde sijaitsee Riiaistenjärven pohjoisrannalla, maantien n:o 189 luoteispuolella kohoavan metsäisen, osin kallioisen, kukkulan 

lounaisrinteellä. Paikalla olevalla kalliokielekkeellä on matala kivilatomus tai röykkiö, joka on kooltaan n. 6x3 m. Röykkiö saattaa 

koostua kahdesta tai kolmesta rinnakkaisesta pienestä röykkiöstä. Sammapeitteisen röykkiön pinnalla on muutamia syvennyksiä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3220139 6707969

Turun seutu Rymättylä sm 3755 Santala Kohde sijaitsee Airismaan saaren Kollinniemessä, Santalan talon pihamaan vieressä olevalla pellolla. Paikalla on terassimainen 

tasanne metsän rajassa, pihamaan läheisyydessä, jonka yläosassa maalaji on hiekkainen. Paikalta löytyi 2005 inventoinnissa porfyyri-

iskoksia ja saviastian paloja. On mahdollista, että asuinpaikka jatkuu metsän puolelle, halkaisijaltaan n. 2 m laajan kalliopaljastuman 

ympäristöön.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3224880 6699690

Turun seutu Rymättylä sm 3756 Saramäki Kohde sijaitsee Salonkyläntien eteläpuolella, kallioisen ja metsäisen mäkialueen eteläosassa, vanhan sorakuopan itäreunalla, n. 800 m 

länteen Röölään johtavasta maantiestä. Mäkialue viettää eteläpuolella olevaan peltoon, josta nousee kapea sarka sorakuopalle, 

löytökohteen juurelle. Lähes umpeenkasvaneen hiekkakuopan itäkoillisreunassa on humuksen alla vahva kerros mustaa, palanutta 

maata, jossa on mm. kuumuudessa rapautuneita kiviä murusina sekä palanutta savea murusina, joka voisi olla savitiivistettä, 

kermiikanmuruja tai myös muuta kuumuudessa palanutta savea. Tumma maakerros jatkuu leikkauksessa ainakin n. 5 m itään. Heti 

leikkauksen yläpuolella, nokimaan kohdalla, on rinteessä pyöreähkö painauma, joka on halkaisijaltaan n. 5 m.

2 asuinpaikat ajoittamaton 3221273 6704760

Turun seutu Rymättylä sm 3757 Sepänniemi Kohde sijaitsee Isoluodon Hevosniemessä, kaakkoon laskeutuvassa rinteessä, aivan meren läheisyydessä. Paikalla on ryssänuuneja ja 

kivirivejä jyrkässä metsäisessä ja louhikkoisessa rinteessä pellon ja loma-asumusten yläpuolella. Oletetaan, että paikalla on ollut 

sotilasleiri. Tiedot rakenteista perustuvat 2005 inventointikertomukseen ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle. Osaa 1963 

inventoinnissa havaituista rakenteista ei kyetty enää identifioimaan. Valitettavasti rakenteiden sijaintitietoja ei ole käytettävissä.

2 kivirakenteet historiallinen 3222250 6698060

Turun seutu Rymättylä sm 3758 sma 3708 Strandtorp Inventoinnissa 1963 rekisteröity kohde sijaitsee Aaslaluodon itäosassa miltei Hangantien päätepisteessä. Paikalla on kallioinen mäki 

Strandtorpin rakennusten koillispuolella Krampinsalmen rannalla. Kalliolla kasvaa tiheää sekametsää. Itkosen (1963) löytämät röykkiöt 

ovat:


1. Läpimitta pohjois-etelä -suunnassa 11 m, itä-länsi -suunnassa 6,5 m, korkeus 0,5 m, reunat epämääräiset.


2. Edellisestä n. 50 m itään, läpimitta pohjois-etelä -suunnassa 9 m, itä-länsi -suunnassa 11,5 m, rakennettu suurten kivien varaan, 

matala ja epämääräinen, ryteikön peittämä, korkeus 0,8 m.


3. edellisestä 50 m luoteeseen, läpimitta 8 m, rakennee erittäin epämääräinen, reunoilla suuria maakiviä.


Kaikki hiidenkiukaat olivat vaikeasti havaittavissa.


Inventoinnissa 2005 röykkiöitä ei löydetty. Alueella oli kuitenkin useita ns. ryssänuuneja. Inventointiraportin vuodelta 1963 perusteella 

"röykkiöt" ovat kuitenkin huomattavasti ryssänuuneja kookkaampia, joten kyseessä eivät liene samat kivirakenteet. On mahdollista, että 

kysessä on luontainen rantakivikko.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3222224 6696903

Turun seutu Rymättylä sm 3759 sma 3708 Strandtorp 2 Kohde sijaitsee Aaslan saaren itärannalla, Krampin salmen rannalla. Paikalla on ryssänuuneja ja kiveys kolmen lähekkäin sijaitsevan 

avokallioalueen päällä ja vierellä. Jotkut rakenteista sijaitsevat paikalla olevien loma-asuntojen pihoilla. Paikalla oletetaan sijainneen 

sotilasleirin. Tiedot rakenteista ovat Esa Laukkasen 2005 inventointiraportista ja ne on liitetty rekisterin erilliskohteet -välilehdelle. 

Valitettavasti rakenteiden sijaintitietoja ei ole käytettävissä.

1 kivirakenteet historiallinen 3222250 6696920

Turun seutu Rymättylä sm 3760 Tammisto Kohde sijaitsee Rymättylän pääsaaren itäosassa, nykyisestä Itätalon asuinrakennuksesta n. 300 m etelään. Paikalla on vuoden 1644 

tienoilla tehdyn historiallisen kartan perusteella sijainnut Tammiston hävinneen tilan rakennuksia. Kohde tarkastettiin 2005 

inventoinnissa ja paikalta löytyi tiilenkappaleita ja kiviröykkiö, joka on halkaisijaltaan n. 3 m ja korkeudeltaan n. 0,4 m. 

Röykkiökiveyksessä erottuu joitain tiilen kappaleita. Röykkiön läheisyydessä metsäalueella on joitain umpeenkasvaneita pelto-ojia.

2 asuinpaikat historiallinen 3224290 6706380

Turun seutu Rymättylä sm 3761 Telegrafivuori Kohde sijaitsee Airismaan saaren Kollinpäässä, Rymättylän kunnan korkeimmalla kohdalla. Paikalla on korkea kallionhuippu, jonka 

rinteet ovat äkkijyrkät. Kallion laki on melko tasainen ja siellä on sijainnut Krimin sodan aikainen optinen lennätin. Paikalla on nykyään 

kaatunut, puinen kolmiomittaustorni. Kalliolta löytyi inventoinnissa 2005 tiiltä, lasia, nauloja sekä kallioon iskettyjä pultteja. Paikka on 

merkitty venäläiselle topografikartalle v. 1881 nimellä Telegraf-vuori.

2 puolustusvarustukset historiallinen 3224990 6700360
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Turun seutu Rymättylä sm 3762 sma 3707 Unohduksenaukio Kohde sijaitsee Hangantien ja Peltorannantien läheisyydessä olevalla korkealla kalliomäellä metsän laidassa, lähellä hylättyä 

kesämökkiä. Paikalla kasvaa matalaa männikköä, sammalta ja jäkälää. Kesämökin päädystä n. 20 m luoteeseen on röykkiö, joka on 

kooltaan n. 7,2x4,6 m ja korkeudeltaan n. 0,4 m. Röykkiö on koottu kahden rinnakkaisen kalliokohouman päälle ja välille. Sammal- ja 

jäkäläpeitteisen röykkiön pinnalla on mahdollisesti kaksi purkamisjälkeä. Kiviä on vierinyt läheisen kallionnokan alapuolelle.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3221990 6697560

Turun seutu Rymättylä sm 3764 Uutiskuuva Ei tietoa. 2 kivirakenteet Historiallinen 3220419 6708828

Turun seutu Rymättylä sm 3765 Vanharanta Kohde sijaitsee silokalliolla Airismaan saaren eteläosassa, Vanharannan tilan pihapiiriä kohti laskevassa rinteessä, tilan rajasta n. 55 m 

itään. Paikalla on mahdollisesti hajotetun röykkiön kiveys. Kiviä on halkaisijaltaan n. 7 m laajana rykelmänä. Paikalta on näkymä 

merelle.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3223540 6699580

Turun seutu Rymättylä sm 3766 Vuorenpään kylänpaikka Kohde sijaitsee Aaslaluodon Alakylässä, pellon ja metsän rajalla olevan makasiinin ympäristössä. Vuoden 1644 tienoilla laaditun 

historiallisen kartan perusteella Vuorenpään kylän vanha paikka on sijainnut tällä paikalla. Kohde tarkastettiin 2005 inventoinnissa ja 

nykyään paikalla olevan makasiinin läheisyydestä löytyi tiiltä ja makasiinista n. 50 m ylärinteeseen kiviaidan pohja tai kivistä ladottu 

penger.

2 asuinpaikat historiallinen 3221080 6697350

Turun seutu Rymättylä sm 3767 Väärämaan saari Kohde sijaitsee Väärämaan saaressa, Aaslan saaren lounaispuolella. Saarella kulkee kalliojono, joka on poikki kolmesta kohtaa. 

Ryssänuuneja on kallionharjanteen sekä meren- että salmenpuolella lukuunottamatta saaren itä- ja pohjoiskärkeä. Maasto on 

havumetsän peittämää, louhikkoista ja ryteikköistä. Kohdetta ei tarkastettu 2005 inventoinnissa, joten tiedot perustuvat vuoden 1963 

inventointikertomukseen.


No 1. 2,5 x 2,5 m, matala, maapohjalla. No 2. 2 x 2 m, matala. No 3. 2 x 3 m, suurista kivistä, keskus sortunut. No 4. 2 x 2 m, kahden 

kallioseinämän kulmauskessa No 5. 3 x 3 m, korkeus 0,7 m, suurista lohkareista. No  6. 2 x 3 m, maapohjalla.


No  7. 2 x 3 m, kulmikas. No  8. 3 x 3 m, epämääräinen No  9. 2 x 2 m, m, epämääräinen. No  10. 2 x 2 m, matala.


No  11. 2 x 4 m, kulmikas. No  12. 2 x 2 m, matala. No  13. 2 x 3 m, kallioseinänä suojassa, suurista lohkareista. No  14. 2 x2 m, m, 

epämääräinen No  15. 1,5 x 2 m, m, epämääräinen No  16. 2 x 3 m, m, epämääräinen.

No  17. 3 x 3 m, korkeus 0,7 m, neliömäinen. No  18. 3 x 3 m, neliömäinen.

No  19. 2 m:n läpimiitainen, pienistä rantakivistä tehty raunio. No  20. 2,5 x 2,5, m, korkeus 1 m, maakiven varassa.


No  21. 2 x 2 m, suurten kivien välissä, m, epämääräinen.No  22-24. Yhtenä rykelmänä, kukin 3 x 3 m.


No  25. 2 x 2 m, pienistä kivistä, sännöllinen.No  26. 1,5 x 1,5 m, suurehkoista kivistä, m, epämääräinen.


No  27-28. Epämääräisiä, suurista kivistä. No 29. 2,5 x 3 m, uunimainen, suu itään, tehty suurista laaoista, kattona 1 x 1,5 m:n laaka, 

sinät kohtisuorat, sisämitat 1 x 1 m, sisäkorkeus 0,7 m, tasaisella kalliopohjalla.


No 30. 3 x 3 m, suurista lohkareista, neliskulmainen. No 31. 3 x 3 m, suurista lohkareista, neliskulmainen.


No 32. 3 x 3 m, suurista kivistä No 33. 3 x 4 m, suurista kivistä.


No 34. 1,5 x 1,5 m, matala, epämääräinen. No 35-36. 2 x 4 m, molemmissa keskellä pystykivi.


No 37. 2 x 2 m, uunimainen, suurista kivistä. No 38. 3 x 3 m, matala epämääräinen.


No 39. 2,5 x 2,5 m, korkeus 1 m, kulmikas. No 40. 2 x 3 m, matala, epämääräinen.


No 41. 2 x 4m, korkeus 0,7 m, kulmikas. No 42. 1,5  x 1,5 m, matala.


No 43. 1,5 x 1,5 m,ehjä, suu eteläkaakkoon, kattolaaka puuttuu. No 44-46. 2 x 2 m, matalia, epämääräisiä.


No 47. 2 x 2 m, holvattu ylöspäin kapenevaksi, keskus sortunut, su pohjoiskoilliseen.


No 48. 2 x 2 m, suurten kivien välissä maapohjalla, keskus sortunut, suu pohjoiskoilliseen.


No 49. 2 x 2 m, epämääräinen. No 50. 1,5 x 1,5 m, matala, epämääräinen.


No 51. 2,5 x 2,5 m, matala, epämääräinen. No 52. 1,5 x 1,5 m, pienistä kivistä.


No 53. 2x 2 m, epämääräinen. No 54-56. suurista kivistä epämääräisiä.


No  57. 2 x 2 m, ehjä, paitis katto sortunut, suu kaakossa. No 58. 2 x 2 m, epämääräinen.


No 59. 2,5 x 2,5 m, hajoitettu, tehty pienistä kivistä, joista osa palaneita, pohjassa savikerros ja sen alla tasainen kalliopinta.


No 60. 


No 61. 2 x 2 m, suurten kivien päällä.


No 62. 1,5 x 1,5 m, keskellä laakoja pystyssä.

1 kivirakenteet historiallinen 3217790 6696140

Turun seutu Rymättylä sm 3769 Äijälä Kohde sijaitsee Kuristenlahden etelärannalla, Äijälän kylän lohkolla kohoavan kallioisen mäen korkeimmalla kohdalla. Paikalta on 

näköala lahden yli koilliseen kohti merenselkää.


Röykkiö on tehty kalliossa olevaan matalaan syvennykseen ja se on kooltaan 7,1x5,1 m ja korkeudeltaan alle puoli metriä. Sen 

keskellä on halkaisijaltaan n. metrin laajuinen kuoppa. Röykkiö on hajonnut alareunastaan ja se on rakenettu pyöristyneistä kivistä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3224494 6704365

Turun seutu Sauvo sm 3801 Ali-Junnola Kalmisto löytyi vuonna 1954, kun Ala-Junnolan talon pihamaan tasoitustöissä löytyi  muinaisesineitä (KM). Vuoden 1956 kaivauksissa 

tuli esille kolme palokuoppahautausta. Vuoden 1967 kaivauksilla tutkittiin puolipyöreä kalmistokiveys, jonka suoraa laitaa reunustivat 

pystyyn asetetut hiekkakivilaatat. Tähän kohtaan vainajat oli mahdollisesti haudattu polttamatta. Tämän paksun kivilatomuksen 

ulkopuolella oli yksinkertainen, yksikerroksinen kiveys, johon vainajat oli polttohaudattu.

2 hautapaikat rautakautinen 3261642 6699809

Turun seutu Sauvo sm 3802 sma 3807 Danskintie Danskintien eteläpuolella olevan pellon yläosassa on hiekan sekaisessa kohta, jossa kivikautisen asuinpaikan jäännöksiä. 

Nummenharjun laaja kivikautinen asuinpaikka sijaitsee kohdasta 500 m luoteeseen ja Mäntykylän kivikautinen asuinpaikka 400 m 

luoteeseen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3264236 6696295
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Turun seutu Sauvo sm 3803 Danskulla Asuinpaikka sijaitsee harjumaisen hiekkaisen mäen eteläpäässä, etelään laskevalla rinteellä, jossa on hiekkakuoppa. Sen 

pohjoisreunalta, läheltä koilliskulmaa on tullut merkkejä asuinpaikasta. Asuinpaikka A. Bilundin mukaan näyttää olevan muutaman 

sadan neliön suuruinen, kuitenkin asuinpaikka on hiekanoton yhteydessä kuitenkin tuhoutunut mahdollisesti lähes täysin.

2 asuinpaikat kivikautinen 3258426 6698483

Turun seutu Sauvo sm 3804 Finskilä Kallioisen peltosaarekkeen koillisreunassa kallion päällä on kivikasa, jonka luonne on epämääräinen. Tilan omistaja Erkki Nieminen 

kertoi, että kohtaan on ajettu kiviä talviaikaan pelloilta. Kuitenkin Anna-Liisa hirviluoto on jo 1960-luvulla havainnut kohteen ja merkinnyt 

sen kiviröykkiöksi. Saattaa olla, että alkuperäisen röykkiön päälle on kasattu vain lisää pellolta kiviä. Kohdetta voidaan pitää 

epävarmana röykkiönä. Röykkiön halkaisija on noin 6 m.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3261441 6699147

Turun seutu Sauvo sm 3805 sma 3805 Haavisto 1 Maantasainen kalmisto sijaitsee alueella, jonka lähistöllä on rautakauden muinaisjäännöskasauma. Peltosaareke, jonka lounaisosassa 

kalmisto sijaitsee, on kallioinen, iso pelloista korkealle kohoava mäki. Kalmisto on Kallioiden välissä olevissa maasta täyttyneissä 

onkaloissa, joissa on vähän palaneita kiviä. Kalmiston kohdasta hyvä näköala etelään ja lounaaseen. Kohteen lähistöllä A. Bilundin 

mukaan on useita kuppikiviä/kallioita, joista ei ole kuitenkaan tehty tarkastuskertomuksia ja niiden tarkka sijainti on vain Bilundin 

tiedossa. Saman peltosaarekkeen pohjoisosassa ja sen ympärillä olevilla pelloilla on jäännöksiä rautakauden asuinpaikasta. Myös 

kalmistosta länteen on rautakautinen asuinpaikkakohde. Kalmiston laajuutta ei ole tutkittu.

1 hautapaikat rautakautinen 3264200 6700200

Turun seutu Sauvo sm 3806 sma 3805 Haavisto 2 Kohteesta A. Bilund on löytänyt rautakauden tyyppistä keramiikkaa pintapoimimalla kynnöspeltoa. Pelto alue viettää luoteeseen ja 

länteen päin. Lounaassa olevalla peltosaarekkeella saattaa olla myös asuinpaikkajäänteitä, vaikkakin se ei ole varmaa. Löydöt ovat 

melko vähäisiä ja asuinpaikka on mahdollisesti tuhoutunut melko pahoin maanmuokkauksessa. Asuinpaikan laajuutta ei ole mitattu. . 

Löydöllinen kohde rajoittuu pellon koillispuolella olevaan pieneen peltosaarekkeeseen. Pelto on hyvin savista, ylimmässä kohdassa on 

hieman hiekansekaista savea.

2 asuinpaikat rautakautinen 3264287 6700270

Turun seutu Sauvo sm 3807 sma 3805 Haavisto 3 Etelää ja kaakkoon viettävässä rinteessä oleva pelto, jonka yläosa hiekkaa. Hiekkamaassa paljon rautakauden  saviastian paloja ja 

palanutta savea.  Asuinpaikka jatkuu mäen päällä olevalle peltoalueelle, joka on yli 17 metriä meren pinnan yläpuolella. Asuinpaikka 

saattanut osin tuhoutua hiekanoton ja rakentamisen yhteydessä. Hiekkakuoppa sijaitsee peltosaarekkeen eteläosassa parikymmentä 

metriä pohjoiseen peltojen yläosassa. Löytökohtien perusteella asuinpaikka on melko laaja ja korkeusero alimpien ja ylimpien löytöjen 

välillä on noin 2,5 m.

2 asuinpaikat rautakautinen 3264106 6700248

Turun seutu Sauvo sm 3808 sma 3806 Hallela Entisen Pappilan vuokratilan maalla oleva maansekainen röykkiö, joka on rakennettu peltojen keskellä olevan pitkän ja kapean 

kalliopaljastuman päälle. Röykkiön kivet on ladottu ison maakiven ympärille ja suuremmat kivet muodostavat kehän (Waris 1960). 

Kohdasta on jo vuonna 1881 löydetty "lahonneita luun jäännöksiä. Kohde yritettiin paikallistaa vuoden 2000 inventoinnin yhteydessä, 

mutta siinä oli vaikeuksia, koska kalliopaljastumalle on ympäröiviltä pelloilta kerätty kiviä. Pitkulainen kalliopaljastuma on kokonaan 

kivien peitossa. Röykkiö ei varmaankaan ole tuhoutunut, mutta se on peittynyt. Röykkiön muotoa ja kokoa ei pysty havaitsemaan. 

Kalliopaljastuma laskee hyvin jyrkästi lännessä, mutta idässä pelto tulee aivan sen viereen.

2 hautapaikat rautakautinen 3263810 6699480

Turun seutu Sauvo sm 3809 Heinilä Kohde on pellon pohjoisreunassa olevalla alueella, josta alkaa metäinen mäki nousta. Maaperä on hiekansekaista savimaata. Pellon 

ovat olleet kesannolla muutaman vuoden. Alueelta on löytynyt muutamia kivikautisia esineitä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3266360 6702410

Turun seutu Sauvo sm 3810 Huussinmäki Röykkiön sijaitsee Ruonlahden kylän eteläosassa Huussinmäellä kallionotkelmassa Huusinmäen korkeimmasta kohdasta noin 80-100 

metriä koilliseen tiheässä pensaikossa. Röykkiön on tehty kalliopaljastumalle tasasuurista kivistä. Keskustassa on selviä penkomisen 

jälkiä kahdessa kohtaan. (tiedot peräisin M. Koskimiehen tarkastuskertomuksesta 1966). Mäelle oli rakennettu GSM-tukiasema 

huoltokoppeineen ja teineen. Mahdollisesti matala röykkiö on tuhoutunut töiden aikana.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3255298 6699317

Turun seutu Sauvo sm 3811 Isoluoto Röykkiön sijaitsee Isoluodon lounaisosassa olevalla korkealla kalliolla, jolta on hyvä näköala lounaaseen ja koilliseen. Röykkiö on 

matala (kork. 0,7 m) renkaanmuotoinen muodoltaan lähes pyöreä ja sen keskus on maansekainen. Röykkiön keskellä olevan kuopan 

halkaisija 4,5 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3269890 6690899

Turun seutu Sauvo sm 3812 Iso-Mäkipää Kohde on Osmanlahdentien ja siitä Paddaisiin eroavantien risteyksestä noin 200 metriä. Hiekkakuopan editse kulkee vanha käytöstä 

poistettu tienlinjaus. Asuinpaikka on itäkaakkoon laskevassa hiekkaisessa rinteessä, jossa nykyään on lähes sata metriä pitkä ja 20-30 

metriä leveä hiekkakuoppa. Hiekkakuopan pituussuunta on lähes etelä-pohjoinen. Asuinpaikka tuhoutunut ainakin osin hiekanoton 

yhteydessä. Se kuitenkin jatkuu rinnettä ylöspäin jonkin matkaa. Maanomistajan kanssa keskusteltu asiasta eikä kohdasta aiota ottaa 

hiekkaa jatkossa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3258636 6700467

Turun seutu Sauvo sm 3813 sma 3804 Jokiniitty Kohde sijaitsee peltojen keskellä olevalla pienellä matalalla peltosaarekkeella,  


joka on noin 10-12 metriä meren pinnasta ylöspäin. Peltoalueet on kynnetty hyvin ylös saarekkeelle ja löydöt onkin löydetty kynnetyiltä 

alueilta. Kyntämättä jätetty alue on vain kalliota, joten asuinpaikka on tuhoutunut maanmuokkauksessa lähes 


kokonaan. Kohteen laajuus on noin 60 x 80 m.

2 asuinpaikat rautakautinen 3264123 6700638
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Turun seutu Sauvo sm 3814 sma 3803 Jokipellonlato 1 Röykkiö on matala, jossa hyväksikäytetty paikalla olleita maakiviä. Muodoltaan röykkiö on pyöreä, reunoilla selvempää kiveystä kuin 

sisäpuolella. Röykkiön kaakkoispuolelta otettu hiekkaa, jonka yhteydessä röykkiö hieman tuhoutunut. Tässä kohdassa leikkauksessa 

näkyvissä tummaa maata ja palaneita kiviä.  Röykkiön keskellä on iso istutettu lehtikuusi. Kohteeseen tehdystä koekuopasta löytyi 

keramiikkaa ja palanutta luuta. Rinteestä ei enää pitkään aikaan ole otettu hiekkaa, joten röykkiö ei ole vaarassa tuhoutua.

2 hautapaikat rautakautinen 3263484 6700016

Turun seutu Sauvo sm 3815 sma 3803 Jokipellonlato 2 Tieleikkauksessa oleva matala röykkiö, jossa leikkauskohdassa näkyvissä kiviä, joista osa palaneita. Kivien välistä löytyi pieniä 

saviastian paloja ja hiiltä. Röykkiö hieman saman tyyppinen kuin Jokipellon lato 1 röykkiö, joka kuitenkin on isompi ja selvempi kohde. 

Mäen rinne viettää röykkiön kohdassa kaakkoon Sauvon joelle päin. Röykkiön päällä kasvaa kuusia ja pieniä koivuja. Laajuutta on 

vaikea sanoa, koska röykkiö on osin tuhoutunut tienteon yhteydessä. mahdollisesti halkaisija noin 10 m.

2 hautapaikat rautakautinen 3263556 6700062

Turun seutu Sauvo sm 3816 Kalainen Latomus on Poutajoen itäpuolella, Kalaistenmäen itärinteessä. Se on noin 1,5 m halkaisijaltaan ja korkeudeltaan noin 2 m. Latomus on 

tehty laakakivistä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3265638 6703534

Turun seutu Sauvo sm 3817 sma 3802 Kalmasmäenpelto Kalmasmäen luoteispuolella olevalla peltoalueella on mahdollinen rautakautinen asuinpaikka. Peltoalue laskee länsilounaaseen. Heti 

pellon eteläpuolella on autiotalo, jonka alueelle asuinpaikka mahdollisesti jatkuu. Pellolla on kalliopaljastumia, jonka yläpuolelta 

pintapoiminnassa löytyi saviastian paloja, palanutta savea ja palanutta luuta.

2 asuinpaikat rautakautinen 3262105 6699980

Turun seutu Sauvo sm 3818 sma 3802 Kalmasmäki Kemiön tien länsipuolella sijaitsevan Kalmasmäentien osuuden keskellä on avokallioiden välinen alue, jossa vain muutamia isompia 

kiviä on esillä. Kalmistoalueen rajaa pohjoisessa Kalmasmäentie, lännessä ja idässä pihatiet. Etelässä ei selvää rajaa ole. A. Bilundin 

mukaan Kalmasmäen länsilaidalla on kuppikallio, josta ei kuitenkaan ole tarkastuskertomusta (paikka tiedossa vain A. Bilundilla). 

Kalmisto on maantasainen polttokenttäkalmisto.

1 hautapaikat rautakautinen 3262256 6699891

Turun seutu Sauvo sm 3819 sma 3802 Kirkonmäentie Kirkonmäentien rautakautinen asuinpaikan löysi A. Bilund, joka pintapoimi Kirkonmäentien molemmin puolin olevia peltoja. Pellot ovat 

korkeimmalta kohdaltaan hiekan sekaisia. Mäen korkeimmalta kohdalta kulkee vanha tie, jonka uusi Kemiön tien on katkaistu. Kohteen 

laajuus on noin muutama sata neliömetri. Eniten löytöjä on tullut Kirkonmäentien eteläpuoleiselta pieneltä pellolta, joka on 

kuivurirakennuksen takana (eteläpuolella). Peltoalue on hyvin hiekkainen ja löydöt käsittivät etupäässä palanutta savea, saviastian 

paloja ja kuonaa.

2 asuinpaikat rautakautinen 3262441 6699983

Turun seutu Sauvo sm 3820 Koivumaa Kalliokielekkeen päällä pyöreähkö, kivistä kasattu osittain tuhoutunut hautaröykkiö, jonka halkaisija 8.6 m. Kivet pään kokoisia ja sitä 

suurempia. Raunion keskellä vajoama. Röykkiö tehty kumpareelle mäkialueen korkeimman kohdan länsipuolelle. sijaintipaikka idästä 

alavaan peltoon työntyvää kallioniemekkeen nokkaa. Ympärillä harvakseltaan mäntypuita.

1 hautapaikat pronssikautinen 3253562 6695509

Turun seutu Sauvo sm 3821 Koivumäki Pyöreistä kivistä Koivumäen korkeimmalle kalliopaljastumalle koottu röykkiö, jonka keskellä kuoppa. Kuopan halkaisija on noin 1,5 m ja 

syvyys alle puoli metriä. Muodoltaan röykkiö on lähes pyöreä. Röykkiön päällä kasvaa iso koivu ja joitakin pieniä pihlajia. Se 

lounaispuolella on pieni kaivettu kohta, mutta muuten röykkiön on hyvässä kunnossa. Sen kivet ovat paksun sammaleen peitossa. 

Röykkiön mitat: 10,0 x 9,5 m, korkeus 1,5 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3255978 6700157

Turun seutu Sauvo sm 3822 Korvala Kalmisto sijaitsee hylätyn sorakuopan reunalla. Kohde on pieni moreenikukkula Korvalan tilan mailla, n. kilometrin


päässä etelään tilan päärakennuksesta. Sauvon keskiaikaisesta kirkosta matkaa on noin 4 km länsilounaaseen


ja Paimionlahden itärantaan etäisyyttä on niinikään noin 4 km. Moreenikukkulasta, jonka korkein kohta on noin 16 m ymp, 


välittämästi itään ja etelään avautuu Vallerinnanojan peltoaukeama. Lännessä on korkeampi moreeniharjanne.


Kukkulan etelä- ja itärinteessä on noin 12 m ymp korkeudella terassimuodostelma. Etelässä terassi on vahingoittunut


soranotossa. Kalmisto sijaitsee etelä- ja länsiterasseilla. Idässä terassi on leveimmillään 6 - 8 m. Etelässä voidaan olettaa


sen ulottuneen ainakin 9 m etelään. Lännessä se on kapeampi, n. 8 m. Kukkulalla kasvaa nuorta sekametsää, ennen kaikkea mäntyä, 

koivua ja katajaa.Kukkulan metsittymistä on yritetty edesauttaa sekä metsä-äestyksellä että rikkomalla maanpintaa kaivamalla kuoppia 

kaivinkoneella.


Etelä- ja länsiterassilla on ainakin 16 ruumishautaa. On sekä tarhoja että paasiarkkuja. Tarhojen hautaukset ovat enemmän pinnassa. 

Paasiarkut on enimmäkseen syvään maahan kaivettuja kivilaaoilla vuorattuja kuoppia. Melkein jokaisessa haudassa on runsaasti 

hautalahjoja.

1 hautapaikat rautakautinen 3259049 6699196

Turun seutu Sauvo sm 3823 sma 3808 Kotirinne Röykkiö on muodoltaan soikea, pituus akseli kaakko-luode -suuntainen. Röykkiö on erittäin pahoin hajotettu jo vuonna 1917, jolloin 

röykkiöstä on viety kiviä rakennustöihin. Röykkiön koko on noin 19 x 9 m ja korkeus noin 1 m Koko on viitteellinen, koska röykkiön 

alkuperäinen koko on vaikeasti määritettävissä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3261239 6694489

Turun seutu Sauvo sm 3824 Kraatarbacka Vuoden 1960 inventoinnissa tie pohjoispuolella olevassa noin 2 metrin korkuisessa maaleikkauksessa oli näkyvissä selvä patamainen 

noin 40-50 cm syvä ltulisijan profiili. Tulisijassa oli nyrkinkokoisia kiviä ja nokimaata. Turpeen alla rinteessä oli 20-25 cm paksu 

likamaakerros, jossa oli hiiliä. Nykyisin kohde on tuhoutunut hiekanoton yhteydessä. Vuoden 2000 inventoinnin  yhteydessä käytiin 

toteamassa, että kohdasta oltiin otettu hiekkaa, joten mahdollinen kivikautinen kohde on tuhoutunut.

3 muinaisjäännösryhmät kivikautinen 3270573 6696007

Turun seutu Sauvo sm 3825 sma 3803 Kyynäräisen metsä Talkkarimäen eteläpuolella olevan pienen mäen itärinteellä lähes pyöreä matala halkaisijaltaan noin 11 metriä oleva röykkiö, joka osin 

kallion osin hiekan päälle rakennettu. Lähes keskelle kaivettu syvä kuoppa. Koillispuolella selvä kaareva kivistä tehty reuna. Röykkiön 

päällä kasvaa koivuja, pari katajaa ja pari kuusta. Rakenteen halkaisija on noin 11 m.

2 kivirakenteet rautakautinen 3263519 6700134
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Turun seutu Sauvo sm 3826 sma 3803 Kyynäräisen mökki Mökkitietä parannellessa 1980-luvulla löysi Liisa Kyynäräinen tieleikkauksessa kolme noensekaista kuoppaa, joissa oli palaneita kiviä, 

nokea, hiiltä ja saviastian paloja. Kuopat olivat pyöreäpohjaisia ja arviolta noin 70 cm syviä. J. Luoto on löytökorkeuden perusteella 

arvioinut löytöjen viittaavan samaan aikaan kuin Nummenharjun ja Heinilän löydöt eli kivikauteen. Kuitenkin saviastian palat näyttäisivät 

olevat ennemminkin metallikauteen liittyviä (H. Asplund, Morbyn keramiikkaa?). Kohteen lähistöllä noin 800 metriä pohjoiseen on lähde, 

jonka takia näin korkealla on asuttu vielä metallikaudella. Osa asuinpaikasta on tuhoutunut tienteon yhteydessä, länsiosa on 

koskematon.

2 asuinpaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3263415 6700249

Turun seutu Sauvo sm 3827 sma 3803 Kyynäräisen yläpelto Korvenpään yläpelto on muokattu pelloksi vasta 1960-luvulla. Liisa Kyynäräinen on poiminut pellosta paljon esihistoriaan viittaavia 

löytöjä: mm. savikiekon katkelmia ja keihäänkärki . 1980-luvulla uuden vesijohdon, joka kulki yläpellon pohjoispuolella kulkevan tien 

eteläpuolelta, yhteydessä löytyi rautakaudelle tyypillistä keramiikkaa. Pelto laskee itään päin nk. kaivopellolle päin, josta taas sen 

länsiosasta on löytynyt kolme pronssivartaista kierrettyä kaularenkaan katkelmaa. Yläpellon löytöalueen laajuus on noin 60 x 80 m.

2 asuinpaikat rautakautinen 3263291 6699964

Turun seutu Sauvo sm 3828 Lautkankare Kallion laella on sorapohjainen notkelma, jonka vähäisen kivirivin K. Seppänen on tulkinnut muurin perustaksi. Kaakkoisrinteessä kaksi 

terassimaista tasannetta, joista ylemmältä on löydetty asutuksen merkkejä. Myös vuoren laelta on löytynyt esihistoriallisia löytöjä. 

Löytöpaikkojen löydöt ovat eriaikaisia. Vuoren laen löydöt ajoittuvat pronssi/ varhaiselle rautakaudelle ja kaakkoisrinteen löydöt 

rautakauden loppuun.

1 puolustusvarustukset pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3260665 6701236

Turun seutu Sauvo sm 3830 Långas Jyrkän kallion päällä kaksi kiviriviä, joiden pituudet noin 3,5 metriä. Kivirivit ovat noin 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan. Ne ovat luoteis-

kaakko -suuntaisia, eikä niiden lähietäisyydellä kallion päällä ole muita kiviä. Kivet ovat hyvin sammaloituneita.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3251108 6694057

Turun seutu Sauvo sm 3831 Myllymäki Polttokenttäkalmisto sijaitsee Mylly- eli sikalaidunmäen koillispuolella olevalla tasanteella. Maanpäällisiä merkkejä kalmistosta ei ollut. 

Hackman tutki kalmistoa vuonna 1908 . Kalmistoon vainajien poltetut luut oli siroteltu maan pinnalle tehtyyn kalmistokiveykseen 

yhdessä hauta-antimien kanssa. Hauta-antimia oli melko runsaasti, mutta ne oli tulessa olleita ja katkonaisia. Kalmiston löydöstöä 

hallitsi naisten korut. Korujen lisäksi löytyi vain pari keihäänkärkeä. Maanalainen polttokenttäkalmisto on arviolta noin 40 x 40 m 

suuruinen.

1 hautapaikat rautakautinen 3260816 6700808

Turun seutu Sauvo sm 3832 sma 3804 Myllypelto A. Bilund oli löytänyt käydessään alueella kynnöspellosta rautakauden tyypin keramiikkaa. Pelto sijaitsee Sauvon joen länsipuolella 

mutkassa, jossa 10 metrin käyrä tekee peltosaarekkeiden luoteispuolella syvän mutkan etelään. Kohde on ollut suojaisa paikka 

Talkkarimäen suojatessa sitä lännestä jää ja pohjoisesta. Pellon keskellä olevan peltosaarekkeen keskeltä kalliopaljastumien välistä tuli 

esille kalmistolle tyypillistä nokimaata. Mahdollisesti peltoalueella on kalmiston lisäksi asuinpaikka, joka on osin tuhoutunut pellon 

muokkaustöissä. A. Bilund mainitsee löytöluettelossa, että alueella on kuppikallio. Itse en sitä löytänyt eikä Bilund ole tehnyt 

tarkastuskertomusta karttoineen kohteesta.

1 hautapaikat rautakautinen 3263978 6700534

Turun seutu Sauvo sm 3833 sma 3807 Mäntykylä Kohde sijaitsee hiekkaisella pellolla, josta on löytynyt kivikautiselle asuinpaikalle tyypillisiä löydöksiä. Sijaitsee samalla harjualueella 

kuin Nummenharjun (10) ja Danskintien (48) kivikautiset asuinpaikat. Kohteen laajuus muutama sata neliö.

2 asuinpaikat kivikautinen 3264050 6696164

Turun seutu Sauvo sm 3834 Mäntylä Säkkäränkankaretta vastapäätä, Vallerinojan toisella puolella sijaitsevan Mäntylän puutarhan tienoilta on kahteen kertaan löytynyt 

rautakautisia esineitä: pronssinen kierteinen kaularenkaanpuolikas, 4 keihäänkärkeä ja rautakuonaa. Paikalla on luultavasti 

rautakautinen kalmisto. K. Seppänen on löytänyt rautakautista keramiikkaa pellolta vanhusten talon tiehaaran luota noin 20-40 m 

Mäntylän talosta lounaaseen (Löydöt kunnallissairaalan tienhaarasta). Kohteen paikallistaminen on vaikeaa, koska tiedossa ei ole 

tarkkoja löytökohtia. Puutarhassa ei ole aikoihin tehty suurempi maanmuokkaustöistä, joten mahdollisesti jäljellä oleva kalmisto ei ole 

tuhoutunut, vaan se on jossain päin puutarhassa.

2 hautapaikat rautakautinen 3261105 6701667

Turun seutu Sauvo sm 3835 sma 3801 Möyrymäki Maantasainen kalmisto sijaitsee Pulkin omakotitalon pihamaalla Matinpuisto-nimiseellä asuinalueella. Pihamaa on rinteessä, joka 

viettää idässä ja etelässä peltoaukealle. Ensimmäiset löydöt alueelta tuli esiin vuonna 1982, jolloin pihamaalta löytyi maan muokkaus 

töissä keihäänkärki. J. Luoto kävi tarkastamassa paikan ja totesi kohteen tuhoutunut maansiirtotöissä. 1983 löytyi pihamaalta noin 22 

itäkoilliseen lisää rautakautisia esineitä. Tälle alueelle tehtiin kesällä pienimuotoinen pelastuskaivaus kooltaan 3 x 3,5 m, joka osoitti 

paikalla olevan maantasainen kalmisto. Mahdollisesti  kalmisto kiveys on tehty muutaman maakiven ympärille. Kalmistokiveyksessä oli 

käytetty paljon hiekkakivilaakoja. Kiveyksessä oli ensin maanpinnalle ladottu pikkukivistä ja hiekkakivilaatoista alusta, jonka päälle muu 

kiveys isoine maakivineen oli ladottu.

2 hautapaikat rautakautinen 3261753 6700275

Turun seutu Sauvo sm 3836 sma 3803 Navettapelto Navettapellon pohjoisosassa on peltoon pistävä niemeke, jonka eteläosassa on mahdollinen rautakautinen kalmisto. Navettapellosta 

Liisa Kyynäräinen on löytänyt paljon esihistoriaan liittyvää aineistoa esim. litteitä pyöreäksi hakattuja kivikiekkoja. Niemekkeessä ei 

näkyvissä muutama isompi maakivi, mutta muuten alue oli tasainen nurmikon peittämä alue. niemekkeen keskeltä kulkee pelloille 

traktoritie. Niemekkeen koko on noin 20 x 40 m.

2 hautapaikat rautakautinen 3263194 6700239

Turun seutu Sauvo sm 3837 Nummenharju Nummenharjulla on useasta paikasta hiekanoton yhteydessä löydetty merkkejä kivikautisista asuinpaikkajäänteistä. Kaivauksissa 

alueelta on löydetty yhteensä 30 tulisijaa, jotka ovat kuitenkin murto-osa tuhoutuneiden määrästä. Hiekkakuoppa-alue on laaja ja vain 

sen etelä-lounaisosassa on tehty kaivauksia. Joitakin irtolöytöjä on tullut myös hiekkakuopan pohjoisosista. Kivikautinen asuinpaikka 

mahdollisesti jatkuu tai on jatkunut Rajalahteen menevän tien itäpuolella, koska vuoden 200 inventoinnin yhteydessä löydettiin 

merkkejä alemmalta tasolta tie itäpuolelta. Tähän asuinpaikkakompleksiin kuuluu Nummenharjun kivikautisen asuinpaikkakohteen 

lisäksi Mäntykylän (11) ja Danskintien (48) kohteet. Kaivetun alueen laajuus noin 371 m².

2 asuinpaikat kivikautinen 3263877 6694358
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Turun seutu Sauvo sm 3838 Orssaari Kiviröykkiöt sijaitsevat etelän viettävässä metsäisessä rinteessä. Vuoden 1992 tarkastuksessa havaittiin ainakin kuusi kivistä ladottu 

pyöreähköä  latomusta, jotka olivat matalia osin kasvillisuuden peitossa. Osassa kivet olivat irtonaisia latomuksen päällä. Röykkiöissä 

selviten oli näkyvissä ladottu reuna. Kiviä oli 1-2 kerrosta. Maanomistaja oli kertonut, että samanlaisia röykkiöitä/latomuksia olisi ollut 

alempanakin rinteessä alueella, joka nyt on raivattu pelloksi.

2 kivirakenteet rautakautinen 3250501 6694886

Turun seutu Sauvo sm 3839 Pajakankareen kallio Röykkiön Sijaitsee Pajakankareen kallion luoteispuolella. Kohdasta on hyvät näkymät länteen ja luoteeseen, missä virtaa Sauvonjoki. 

Röykkiön keskellä on kaksi kraatteria. Kiviä on heitelty röykkiöstä luoteisrinnettä alaspäin. Röykkiön muoto on lähes pyöreä. Sen kivet 

ovat hyvin sammaltuneita, joten siihen ei vähään aikaan ole kajottu.  Röykkiön päällä kasvaa 4 pientä koivua. Röykkiön koko 11,5 x 

10,3 m, korkeus noin 1 metri.

1 hautapaikat pronssikautinen 3261291 6694747

Turun seutu Sauvo sm 3840 Palosuonmäki Röykkiö on rakennettu jyrkkäreunaisen Palosuonmäen eteläpuolella olevalle kalliopaljastumalle. Alueelta on näkymät lounaaseen ja 

etelään, missä avautuvat alavat Palosuon pellot. Röykkiö on muodoltaan soikea, jonka pituus  on eteläkaakko-pohjoisluode  -

suuntainen. Paasiarkun koko: 4,0 x 0,85 x 0,7 m. Röykkiön kaakkoisosassa on eteläkaakko-pohjoisluoteis - suuntainen paasiarkku, 

jossa päätykivet näkyvissä. Paasiarkun kohtaa on kaiveltu melko syvälle. Toinen päätykivistä kaatunut. Röykkiön keskellä on toinen 

kaivettu syvä kuoppa. Röykkiön pohjoisosa on pahoin tuhottu. Röykkiön eteläpuolelle kasattu puretuista kivistä pieni röykkiö. Röykkiön 

mitat: 16,5 x 7,3 m   korkeus 1,0 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3263896 6691683

Turun seutu Sauvo sm 3841 sma 3803 Pappila Röykkiö sijaitsee alavalle pellolle laskevan jyrkän mäen rinteessä. Matalan röykkiön seassa on suuria kiviä, joista osa maakiviä.  

Röykkiön on kaivanut vuonna 1902 Hj, Appelgren. Röykkiöstä löytyi palaneita luita sekä runsaasti hauta-antimia. Röykkiö sijaitsee 

pusikossa heti Korvenpään pihapiirin ulkopuolella  heti rinteen ylätasanteen alapuolella. Osin kaivettu röykkiö on vaikeasti 

paikallistettavissa, mutta M. Wariksen Inventointikertomuksessa on maininta, että kohdetta on pidetty kaatopaikkana, joten röykkiön 

sijainnin voi määrittää kaatopaikan mukaan. Kohdassa on kaiveltu viime aikoina pieniä kuoppia. Korvenpään emäntä Liisa Kyynäräisen 

mukaan röykkiöstä 40 metriä pohjoiseen päin kohdassa, jossa nykyisin on seurakunnan lämpökeskus, olisi ollut uhrikivi. Uhrikivessä 

olisi ollut muutamia samanlaisia kuoppia kuin Riihipellon uhrikivessä. Kivi on nykyään hävinnyt.

2 hautapaikat rautakautinen 3263121 6699972

Turun seutu Sauvo sm 3842 sma 3803 Pappilan pelto Korvenpään tilan navettapellon itäpuolella on pieni peltoon pistävä kivinen niemi, jonka länsi puolella aivan pellon reunassa mahdollinen 

hauta sijaitsee. Niemi on hieman ylempänä kuin länsipuolella oleva peltoalue. Niemen lounaispuolella pusikossa on kohta, jossa kiviä 

kasassa. Kohta saattaa olla Appelgren-Kivalon toteama röykkiö. Waris, M. oli merkinnyt kohteen etelämpänä olevaan pieneen peltoon 

pistävään niemekkeeseen. Oikea paikka on kuitenkin pohjoisempana. Niemekkeen pellon puolella on traktoritie, jonka teon yhteydessä 

niemekkeen reunaa on leikattu.

2 hautapaikat rautakautinen 3263340 6700152

Turun seutu Sauvo sm 3843 sma 3808 Pellonpää 1 Röykkiö sijaitsee Pellonpään tilan pihapiirissä olevan kallion lounaisrinteellä olevalla tasanteella. Heti röykkiön takana kallio kohoaa 

jyrkästi.  J. Leppäaho kaivoi röykkiön vuonna 1949, jonka jälkeen tilan silloinen isäntä rekonstruoi sen ohjeiden mukaan. Lounaispuoli 

on koottu röykkiöksi ja koillispuoli on jätetty auki, jolloin näkyvissä on röykkiön sisällä olleet kolme kivikehää. Röykkiön korkeus on ollut 

noin 1,5 metriä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3261413 6694360

Turun seutu Sauvo sm 3844 sma 3808 Pellonpää 2 Röykkiö sijaitsee Pellonpään tilan päärakennuksesta noin 300 m eteläkaakkoon olevalla kalliorinteellä 15 metrin käyrän yläpuolella 

peltojen keskelle tulevalla niemekkeellä. Matala röykkiö on muodoltaan, hieman soikea, pituus lähes länsi-itäsuuntainen ja korkeus noin 

1,5 m. Röykkiön kivet ovat pyöreitä rantakiviä ja paksun sammaleen peitossa. Röykkiön keskellä on kaksi kraatterimaista kuoppaa, 

mutta muuten melko hyvässä kunnossa. : Röykkiön koko: 12,2 x 9,5 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3261493 6694136

Turun seutu Sauvo sm 3845 Poutanen Röykkiö/kivirakenne on matala, hajanainen, joka on kasvillisuuden peitossa. Keskellä syvennys, joka on ilmeisesti syntynyt raivauksen 

yhteydessä. Kivet ovat tasasuuruisia lukuunottamatta kaakkoisreunassa olevaa maakiveä. Sen  mitat: noin 4,5 m x 3 m.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3255654 6700743

Turun seutu Sauvo sm 3846 sma 3810 Rajalahti Röykkiöt sijaitsevat loivasti Halslahden selkää kohti kaakkoon päin viettävän mäen kalliopaljastumilla. Kaakkoisempi R1 on rakennettu 

pään kokoisista ja sitä suuremmista pyöreistä rantakivistä. Keskellä kuopanne, jonka halkaisija noin 1,4 m Reunakehän tapainen harva 

kivirivi röykkiön etelä reunassa. Koillisosa pahoin tuhoutunut. Kivi on tässä kohdin heitelty kalliorinnettä alas. Pohjoisempi R2 

(edellisestä n. 120 m NW) on rakennettu samoin pyöreistä rantakivistä. Röykkiön itäosassa näkyvissä paasiarkun jäännökset (1,9 x 

0,65 x0,55 m). Länsipuolella pyöreä halkaisijaltaan 1,5 m kuoppa. Röykkiö pahoin pengottu noin puolet jäljellä.Röykkiöt sijaitsevat 

loivasti Halslahden selkää kohti kaakkoon päin viettävän mäen kalliopaljastumilla. Kaakkoisempi R1 on rakennettu pään kokoisista ja 

sitä suuremmista pyöreistä rantakivistä. Keskellä kuopanne, jonka halkaisija noin 1,4 m Reunakehän tapainen harva kivirivi röykkiön 

etelä reunassa. Koillisosa pahoin tuhoutunut. Kivi on tässä kohdin heitelty kalliorinnettä alas. Pohjoisempi R2 on rakennettu samoin 

pyöreistä rantakivistä. Röykkiön itäosassa näkyvissä paasiarkun jäännökset (1,9 x 0,65 x0,55 m). Länsipuolella pyöreä halkaisijaltaan 

1,5 m kuoppa. Röykkiö pahoin pengottu noin puolet jäljellä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3263738 6689634

Turun seutu Sauvo sm 3847 Rantakallio Röykkiö on Paimionselälle antavalla laajalla tasaiselle, kuitenkin jyrkästi nousevan kalliorinteen kalliopaljastumalla. Se on koottu 

pyöreistä rantakivistä ja latteista lohkareista. Keskellä röykkiötä on pohjaan saakka ulottuva kuoppa, jonka laajuus: on noin 1,8 x 2,4 m. 

Röykkiön mitat: 5,1 x 4,4 m, korkeus 1,3 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3253686 6697788

Turun seutu Sauvo sm 3848 Rantametsä Laaja hyvin säilynyt kallion luoteisrinteellä oleva röykkiö, josta hieman kaiveltu. Muodoltaan soikea, pituus lounais-koillissuuntainen. 

Kivet sammaleiden peitossa, päällä kasvaa koivuja. Röykkiön koko 12 x 11,5 m, korkeus noin 1,3 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3260930 6694753
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Turun seutu Sauvo sm 3850 Rauhala Kohteesta on löytynyt 2 kourutalttaa vuosina 1955 ja 1960. Vuoden 1960 inventoinnin yhteydessä alueella oli ollut tien vieressä pieni 

hiekkakuoppa, jonka reunoilla oli voinut havaita turpeen alla noin 20 cm paksuisen heikon likamaakerroksen.  Vuoden 1960 

inventoinnissa havaittiin pienen tien leikkauksessa arviolta 500 m Rauhalasta itään punamultaa noin 10 m matkalla.  Esiintymä tulkittiin 

kuitenkin luontaiseksi.

2 asuinpaikat kivikautinen 3268140 6692208

Turun seutu Sauvo sm 3851 Riihipelto Riihipellon peltosaareke on Korvalan tiestä erkanevan Vähä-mäkipään päärakennuksen pihaan vievän tien varressa, sen 

pohjoispuolella. Peltosaarekkaalla on kuivurirakennus. Uhrikivet ovat aivan vierekkäin peltosaarekkeen kaakkoisreunassa noin 10 

metriä kaakkoon kuivurirakennuksesta. Suurempi on kooltaan 1,50 x 1,20  m kokoinen kivi, joka kapenee pohjoiseen päin (0,60 m). T. 

Tuovisen laskelmien mukaan kivessä on vähintään 79 kuoppaa. Kuoppien halkaisija vaihtelee 4-10 cm ja syvyys 0,5-4 cm.  Toinen 

pienempi kuppikivi sijaitsee heti isomman kuppikiven itäpuolella. Tässä toisessa kivessä on 8 matalaa halkaisijaltaan alle 10 cm 

kuoppaa kahdessa rivissä. Vuonna 1978 uhrikivien läheisyyteen oli tehty joitakin koekuoppia, joista oli tullut muutamia saviastianpaloja. 

Näiden perusteella samalla saarekkeella saattaisi olla uhrikivien lisäksi rautakautinen asuinpaikka tai kalmisto.

1 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3260360 6701326

Turun seutu Sauvo sm 3852 Ristniemi 2 Miskerinmäen pohjoisella kalliopaljastumalla röykkiö, jonka keskelle merkitty röykkiöstä nostettujen laakakivien avulla kolmen kylän 

rajat: Ristniemi, Kotikylä ja Ylistaro. Heti röykkiön pohjoispuolella kallio alkaa viettämään pohjoiseen päin Röykkiön muoto on lähes 

pyöreä ja sen keskellä on kraatterimainen kuopanne. Röykkiön on rakennettu pyöreistä rantakivistä. Röykkiön itäpuolella 

kalliohalkeama, jossa kivi matalalla. Röykkiö melko hyvässä kunnossa, vaikkakin sitä on myllätty. Röykkiön halkaisija on noin 11,5 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3261797 6693982

Turun seutu Sauvo sm 3853 Sandvik Alue jolla kummut sijaitsevat on pienen merenlahden pohjukassa olevaa Paddaisten kartanosta erotettua pientä mäkeä, noin ½ km 

kartanosta länsilounaaseen.  Alueella kasvaa harvakseltaan mäntyjä ja runsaasti katajia ja se rajoittuu itäpuolella peltoalueeseen. 

Kummut ovat soikeita 1-2 metrin pituisia etelä-pohjoissuuntaisesti ja noin 1 metrin levyisiä kivettömiä kumpua. Niiden korkeus on noin 

0,5 metriä. Kummut ovat länsi-itäsuuntaisissa muutamassa rivissä. Kummut sijaitsevat alle hehtaarin alalla nykyisessä lehmähaassa. 

Vuonna 1960 inventoinnssa kirjatun tiedon mukaan paikkakuntalaiset ovat pitäneet kumpuja hautoina, ja keromuksessa kohde on 

rautakautisena kalmistona.





Vuoden 2000 inventoinnissa lehmien tekemä polku oli hieman vahingoittanut yhtä kumpua, joten tähän kaivettiin profiili näkyviin. 

Lisäksi kaksi muuta kumpua tutkittiin kairalla. Leikkauksessa tuli näkyviin noin 30 cm paksuinen humuksen ja karkean hiekan sekainen 

kerros, jonka alapuolella oli puhdas hiekka. Humuksen värjäämä kerros oli hyvin irtonainen eikä mitään viitteitä kumpujen 

esihistoriallisuudesta saatu. Myös kairalla saadut tulokset olivat samanlaiset. Inventoija piti kumpuja historialliseen aikaan kuuluvina. 

Niiden ajoituksen ja tarkoituksen selvittäminen edellyttää kaivauksia.

1 muinaisjäännösryhmät ajoittamaton 3257181 6702156

Turun seutu Sauvo sm 3854 sma 3810 Soreala Röykkiö sijaitsee loivasti Halslahden selkää kohti kaakkoon päin viettävän mäen kalliopaljastumilla, samalla alueella kuin kohteen 39 

röykkiöt, mutta kosteikkoalueen lounaispuolella. Röykkiössä keskuskivi, joka pystyssä muuten matalan röykkiön keskellä. Röykkiö 

pahoin tuhottu, kiviä heitelty ympäristöön kalliopaljastumalle ja siitä alas. Röykkiö on ollut muodoltaan lähes pyöreä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3263572 6689634

Turun seutu Sauvo sm 3855 Steninge Kaksi kiviröykkiötä, n. 20-30 m:n etäisyydellä toisistaan metsäisen mäen rinteellä, noin 40-50 m:n etäisyydellä etelänpuoleisesta 

pellonreunasta. toinen röykkiöistä (a) mäen kaakkoisrinteessä, joka viettää metsänotkelmaan. röykkiön halkaisija on 4.2 m ja korkeus 

lähes metrin. Röykkiö saattaa lolla maansekainen. Päällä kasvava kuusi ja ainakin 200 v. vanha kanto. tästä länteen sijaitseva toinen 

röykkiö (b)  näyttäisi niin ikään  maansekaiselta kiviröykkiöltä, josta muutama kivi näkyvissä. Halkaisija n. 3.2 m. Tämänkin päällä 

vanha kanto ja kuusi. Vuoden 2000 inventoinnin yhteydessä kohde käytiin tarkastamassa. Alueella oli tehty muutama vuosi ennen 

mittava puunkaato. Alueen kaikki puut oli kaadettu ja aluetta oli aurattu tai äestetty. Mahdollista, että ne ovat tuhoutunut 

puunraivaustöissä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3253671 6697017

Turun seutu Sauvo sm 3856 Säkkäränkankare Säkkäränkankare on kallioinen luoteesta melko jyrkkäreunainen peltojen keskellä oleva saareke, jonka luoteisrinteessä on vuonna 1926 

Tallgrenin tutkima röykkiö. Röykkiön keskellä ollut noin 0,5 metrin korkuinen maakivi, jonka ympärille oli kivistä ja maasta koottu 

"hautakumpu". Rakenteen pohjalta löytyi poltetun luun ohella hevosen hammas, poltetun saven paloja ja saviastian paloja.  Tallgrenin 

mukaan röykkiön koko on ollut 6x6 m ja korkeus 0,5 m. Tallgren on ajoittanut röykkiön varhaiselle rautakaudelle (0-500 jKr.) , mutta J. 

Luodon mielestä se kaikesta huolimatta olisi kuitenkin peräisin rautakauden loppupuolelta. Röykkiöstä noin 70 metriä etelään uuden 

hirsitalon lounaispuolella on maantasainen polttokenttäkalmisto, joka on saattanut osin tuhoutua 1990-luvun hirsitalon rakentamisen 

yhteydessä. Merkkejä polttokenttäkalmistosta on pihapiirissä olevien kalliopaljastuminen välisillä alueilla. Koko Säkkäränkankaan 

laajuus on noin 200 m x 200 m.

2 hautapaikat rautakautinen 3261416 6701673

Turun seutu Sauvo sm 3857 sma 3806 Takahaka Kohde on peltokohde, joka sijaitsee Hallelan kylässä kahden kallion välisellä noin 30 m levyisellä peltoalueella.  Kohta, josta löytyi 

rautakauden asuinpaikkaan viittaavia löytöjä on osin tasainen osin viettää länteen päin. Pelto on savipeltoa, johon hieman sekoittunut 

hiekkaa.

2 asuinpaikat rautakautinen 3263655 6699377
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Turun seutu Sauvo sm 3858 Tankomäki Itäisin röykkiö, röykkiö a, sijaitsee rinteessä omalla kalliokumpareella, muita alemmalla tasolla. Röykkiön b pohjois- ja eteläosassa on 

pahoja kaivelemisen jälkiä. Röykkiön alkuperäinen muoto on ollut pyöreä, korkeutta on ollut yli metri. Keskellä kraatterimainen 

syvennys, jonka halkaisija noin 1,5 m ja syvyys 0,8 m. Keskellä on näkyvissä eteläkaakko-pohjoisluoteissuuntainen paasiarkku. 

Reunassa saattaa olla reunakehän tapaista rakennelmaa etelässä ja lännessä. Läntisin röykkiö, röykkiö c, on noin 50 metrin päässä 

edellisestä röykkiöstä, kallioterassilla noin 35 metriä rantatiestä itään, pahoin rikottu. Röykkiö on ollut mahdollisesti suurikokoinen. Sen 

kiviä on kasattu muurimaiseksi punkkeriksi, jossa keskus auki.

1 hautapaikat pronssikautinen 3264258 6689733

Turun seutu Sauvo sm 3860 sma 3801 Timperi Kemiön tie on tuhonnut osan kallioinen peltosaarekkeen itäosaa. Saarekkeen lounaispuolella on vanhan kuivurin perustukset. 

Asuinpaikkaan viittaavia löytöjä tuli esille saarekkeen keski- ja pohjoisosasta. 10 metrin käyrän mukaan saareke on ollut mereen 

pistävällä niemellä, josta luoteeseen ja lounaaseen päin on kalmisto.  Peltosaarekkeen koko on noin 40 x 40 m.

2 asuinpaikat rautakautinen 3261972 6700255

Turun seutu Sauvo sm 3861 Timperlä Kohde sijaitsee luode-kaakko-suuntaisessa notkossa olevan noin 100 metriä pitkän ja 30-50 metriä leveän pellon kaakkoispäässä. 

Pelto on melko tasainen lukuun ottamatta kaakkoispäässä olevaa noin metrin ympäristöön korkeampaa kumparetta, josta löytyivät 

vuoden 1995 tarkastuksen löydöt (KM 28169:1-7). Pelto oli hiekkaista moreenia. Noin 140 metriä eteläkaakkoon löytyi toinen kohde, 

josta tuli esille mahdollisesti rautakauden keramiikkaa (KM 28169:8-9).

2 asuinpaikat moniperiodinen 3264949 6701832

Turun seutu Sauvo sm 3863 Tuulimäki Kohde on pellolla Tuulimäen talon eteläpuolella, hieman ehkä ympäristöä korkeammalla paikalla. Pelto on savipelto, jossa hieman 

hiekkaisia kohtia. Melko tyypillinen rautakauden peltoasuinpaikka.

2 asuinpaikat rautakautinen 3264583 6700617

Turun seutu Sauvo sm 3864 sma 3809 Ullaskrooppi 1 Kahdesta isosta röykkiöstä itäisempi on hiekkakuoppien ympäröimä kaikilta muilta suunnilta kuin etelästä. Lounaisosassa röykkiön 

kivet ovat valuneet alas, koska hiekkakuoppa on liian lähellä. Röykkiö tuhoutuu ainakin osittain ajan myötä. Röykkiötä kaivettu neljästä 

kohtaan, pohjoisosassa syvin suppilomainen kuoppa. Muut kuopat melko matalia. Röykkiön mitat: 25 x 8 m etelä-pohjoissuuntainen, 

korkeus noin 1 m. Tämän röykkiön eteläpuolella on kaksi pienempää röykkiötä, jotka ovat hyvin matalia ja kasvillisuuden peitossa. 

Toinen isompi röykkiö sijaitsee hiekkakuopille johtavan tien toisella puolella noin 30 metriä länteen edellisestä röykkiöstä nuorta mäntyä 

kasvavassa metsässä. Röykkiön länsiosassa syvä kuoppa, jossa näkyy paasikivistä tehty arkkurakennelma. Röykkiön mitat: noin 20 x 

6 m ja korkeus noin 1 m. Pituus on kaakko-luode suuntainen. Röykkiön päällä kasvaa pieniä mäntyjä ja koivuja. Tämä röykkiö ei ole 

vaarassa tuhoutua. Kaikki röykkiöt on rakennettu pyöreistä luonnonkivistä, jotka ovat koottu ihmispään kokoisista kivistä. Röykkiöt on 

rakennettu hiekkapohjalle.

1 hautapaikat pronssikautinen 3261918 6694217

Turun seutu Sauvo sm 3865 sma 3809 Ullaskrooppi 2 Kohde sijaitsee Ristniemen ja Kotikylän välisen tien eteläpuolella loivasti etelään soistuneeseen notkelmaan laskevalla hiekkaisella 

rinteellä.  Vuonna 1995 löytyi tarkastuksessa laikutuskoneen vaoista harvakseltaan saviastianpaloja noin 25x25 m alalta.  Löytöalue 

rajoittuu pohjoisessa tiehen ulottuen idässä kohdalle, jossa tien pohjoispuolella on kallio kärki.  Muinaisjäännös voiulottua 

laajemmallekin. Pohjoisessa maasto muuttuu noin 50 metrin päässä kallioiseksi.  Vuoden 2000 inventoinnissa pintalöytöjä ei enää 

havaittu laikutusten umpeuduttua.  Lähialueella lännessä ja etelässä on noin 100 m säteellä useita todennäköisesti pronssikautisia 

röykkiöitä (Ullaskrooppi 1,  Yliristniemi 1).

2 asuinpaikat pronssikautinen 3261982 6694296

Turun seutu Sauvo sm 3866 Varasvuori Röykkiö on rakennettu Varasvuoren korkeimmalle kalliopaljastumalle. Sen lounaispuolelta on  purettu ja kivet heitetty rinnettä alaspäin. 

Röykkiön eteläosaan on kaivettu halkaisijaltaan 1,5 metrin suuruinen pyöreä kuoppa. Muodoltaan röykkiö on soikea ja pituusakseli on 

lounais-kaakkosuuntainen. Röykkiön keskikohdan tienoilla on mahdollisesti näkyvissä arkkurakennelma. Röykkiön koko noin 14,5 m x 

9,2 m, korkeus noin 1,5 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3258181 6700147

Turun seutu Sauvo sm 3867 sma 3809 Yliristniemi 1 Toinen röykkiöistä on kiinni kotikylään johtavassa tiessä, sen eteläpuolella. Se on osin tuhoutunut. Kraattereita, jotka johtuvat 

kaivamisista. Etelä ja kaakkoisreunasta röykkiö on rauennut melko pahoin . Kivet sammaltuneet hyvin, joten röykkiöön ei ole kajottu 

lähiaikoina. Toinen epämääräinen röykkiö on röykkiöstä a etelään noin 50 metriä. Se on matala ja muodoltaan soikea. Selvän röykkiön 

koko 17,7 x 10,0 m. Korkeus noin 1 metri.

1 hautapaikat pronssikautinen 3261902 6694318

Turun seutu Vahto sm 3905 Heliskoski Asuinpaikka sijaitsee lähellä pihamaita Vahdontie 485 ja 499 kohdalla asfaltoidun kevyen liikenteen väylän reunaleikkauksessa. 

Asuinpaikkaa liittyviä löytöjä, saviastianpaloja, palanutta luuta ja kvartsi-iskoksia on kahdessa löytökohdassa keveyn liikenteen väylän 

ojaleikkauksessa jokiuoman koskipaikkaa kohti laskevalla mäen rinteellä.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3240407 6728093

Turun seutu Vahto sm 3906 Heliskoski Asuinpaikkaa kevyen liikenteen väylän reunaleikkauksessa ja pellolla, metsän reunan ja pihamaiden lähellä. 2/3 asuinpaikat Kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3240400 6728100

Turun seutu Vahto sm 3908 Ikkemurtama Kivistä ladottu rajamerkki sijaitsee kylänrajojen risteyksessä kalliolla, sata metriä länteen metsästysmajasta. Lähistöllä on 

lomamökkejä. 


Rajakiven keskuskiven ympärillä on kivilatomus, jonka laidat on muotoiltu niin, etttä niihin kuuluu neljä pääilmansuuntien suuntaista 

suoraa sivua. Keskuskivessä on hakkaus J:L 17 ja kaksi numeroa noiden numeroiden jälkeen.


Ikkemurtama on mainittu rajapaikkana 1690-luvulla. Nykyinen pyykki lienee ainakin hakkaustensa osalta 1700-luvulta.

2 kivirakenteet historiallinen 3243310 6735820

Turun seutu Vahto sm 3910 Koirantiski Kivistä ladottu rajamerkki sijaitsee Nummitie-nimisen soratoen länsilaidalla, hiekanottopaikan pohjoislaidan luona. Rajamerkistä noin 25 

m etelään on kolme metriä korkea siirtolohkare.


Rajamerkissä on luonnonkivistä ladottu nelikulmainen kehys, jota osittain peittää soratien laitaan sysätty irtomaa. Keskellä on pystykivi. 

Sen etelälaidassa on numero 57 ja ylempänä on jäännöksiä kirjaimista tai numeroista. Rajapaikka Koirantiski on mainittu 1690-luvulla. 

Nykyinen pyykki lienee 1700-luvun lopulta.

2 kivirakenteet historiallinen 3243870 6735260
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Turun seutu Vahto sm 3911 Koli Asuinpaikka sijaitsee Vahdonjoen uoman luoteispuolella olevan mäkialueen kaakkoislaidalla. Löytöjä on kahdelta erilliseltä alueelta 

asfaltoidun kevyen liikenteen väylän ojaleikkauksessa ja vainion laidalla jokiuomaa kohti laskeutuvalla mäen rinteellä.


Löydöt paikalta ovat saviastianpaloja, palanutta luuta, kvartsi- ja kivilaji-iskoksia sekä palanutta savea.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3241150 6729000

Turun seutu Vahto sm 3912 Koli Asuinpaikkaa kevyen liikenteen väylän reunaleikkauksessa ja pellolla, metsän reunan ja pihamaiden lähellä. 2/3 asuinpaikat Kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3241170 6729020

Turun seutu Vahto sm 3913 Kolirytö Kivistä ladottu rajamerkki sijaitsee Vahdon ja Nousiaisten rajalla Levonperkko-nimisen suon pohjoislaitaan pistävällä matalalla 

harjanteella.


Keskuskiven suoraan pohjoissivuun on hakattu kirjaimet J:L, sen alapuolella on numerot 44 ja 1795.


Kuuluu Vandon pitäjänmetsän rajalle asetettuihin rajamerkkien sarjaan, joihin monesti kuuluu vuosiluku ja maanmittari Johan 

Lönnmarkin nimikirjaimet. Kolirytö on mainittu rajapaikkana 1690-luvulla, nykyinen pyykki on hakkaustensa osalta 1700-luvun lopulta.

2 kivirakenteet historiallinen 3242520 6736990

Turun seutu Vahto sm 3914 Kolovuori Kolovuori on Kierikkalan eteläosassa, lähellä Ruskon rajaa, Motonummen itäpuolella. Tämän vuoren kaakkoislaidalla, Saarelmaan ja 

Sainiston tilojen rajamailla, on muutamia kiviraunioita, jotka mahdollisesti ovat ihmisten tekemiä. Paikalta on ajettu kiviä ja 

aarteenetsijät ovat hajoittaneet kasoja, jotka kertoman mukaan ovat aikaisemmin olleet selvempiä. Yhdestä rauniosta kerrotaan 

löytyneen kivikirves. Maasto on yleensäkin kivikkoista ja on mahdollsta, että kysymyksessä on vain luontainen kivikko. Joka 

tapauksessa paikalla saattoi erottaa viisi erillistä kivikasaa, joista yksi on Saarelmaan puolella, toiset Sainiston maalla.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3242400 6728747

Turun seutu Vahto sm 3916 Kuusikorpi Asuinpaikka sijaitsee Lassinkallion kallioalueista muutamia satoja metrejä pohjoiseen, kohdassa, jossa Vahdonjoen uoma itä–länsi-

suuntaisena katkaisee pohjois–etelä-suuntaisen harjujakson. Paikka on hiekkanummi, josta on ajettu suuria määriä hiekkaa ja soraa. 

Nummen eteläisin hiekkakuoppa on etelään pistävässä niemekkessä, jonka itä-etelä ja länsipuolella on niittyjä. Kuopan länsi-j a 

lounaispuolella ovat Korvensuun ja Puistolan talot.


Hiekkakuopasta on löytynyt vasarakirves, tyyppiä I, KM 12512,  2 metrin syvyydestä, joten se ehkä on haudasta. Korvensuun pihalta 

on löytynyt oikokirves. Kuopan itä- ja eteläosasta on löytynyt kvartsi- ym. iskoksia. Löytöalue näyttää jatkuvan kuoppien väliselle 

paikoin leveällekin kaivamattomalle kangasmaan kaistaleelle.

2 asuinpaikat kivikautinen 3243744 6733327

Turun seutu Vahto sm 3917 Köykänmäki Köykänmäki on Silvolan kylässä, Vahdolta Valpperiin vievän tien itäpuolella. Paikka on metsäistä rinnettä joenvartta kulkevan 

asfalttitien vierellä. Mäki on melko korkea ja kallioinen mäntymäki.


a) Ojarannan talon läheltä tien itäpuolella on Arvolan ja Hevosmäen tilojen rajalla vanha metsittynyt hiekkakuoppa. Sen syvemmän 

osan reunoissa näkyi 0,2-0,3 m:n vahvuinen hyvin tumma kulttuurikerros, josta tuli kampakeramiikkaa, kvartsia jne. Siinä oli näkyvissä 

myös hiilialue, joka kuitenkin lienee nuorempi. Myös tien länsipuolella, Ojarannan pellolla, oli kvartsia, joten tie kulkee asuinpaikan 

ylitse. Pelto viettää länteen päin ojaan, joka virtaa tässä miltei etelään ja lopuksi laskee Vahdonjokeen. Pellolta, tien ja ojan puolivälistä 

ja n. 50 m asuinrakennuksesta etelään, on vuonna 2007 saatu kokoelmiin paksu kivikirves.


c) Tämän ojan toiseltakin puolelta, Ojarannan pellolta (peruskarttalehti 1044 08, koord.  p = 6733505, i = 3241666), löytyi jokunen iskos, 

jotka viittaavat siihen, että asuinpaikka ulottuisi myös ojan länsirannanlle. Pohjoiseen päin näytti asuinpaikka ulottuvan mäen 

länsilaidalla Ojarannan talon kohdalta mäen yli Hevosmäen taloon vievän polun vaiheille asti.


b) Samalta polulta löytyi kvartsi-iskos myös mäen itärinteeltä. Maasto on kivikkoista (löytöpaikan koordinaatit p = 6733481, i = 3241965.

2 asuinpaikat kivikautinen 3241808 6733475

Turun seutu Vahto sm 3920 Linnankappelinmäki Turkuun menevan maantien laidassa n. 300 m Vahdon kirkosta lounaaseen, sen kaakkoispuolella on tasaisen peltoalueen keskellä 

korkeahko, jyrkkärinteinen mäki, nimeltään Linnamäki tai Linnankappelinmäki. Se on kivikkoinen ja kalloinen mäki, jonka itäpuolella on 

Vähämäen talo, lounaispuolella taas Yli-Vahdon riihi.


Mäen laella näkyi koekuopissa palaneita kiviä ja nokea, mutta mitään rakennusten jälkiä ei siellä näkynyt. tiettävästi ei paikalta ole tehty 

mitään löytöjä eikä siitä kerrottu mitään tarinoitakaan.


Varsinais-Suomen seutakaavaliiton suojelukohteiden luettelossa arvellaan että kohde olisi rautakautinen asuinpaikka. Anna-Liisa 

Hirviluoto kutsuu kohdetta tarkastuskertomukseessaan vuodelta 1990 "mahdollinen kirkonpaikka".

2 asuinpaikat rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3243039 6731111

Turun seutu Vahto sm 3921 Motonummi Vahdonjoen itäpuolella, lähellä Ruskon rajaa on hiekkanummi, josta on ajettu paljon hiekkaa. Nummen pohjoisosassa on Saarelmaan 

maalla hiekkakuoppa, jonka reunoilta löytyi kivikautisen asuinpaikan merkkejä. Paikka on Saarelmaan talosta noin 1,6 km 

etelälounaaseen, Kierikkalan kylästä etelään vievän kylätien länsipuolella, tieltä Lehtimäen taloon vievän kylätien länsipuolella, 

hiekkakuoppa-alueen halki johtavan polun pohjoispuolella. 


Paikka on koilliseen viettävää etupäässä männikköä kasvavaa hiekkakangasta. Kuopan ympäristössä on maan pintaa kuorittu, vain 

sen pohjoispuolella on koskematonta metsämaata. Hiekkakuopan reunoista löytyi kvartsi-iskoksia, joiden joukossa on pari esinettä.





Vuoden 2007 inventoinnissa havaittiin Kolovuoren seudun kautta kulkevan Haapavuorentien leikanneen yhtenäistä löytöaluetta, jossa 

iskoksia oli paikoin kohtalaisen tiheässä. Tämä iskosten löytöalue sijaitsee etelään teiden Y-kirjaimen muotoisesta risteyksestä, josta 

yksi soratie menee asfaltoidulle tielle 2012 ja yksi Haapavuoren ja Teerimäen talojen suuntaan. Löytöalue oli loivalla tasaisella mäen 

länsirinteellä pienessä männikössä. Matalia laakeita kalliopaljastumia oli löytöalueen lähettyvillä ainakin kaksi. Maalaji oli karkeaa 

hiekkaa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3241995 6728925
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Turun seutu Vahto sm 3922 Mäntylä Asuinpaikka sijaitsee kohdassa, jossa Vahdonjoen uoma itä–länsi-suuntaisena katkaisee pohjois–etelä-suuntaisen 

harjujaksonhiekkakankaan. Eteläreunassa pistää Mäntylän pellosta kankaan reunaan pieni peltokieleke. Se on hiekanajotien 

länsipuolella Mäntylän talosta noin 700 m pohjoiskoilliseen. Paikka on lounaaseen viettävää peltorinnettä, sen länsipuolella maasto on 

soistunutta. Paikalta on löydetty muutamia asuinpaikaan viittaavia iskoksia. 


Vuoden 2007 inventoinnissa todettiin, että metsää oli raivattu pelloksi vainion pohjois- ja länsilaidasta. Pellossa oli paikoin kohtalaisen 

tiheässä iskoksia ja iskentäytimiä. Niistä on otettu muutamia näytteitä talteen sekä myös yksi hiekkakivihioin. Mitään värjäytyneitä 

kohtia ei vainiolla havaittu. Sen laidassa olevan uuden raivion laitaan laskee puro, Limppukoski. Metsä tämän puron ympärillä on 

kuusivaltaista. Maaperä metsässä ja pellolla on hiekkaa, paikoin hiekka on vainiolla oikeinkin hienojakoista. Vainion pohjoisreunan 

luokse on kellaria varten joskus tehty syvä muutaman metrin läpimittainen kaivanto, josta ulottuu pienempi ojamainen kaivanto etelään 

päin.

2 asuinpaikat kivikautinen 3243446 6733475

Turun seutu Vahto sm 3923 Pahkaoja Matalia hiekkakuoppia tien kahta puolta metsäisellä mäellä. Kuopilta on muutamista kohdista löytynyt kvartsi-iskoksia. 2/3 muinaisjäännös Esihistoriallinen 3246970 6735770

Turun seutu Vahto sm 3926 Riihikorpi Kivistä ladottu rajamerkki sijaitsee kalliomäellä. Se on sijoitettu niin, että sen länsisivu on vasten matalaa kallionnokkaa.


Rajamerkissä on kylmämuurattu kivilatomus, joka on sammaleen peitossa. Latomuksen keskikohdalle on asetettu sammaskivi. 

Kivireunuksen itä-, etelä-, länsi- ja pohjoislaidalla on pystykivi. Keskuskiven itäsivulla on ympyränkaaren näköinen syvennys.


Rajamerkin lähellä on etelän suunnalla kaksi viisarikiveä.


Riihikorpi on mainittu rajapaikkana vuonna 1538. Nykyinen pyykki lienee 1700-luvun loppuvuosilta.

2 kivirakenteet historiallinen 3244890 6735280

Turun seutu Vahto sm 3927 Seurantalo Vahdon Seurantalo sijaitsee Vahdon kirkolta Silvolaan ja Valpeeriin vievän maantien pohjoispuolella, sen varressa noin 700 m Vahdon 

tienhaarasta. Se on mäntyä kasvavan kankaan lounaislaidassa, lännessä ja lounaassa avautuu laaja pelto- ja niittyalue, itäpuolella 

kohoaa kallio. Pohjoisessa on hiekkakuoppia. Niistä lähin on aivan Seurantalon luona ja se on uima-altaana. Noin 400 m pohjoiseen on 

urheilukenttä (ks. 906 01 0003), jonne Seurantalolta vie polku.


Mainitun polun reunasta, talon koillispuolelta löytyi hiottu sirpale sädekiviliuskeisesta aseesta ja kvartsi-iskos. Pihalla on maapinta hyvin 

kulunutta ja kivistä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3243296 6732163

Turun seutu Vahto sm 3928 Urheilukenttä Vahdon urheilukenttä sijaitsee mäntykankaalla Lassinvuorenkupeella. Sen etelä- ja lounaispuolella on laaja suroakuoppa, joka ei enää 

ole käytössä. Maaperä on soraa ja heikkaa. Länsipuolella on kalliota, maasto viettää loivana etelään ja pohjoiseen. 


Hiekka kuopan länsireunasta on löydetty muutamia kvartsi-iskoksia. Selvää kulttuurikerrosta ei ole näkyvissä, ei myöskään 

liedenpaikkoja tms.


Vuoden 2007 inventoinnissa tilanne ei ole muuttunut aikaisemmasta. Paikalta löydettiin yksi kvartsi-iskos.

2 asuinpaikat kivikautinen 3243340 6732520

Turun seutu Vahto sm 3929 Vahdon vanhan kirkon 

paikka    

Vanhan kirkon paikka neliskulmaisessa aitauksessa Vahdonjoen itärannalla.   2/3 kirkkorakenteet     historiallinen 3242810 6730800

Turun seutu Velkua sm 3950 Henttula Osittain hajotettu röykkiö sijaitsee Livonsaarella lähellä Askaisten rajaa Tulkinniemestä Lahdenperään ulottuvan kalliomuodostuman 

maantien itäpuolisella alueella, kallionhuipulla.


Röykkiö on kasattu kivenlohkareista. Osa on parin metrin päässä röykkiöstä erillään. Jäljellä oleva osa on 1x1,5 m kokoinen ja siinä on 

kiviä kolmessa kerroksessa.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3210220 6718780

Turun seutu Velkua sm 3951 Hämölänvuori Kohde, kuppi kalliossa sijaitsee Livonsaarella Teersalossa 1931 maantien itäpuolella. Paikka on vuorelle noustaessa kohdassa, jossa 

pienen kalliohalkeaman jälkeen on suora avokallionousu mäen huipulle. 


Kupin halkaisija on 5 cm.

2 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3208790 6718130

Turun seutu Velkua sm 3952 Itämluoto Rajamerkki sijaitsee Palvan kylässä Itämluodon korkeimmalla reunalla, avokalliolla.


Merkki on koottu laakeista kivistä. Se on runsaan metrin korkuinen, päällekkäisiä kiviä on 9 kerrosta.

2 kivirakenteet historiallinen 3206860 6719060

Turun seutu Velkua sm 3953 sma 3950 Kullavuori Röykkiö sijaitsee Velkuanmaan saarella Martinmaalla kalliomäen pohjoisrinteellä.


Röykkiö on kraaterimainen, keskus on ympäristöä hieman alempana. Halkaisija on 4 m.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3203290 6712340

Turun seutu Velkua sm 3954 Länsitalo Latomus sijaitsee Velkuanmaan Krööpilässä kallioiden reunustamassa notkelmassa. 


Latomus on muodoltaa kartiomainen. Sen halkaisija on 3 m ja korkeus 1,8 m. Kiviaines on alimmissa kerroksissa kookkaampaa kuin 

ylimmissä kerroksissa.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3204560 6714670

Turun seutu Velkua sm 3955 Pohjakylä Mahdollisesti varhaismetallikautinen (rautakautinen) pieni röykkiö sijaitsee Velkuanmaan saaren pohjoisosassa, Pohjakylän kylässä, 

lähialueen korkeimmalla maastokohdalla kalliolla. 


Kooltaan noin 1,8x1,7x0,3 m kokoinen röykkiö koostuu kahdesta kivikerroksesta. Alkuperäistä muotoa on vaikea arvioida, koska kiveys 

on hajallaan.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3204985 6716697

Turun seutu Velkua sm 3956 Pohjakylä Huonokuntoinen, pyöreähkö kiviröykkiö kallioharjalla Velkuanmaan pohjoisosassa. 2 hautapaikat Varhaismetallikaut

inen

3204980 6716700

Turun seutu Velkua sm 3957 Pohjakylän metsä Röykkiön pohja sijaitsee Velkuanmaan Pohjankylässä avokallion reunalla Loirankarilta itään.


Röykkiöstä on jäljellä muutama päänkokoinen kivi. Jyrkän kallion alla edellisiä kiviä 3 m alempana on kasa samankokoisia kiviä. Ne 

ovat todennäköisesti ylempänä olevasta röykkiöstä alas viskattuja.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3204130 6715950

Turun seutu Velkua sm 3958 sma 3950 Savilahti Varhaismetallikautinen (rautakautinen) röykkiö sijaitsee Velkuanmaan saaren eteläosassa Martinmaan osassa.


Röykkiö on kooltaan noin 6,4x4,4x0,5 m. Se on matala ja rakennettu kalliohalkeaman päälle. Röykkiötä on purettu keskiosasta.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3203402 6712209
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Turun seutu Velkua sm 3959 sma 3950 Savilahti Keskiosastaan purettu kiviröykkiö kallionlaen etelälaidalla. 2 hautapaikat Varhaismetallikaut

inen

3203400 6712210

Turun seutu Velkua sm 3960 Vahaniemi Kivilatomus sijaitsee Pohjakylän Vahaniemessä. Paikka on kallioharjanne, jonka länsireunaan on ladottu suorakaiteen muotoinen 

latomus.


Sen koko on 1x1,5 m. Reunoilla on isompia kiviä kuin keskustassa.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3206970 6712870

Turun seutu Velkua sm 3961 Varivuori Mahdollinen rajamerkki sijaitsee Velkuanmaan Krööpilässä, Varivuorella, itään viettävän avokallion itäreunassa.


Neliömäinen, korkeudeltaan 10 cm kivi, jonka sivut ovat 80 cm, on tuettu maasta kolmella kivellä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3203890 6714420

Turunmaa Dragsfjärd sm 1001 Ansvedja 1 Boplats i åkern vid gårdstunet, vid inventeringen 1943 påträffades rikligt med avslag i potatisåkern. Senare inspektioner har inte exakt 

lyckats identifiera Cleves  fyndlokal.Till samma boplatskomplex torde höra fynden TYA 360:1-5, som härstammar från ovan angivna 

koordianter. Ca 180 m SE härifrån har påträffats avslag och keramik (TYA 476:7), möjligen sträcker sig boplatsen så långt söderut

2 asuinpaikat kivikautinen 3249952 6668557

Turunmaa Dragsfjärd sm 1002 Ansvedja 2 Intill vägen norrut från Ansvedja Södergård ca 400 m NNW påträffades kvartsavslag och vid grävandet av provgropar framkom 

yttermera keramik

2 asuinpaikat kivikautinen 3249858 6668902

Turunmaa Dragsfjärd sm 1003 Ansvedjaträsk 1 Högst uppe på en kulle SW om vägen framkom vid grävandet av provgropar kvartsavslag. jorden i provgroparna var likväl blandad. Det 

förefaller som om på stället skulle ha funnits en senare bosättning. Tveksamt huruvida där funnits ett kulturlager eller om avslagen 

kommit med jord som flyttats till platsen.

2 löytöpaikat kivikautinen 3250111 6668300

Turunmaa Dragsfjärd sm 1004 Ansvedjaträsk 2 Boplats från stenåldern N om vägen från ansvedja till Dalsbruk, strax Se om den höjd på vilken fyndplatsen 040 00 0006 är belägen. 

Den ligger där sluttningen är svag och avgränsas i Ne av stenig terräng, i SW skär vägen genom boplatsen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3250218 6668235

Turunmaa Dragsfjärd sm 1005 Ansvedjaträsk 3 Boplats från stenåldern belägen NE om vägen från ansvedja till Dalsbruk där skogsvägen till Västanfjärd börjar. 2 asuinpaikat kivikautinen 3250662 6667864

Turunmaa Dragsfjärd sm 1006 Bastuslätt Det ena röset mäter 3 x 2.2 m och är 0.3 m högt, det andra mäter 2 x 1.7 moch är 0.4 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3243232 6663634

Turunmaa Dragsfjärd sm 1007 Bergholmsfjärden röset vackert beläget på ställe som utparcellerats. Det mäter 8.6 x 7.4 m och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3247814 6675336

Turunmaa Dragsfjärd sm 1008 Björkboda Bergig terääng som faller brant mot norr. Röset mäter 11.7 x 10.4 m. 1 hautapaikat pronssikautinen 3250045 6672580

Turunmaa Dragsfjärd sm 1010 Bolax Näset Jungfrudans 1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3260931 6655988

Turunmaa Dragsfjärd sm 1011 Borgarslätten Belägen intill ett litet kärr. 2 asuinpaikat kivikautinen 3250453 6675817

Turunmaa Dragsfjärd sm 1012 Busön Kohde sijaitsee Busön pohjoisrannalla, pohjoiseen kallistuvalla silokalliolla, noin 5 metrin päässä rantaviivasta.





Kallioon on hakattu merkkejä 61 x 26 senttimetrinä kokoiselle alueelle. Kallioon hakatun viivan paksuus vaihtelee 1-4 millimetriä. Se on 

matalaa, mutta helposti luettavaa. Merkit ovat luettavissa rannasta päin. Kuva esittää alusta, jonka alapuolella on venäjänkielinen 

teksti.





b pamjat ii d





Kirjaimet voidaan tulkita tarkoittavan "v pamjat" eli "jonkin muistoksi". Tämän lisäksi kalliossa on kaksi i:n tapaista merkkiä sekä 

kyrillinen d-kirjain. Kolmen viimeisen merkin keskinäiset etäisyydet ovat suuremmat kuin muiden merkkien ja ne näyttävät muodostavan 

alun keskeneräisestä sanasta, todennäköisesti kuvan esittämän aluksen nimestä. 





Kuvassa olevalla aluksella on keula vasemmalle  ja se on kuvattu ilman takilaa, suurikokoinen lippu perätangossaan. Aluksessa on 

kaljuuna ja ainakin 58 tykkiporttia kahdella patterikannella. Kuva esittää todennäköisesti Venäjän laivaston linjalaivaa 1700-luvulta tai 

1800-luvulta. Kuvion keskeneräisyyteen viittaa sekin seikka, että aluksesta puuttuu takila.





Leo Jolkkosen muistiinpanojen (Suomen merimuseo) mukaan paikallistarina kertoo venäläisen laivan haaksirikosta Busön lähellä.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3240970 6642800

Turunmaa Dragsfjärd sm 1013 Byholmen Mellan två åkerarealer strax under högspänningsledningen ca 200 m W om Kasnäsvägen finns ett röse som mäter 5.3 x 2.9 m. Det 

förefaller som om det hade rösats i två olika omgångar. Det nyare stenskiktet kan vara rätt nyligen radade stnear från åkern, medan 

den inre kärnan kan med vissa reservationer anses vara en fornläming.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3243551 6654662

Turunmaa Dragsfjärd sm 1014 Böhle Eventuellt röse på rullstensområdet söder om kyrkbyn. 2 kivirakenteet ajoittamaton 3247765 6648953

Turunmaa Dragsfjärd sm 1015 Bötesberget Boplatsen var belägen mellan Bötesbergets och Långisbergets bergsmassiv på en sandig höjd. Fordom har boplatsen legat på en 

bergig ö i botten av en liten vik på denna ös södra sida.


Bopatsen med omgivande terräng är förstörd av sandtäkt.

3 asuinpaikat kivikautinen 3250795 6676743

Turunmaa Dragsfjärd sm 1016 sma 1009 Böteskär Röset är beläget på den norra sluttningen av ett högt ber och mäter 8.4 x 3.5 m. 1 hautapaikat pronssikautinen 3250239 6647739

Turunmaa Dragsfjärd sm 1017 Bötisberget Röset är beläget uppe på ett berg vid en triangelpunkt och mäter 12.4 x 12.3 m och är 1.5 m högt. Det undersöktes av Högman 1886. 2 hautapaikat pronssikautinen 3249298 6671442

Turunmaa Dragsfjärd sm 1018 sma 1009 Bötskäret 1 Jaktskyddet är beläget ca 30 m från stranden. Det är byggt mot en lodrät bergsvägg som går i vinkel.  De två murade väggarna  mäter 

2.5 m och 1.8 m. Den längre murväggen är 0.9 m bred och kortare 0.6 m. Muren är genomgående ca 0.3 - 0.35 m hög och synnerligen 

väl lagd.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3250294 6647616
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1019 sma 1009 Bötskäret 2 Röset är beläget på Bötskärets nordostsida  där terrängen är bergig och tallbevuxen.  Röset är byggt på kalberget intill en stor jordfast 

sten så att rösets ena kant tangerar stenen. I sluttningen nedanom röset finns en stenåker som mäter cq 10 x 6 m.


Röset är runt till formen och har en diameter om 6.5 m. Det är jämt kupigt och är 0.9 m högt. Det är uppenbart att stenmateriaelt är från 

den nedanom belägna stenåkern. Stenarnas storek varierar mellan 5 och 20 cm. I södra ändan finns stenar som mäter 30-40 cm. 

Möjligen kan dessa härröra från kantkkeden.


Ca 25 m N om röset finns ett mindre stenröse, diam. 2.2 m och höjd 0.5 m. Formen och funktionen oklara.

2 hautapaikat rautakautinen 3250341 6647764

Turunmaa Dragsfjärd sm 1020 sma 1009 Bötskäret 3 En semisfärsik stenhög är rösad mot en lodrät bergvägg som löper iSE-NW riktning. Högen mäter 4.2 x 3 m. Ytan är vakert väld och 

höjden är 0.5 m. I Högens södra ändan ett stenområde som mäter 3 x 2 m. Detta är troligen rester av en stenåker.


Högen situering är ytterst ovanlig för ett  gravröse, men efters om den besitter vissa likheter med 040 01 0092 kan man inte helt 

utesluta detta.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3250301 6647776

Turunmaa Dragsfjärd sm 1021 Bötsön Kohde sijaitsee Bötsön saaren eteläosassa, loivapiirteisessä kalliomaastossa, hieman kaakkoon kaltevalla silokalliolla.





Hautaraunio on pyöreä ja sillä on pituutta 8,3 metriä, leveyttä 6,6 metriä ja korkeutta 0,6 metriä. Röykkiö on koottu pyöristyneistä, 

vaihtelevankokoisista kivistä ja lohkareista. Röykkiössä on paljon pieniä pyöristyneitä kiviä ja pohjoisosassa kaksi suurta, kiinteää 

lohkaretta. Röykkiön keskiosa on epätasainen ja siinä on kraateri. 





Röykkiön korkeus vastaa hiukan vanhempaa rantapintaa kuin LVII (AD 200).

1 hautapaikat rautakautinen 3240900 6643520

Turunmaa Dragsfjärd sm 1022 Degernäs Kohde sijaitsee Norstön pohjoisosassa, kallioisessa maastossa lähellä saaren itärantaa. 





Kohteessa on yhteensä 24 kiviuunia. Uunit on rakennettu pyöristyneistä ja särmikkäistä kivenlohkareista. Joissakin uuneista on 

seinärakenteena käytetty hyväksi joko kallion tai siirtolohkareen seinämää. Uunien pituudet vaihtelevat 1,8-3,8 metrin, leveydet 1,3-3,2 

metrin ja korkedet 0,5-0,9 metrin välillä. Joissakin uuneista on havaittavissa lämpölaajenemisvaurioita ja osa uuneista on romahtanut. 





Uunit sijaitsevat seuraavien koordinaattein rajaamalla alueella: 


p: 6653900-6654490, i: 1576450-1576850.

2 kivirakenteet historiallinen 3241910 6662340

Turunmaa Dragsfjärd sm 1023 Ejskär Kohde sijaitsee puuttomalla ulkoluodolla, luodon korkeimman kallion eteläpuolella, louhikkoisessa maastossa.





Labyrintti on rakennettu paikkaan, johon on kasautunut pyöristyneitä pikkukiviä. Labyrintistä on jäljellä vain kolme rinnakkaista, 

samankeskisesti kaartuvaa kiviriviä eteläosassa ja yksi kivirivi länsiosassa. Eteläosassa ulointa kehää on jäljellä 3,3 metriä, 

seuraavaksi sisempää noin 1,5 metriä ja kolmanneksi sisempää 3,4 metriä. Labyrintin kivet ovat pyöristyneitä. Labyrintin länsiosassa 

on suuria kiviä, jotka eivät muodosta selkeää rakennetta. Keskelle labyrinttiä on kaivettu suuri kuoppa. Pohjoisosa on tiheän katajan 

peitossa, mutta näyttää, ettei niiden alla olisi paljoakaan kiviä. Labyrintti onkin lähes kokonaan tuhoutunut.

2 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3231170 6640300

Turunmaa Dragsfjärd sm 1024 sma 1001 Falkön 1 röset  mäter 8.2 x 5.3 m, höjden är 0.6 m. 1 hautapaikat pronssikautinen 3244104 6677744

Turunmaa Dragsfjärd sm 1025 sma 1001 Falkön 2 Röset mäter 11.8 x 10.9 m och är 0.8 m högt. Det är beläget på Falköns Sw ända, på dess högsta punkt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3243857 6677676

Turunmaa Dragsfjärd sm 1026 Gammalsvidsbergen Det ena röset mäter 20.0 x 5.6 m, höjden är 0.6 m. 1 hautapaikat pronssikautinen 3247067 6663928

Turunmaa Dragsfjärd sm 1027 Genböle Röset mäter 14.2 x 13.1 m och är 2.2 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3249651 6672335

Turunmaa Dragsfjärd sm 1028 sma 1003 Grophagen 1 Det på kalberget belägna röset mäter 4.9 x 3.0 m och är o.3 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3251583 6665418

Turunmaa Dragsfjärd sm 1029 sma 1003 Grophagen 2 Två rösen på ca 90 m :s avstånd från varandra belägna på kalberget. Det ena mäter 9.9 x 3.7 m och är 0.3 m högt. Det andra mäter6.4 

x 3.6 m och är 0.2 m högt.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3251717 6665732

Turunmaa Dragsfjärd sm 1030 sma 1003 Grophagen 3 Det på kalberget belägna röset mäter 10.9 x 4.6 m och är 0.3 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3251602 6665627

Turunmaa Dragsfjärd sm 1031 Gröndalen  Det på kalberget belägna rösets diameter är 14 m. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3251291 6672233

Turunmaa Dragsfjärd sm 1032 Hammarsboda 1 Fyra gravkummel på en i åkrarna utskjutande ca 120 m lång och 60 m bred landtunga. Ursprungligen skall rösenas antal ha varit fem.  

I ett kummel påträffade pastor Ludvig Wennerström år 1878 en bronscelt (NM 1910). detta röse mäter 17.4 x 16.7 m och är 2.2 m högt 

och har en krater i mitten. Ett annat undersöktes år  1886 av Högman. Detta kummel hade varit omgivet av en stenkrets och i mitten 

fanss en kistliknande stensättning. I dag har det en grop i mitten. Dessa två ligger sydligast. De två andra ligger NW och NE om  de. 

Det nordvästligare har skadats av en vägskärning. Det har enligt Högman mätt 8 x 7 m och varit 0.7 m högt.  Det nordostligare har en 

krater med branta väggar som går ner nästan i botten. Det mäter 14.7 x 13.9 m och är 1.9 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3244537 6669253

Turunmaa Dragsfjärd sm 1033 Hammarsboda 2 Boplatsen är belägen i svagt sluttande skogsterräng mot S och SE vid en grusgrop. Jordmånen grus och stenar. Fynden gjordes vid 

grusgropens N kant. Boplatsen är delvis förstörd genom grustäkten.

2 asuinpaikat kivikautinen 3243880 6669213

Turunmaa Dragsfjärd sm 1034 Hammarsboda 3 Möjlig boplats från stenåldern. Stenig grussluttning mot SW strax nedanom en bergsbrant. Artefakterna påträffade på Purunpäävägen 

samt ur ett vindfälle och provgropar strax intill vägen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3244105 6669031
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1035 Hammarsboda 4 Fornlämningsområdet innefattar  en boplats från stenåldern, ett gravröse från tidig metallålder, tre möjliga fångstgropar och en kolmila. 

Terrängen är jämn grus- och sandmo.


Boplatsens omfång är inte utrett.Röset är byggt kring ett fast flyttblock av runda stenar i enhetlig storlek.  Fångstgroparna  mäter ca 2 

m i diamterer, djupet är 1 m. Kolmilan är en jorden grävd grop och invid den en till vall formad jordhög.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3244282 6668764

Turunmaa Dragsfjärd sm 1036 Hammarsboda 5 Området är åker och skog som skärs av landsvägen. Boplatsen  sluttar i SW riktning mot Majorsviken. Fynd från denna har påträffats 

på vardera sidan om vägen. Röset ligger på en liten åssträckning.

1 muinaisjäännösryhmät pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3244682 6668858

Turunmaa Dragsfjärd sm 1037 Hamnholmen 1 I mitten av Hamnholmen, på Söderfladans W strand, ca 30 m från strandlinjen, finns en raserad ryssugn. Den är belägen på ett lågt 

berg mitt i blandskogen. Den mäter i N-S ca 2 m och i E-W 2.2 m. höjden är 0.7 m

2 kivirakenteet historiallinen 3241188 6665247

Turunmaa Dragsfjärd sm 1038 Hamnholmen 2 På Hamnholmens N-uddes W strand finns lämningarna av 3 ryssugnar. De befinner sig i en däld på en tallås bakom strandbergen.


Ryssugn 1 är byggd mot två jordfasta stenar som bildar en vinkel. De yttre måtten är 1.6 x 1 m, h. 0.8 m. De inre måtten är 0.8 x 0.6 m, 

djupet 0.3 m. Öppningen kan ännu iakttas, den mäter 0.3 x 0.4 m. Den längre väggens mur  står ännu. På konstruktionen vilar 

stenhällar. Konastruktionen är byggd av kantiga stenar.


Ryssugn 2 är belägen 10 m ENE från föregående. Ugnen är mera förstör än föregående. Den består av en struktrulös stenhög om 1.3 

x 1.3 m. Genom högen går en ihålighet, vars bredd är ca 0.3 m.


Ryssugn 3 är belägen 60m SSE från ugn 1. den är byggd mot en stor jordfaststen, så att denna utgår ugnens ena sida. Den andra 

långsidan, liksom bortre väggen är byggd av stora stenblock. Längden är 1.8 m, bredden 1 m och höjden 0.7 m.

2 kivirakenteet historiallinen 3241114 6666420

Turunmaa Dragsfjärd sm 1039 Hamnholmen 3 Norr om den i mitten av Hamnholmen befintliga Gåshalsen, i bergig tallskogsterräng finns resterna av en ryssugn. Den är belägen ca 

150 m från holmens W strand.


Ugnen är raserad, endast västra väggen återstår. den har varit bygd intill en låg jordfast sten. Bakväggen har utgjorts av en stor häll, 

0.7 x 0.7 x 0.3 m. Byggmaterialet i huvudsak kantig sten. lämningen mossbelupen.

2 kivirakenteet historiallinen 3240922 6665191

Turunmaa Dragsfjärd sm 1040 Hamnholmen 4 Kohde sijaitsee Hamnholmenin saaren keskiosassa, alavassa maastossa. Uuni on kasattu särmikkäistä lohkareista, ja sen pituus on 

2,4 metriä ja leveys 1,8 metriä. Uunin pohjoisseinämän muodostama pystysuora laaka näkyy selvästi. Uuni suuaukko on ollut 

todennäköisesti kohti etelää. Uunin muodostamissa kivenlohkareissa on nähtävissä lämpölaajenemisvaurioita. Uuni on romahtanut.

2 kivirakenteet historiallinen 3241051 6665227

Turunmaa Dragsfjärd sm 1041 Hamnholmssundet Två skeppsättningar är belägna på ett högt berg på Purunpää udden mittemot Judasholmen vid Hamnholmssundet. På E sidan av 

bergskrönet finns två små försumpningar och p E sidan av dem en N-S-gående bergsrygg, på vilken gravarna byggts.





N graven är närmast en skeppsformig stensättning, som är ca 11 m lång och vid mitten ca 4,7 m bred. Vid byggandet av graven har 

man tydligen använt sig av en förhöjning i berget för att få mera volym åt graven och minska behovet av lösa stenar. 

Skeppssättningens W kan harfallit sönder, E kanten förefaller att vara bättre bevarad. I den mera intakta N delen finns flera flata 

stenhällar som kantstenar och N spetsen av skeppssättningen bildas av en spetsig triangelformad flat sten. Även i gravens S del finns 

flata stenar, men närmast ovanpå de övriga stenarna på gravens yta.


På S sidan av föregående, nästan helt övervuxen och täckt av några torra träd en närmast linsformad sättning, men mera ihopfallen än 

föregående. Dess längd är 4 m och bredd ca 3 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3242665 6665243

Turunmaa Dragsfjärd sm 1042 Helgskär Helgskär är beläget strax söder om Stora Ängeskär Röset är beläget på W-sluttningen om holmens mitt på 100 - 150 meters avstånd 

från en sommarstuga. Röset på berggrund mäter 3.2 x 2m och är 0.5 m högt. Det är glest byggt och berggrunden skymtar ställvis 

mellan stenarna, som är kantiga. De är i  genomskärning ca 40 cm.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3243648 6650312

Turunmaa Dragsfjärd sm 1043 Hertsböleviken 1 Det på kalberget belägna röset mäter 5.3 x 5.0 m och är 0.5 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3251819 6666439

Turunmaa Dragsfjärd sm 1044 Hertsböleviken 2 Rösena ligger på kalberget. Det ena mäter 9.7 x 4.7 m och är 0.5 m högt. Det andra mäter 8.9 m x 3.1 m och är 0.4 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3252267 6666138

Turunmaa Dragsfjärd sm 1045 Hitis Kalvholmen 1 På näset som förenar Kalvholmen med Hitislandet finns en åker och på dess västra sida en bergssluttning, som sluttar mot söder åt 

Kalvholmsfladan.  Uppe på kalberget växer glest med tall.  De två rösena är belägna på bergets östra sida. Det ena röset är beläget på 

bergets krön. Det är runt, mäter 6.6 m i diameter, är 0.9 m högt och har en krater med en diameter om 0.9 m och djup om 0.7 m. Röset 

är byggt mest av runda stenar.  På dess östsida finns en triangulär utbuktning.


Det andra röset är mindre och är beläget från föregående ca 20 m norrut. Det är runt, och har en diameter om 3.6 m. Dess profil är 

obestämd och dess höjd är 0.6 m. Röset är byggt av både runda och kantiga stenar.

2 hautapaikat rautakautinen 3247412 6650151

Turunmaa Dragsfjärd sm 1046 Hitis Norrsundet Terrängen SE om Kalvolmsfladan är granskogsmo. röset befinner sig på ett litet backkrön på ca 30 meters avstånd från 

Kalvholmsfladan.  Det är bycggt på bergsluttningen så att dess södra sida är i sluttningen och därmed byggt högre än norra sidan som 

är på krönet.. Röset mäter i S-N åtminstone 6.7 n och i E-W 7.6 m. Röset höjd är 1m.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3247532 6649919

Turunmaa Dragsfjärd sm 1047 Holma Hamnholmen 1 På den ca 600 m långa bergiga Hamnholmens norra strand  finns en stensättning som är skadad och utbredd över ett 7 x 7 m stort 

område på det bara bergskrönet. En stenanhopning mäter 1.5 m i diameter och intill den finns ett par mindre.Ytterligare är ett antal 

stenar lagda i D-form, som mäter 2.5 m. Konstruktionerna är radade endast i ett lager. Eventuellt rör det sig om ett raserat sjömärke 

eller en kompassros.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3241501 6650125
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1048 Holma Hamnholmen 2 På Hamnholmens sydsida på krönet av ett berg finns ett röse med krater i mitten. Röset är lovalt och  långs träckt i riktningen NNE-

SSW. Länden är 6.2 m och bredden 4.3 m, höjden är 0.8 m. Det är rösat av runda stenar med en diameter om 0.5-0.3 m. I ändarna 

finns mera sten än längs med sidorna. Den kraterformiga gropen i rösets mitt når berget i bottnen. Gropen mäter i N-S ca 1 m och iE-W  

0.8 m. Från rösets nordända sträcker sig en enkel stensättning  i N-S riktning. Den är rektangulär och mäter i N-S 2.5 m och  i E-W 1.9 

m. Konstuktionens NE hörn är raserat. Även denna konstruktion har en grop i mitten.

1 hautapaikat rautakautinen 3241708 6649966

Turunmaa Dragsfjärd sm 1049 Hälsingholmen Kohde sijaitsee Hälsingholmenin Västra holmenin luoteisrannan tuntumassa. Maasto kohteen ympärillä on kallioista.





Kohteessa on kaksi kiviuunia.





1. Kiviuunin koordinaatit p: 6667035, i: 3236865. Uunin pituus on 2,7 metriä ja leveys 2,1 metriä. Uuni on kasattu särmikkäistä ja 

pyöristyneistä lohkareista. Uunin koillisivun on muodostanut massiivinen kivilaaka. Lohkareissa on havaittavissa 

lämpölaajenemnisvaurioita. Uuni on romahtanut.





2. Kiviuunin koordinaatit p: 6667037, i: 3236945. Uuni sijaitsee tasaisella kalliolla lähellä rantaa. Uunin pituus on 1,7 metriä ja leveys 

1,5 metriä. Uuni on koottu särmikkäistä ja pyöristyneistä lohkareista. Uuni on romahtanut.

2 kivirakenteet historiallinen 3236920 6667040

Turunmaa Dragsfjärd sm 1050 Härön Kohde sijaitsee Härön saaren keskiosassa, kallioisessa, loivasti etelään laskevassa maastossa. Tasaisella, hiukan lounaaseen 

kaltevalla graniittikalliolla on pyöreä ja hyvin säilynyt kivilatomus. Latomuksen pituus on 5,1 metriä, leveys 4,6 metriä ja korkeus 0,5 

metriä. Latomus on koottu enimmäkseen pyöristyneistä lohkareista. Kiveys latomuksen keskiosassa on hiukan kuopalla.





Latomuksen keskivesiajoitus on hiukan nuorempi kuin Gluckertin Litorina VII, AD 200 ja rantavyöhykeajoitus likimain 480 +/-140.

1 hautapaikat rautakautinen 3226880 6647420

Turunmaa Dragsfjärd sm 1051 Höga Buskär 1 Kohde sijaitsee puuttoman ulkoluodon louhikkoisella koillisrannalla, pienen pohjoiseen aukeavan lahden pohjukassa.





Rantalouhikossa on kangettu suuria, paikoin mionisatakiloisia lohkareita rannan tasoittamiseksi. Rantavyöhykkeessä on neljä rantaa 

vastaan kohtisuoraa, tasaiseksi raivattua tasannetta, joita reunustavat lohkarevallit. Lohkarevallit etelästä pohjoiseen lueteltuina:





1. Pituus 10 metriä, leveys 1,2-1,7 metriä. Lounaiskoillissuuntainen.


2. Pituus 8 metriä, leveys noin 1 metri. Epämääräinen.


3. Pituus 9 metriä, leveys noin 1,2-1,5 metriä. 


4. Pituus 8 metriä, leveys 1,0-1,7 metriä. Monisatakiloisten lohkareiden reunustama.





Klangin (et al. 1991:289-290) 1/3-säännön mukaisesti määritettynä veneenvetopaikan käyttö ajoittuu 1700-1800-luvuille.


2 kulkuväylät historiallinen 3229720 6644180

Turunmaa Dragsfjärd sm 1052 Höga Buskär 2 Kohde sijaitsee puuttoman ulkoluodon louhikkoisella koillisrannalla, veneenvetopaikan (Höga Buskär 1) yläpuolella rinteessä.





Suorakaiteen muotoisessa tomtning-jäännöksessä on kaksi suurta, pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista muurattua länsi-itä- ja 

pohjoiseteläsuuntaista seinää sekä kaksi kallion muodostamaa seinää. Kylmämuurattujen seinämien pituudet ovat 2,8 metriä (länsi-

itäsuuntainen seinä) ja 2,9 metriä (pohjoiseteläsuuntainen seinä). Itäseinämän muodostaa osaksi siirtolohkare, joka on niin suuri, että 

sitä on tuskin voitu liikuttaa. Läntinen kallioseinämä on pystysuora ja korkeudeltaan 1,5 metriä. Siinä näkyy lämpölaajenemisvaurioita. 

Pohjoinen kallioseinämä on osaksi pystysuora, osaksi kalteva ja korkeudeltaan 1,0-1,5 metriä. 





Seinämien rajaama maalattia on kooltaan 2,9 x 2,5 metriä. Se on tasainen ja katajien peittämä. Rakenteen oviaukko on 

lounaiskulmassa sen eteen on vierinyt - kaiketi sekundaarisesti - lohkare. Muurattu eteläseinämä jatkuu kulman ohi parisen metriä itään 

ja muodostaa jonkinlaisen matalan tilan, mahdollisesti varaston, rakenteen itäpuolelle.





Rakenteen sijaintikorkeuteen perustuva keskivesiajoitus on 1430 +/-50 ja rantavyöhykeajoitus 1710 +/-20. 





2 kivirakenteet historiallinen 3229710 6644180

Turunmaa Dragsfjärd sm 1053 Högholmen Högholmen är beläget utanför Hitis kyrkby. Sundet mellan Hitislandet och Högholmen är 140-150 m brett. Högholmen mäter ca105 x 

100 m. Kännetecknande för ön de branta stränderna i öst och väst. Öns högsta punkt ligger 10.7 m över havsytan. Mot norr smalnar 

holmen och blir lägre. Högst uppe på holmen är vegetationen knapp bestående av endast grsä. I dälden i norr växer tall och ställvis 

enbuskage. 


Högst uppe bildar marken en terass, där utgrävningar företagits. Där antages ha funnits en försvarsanläggning från medeltiden. 

Stockkonstruktioner under vatten förekommer vid stranden mot Hitislandet. Dessa går ut från stranden ända upp till 20-30 m och ligger 

i linje med stranden längs en sträcka om ca 70-80 m. Mellan stranden och bryggkonstruktionen har troligen funnits andra 

träkonstruktioner. Av den ursprungliga bryggan återstår endast grunden, som ställvis är täckt av bottensediment och delvis förstörd. 

konstruktionerna ligger på mellan 0 och 5 meters djup.

1 muinaisjäännösryhmät keskiaikainen 3250107 6650570
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1055 Högland Kohde sijaitsee Höglandin keskiosassa, loivassa länsirinteessä. Kohteella on suorakaiteen muotoinen rakennuksenpohja, joka erottuu 

maasta kohoavana multapenkkinä. Seinät ovat olleet pääilmansuuntien mukaiset ja niiden ulkomitat ovat olleet noin 5 metriä (länsi-

itäsuuntaiset seinät) ja 6 metriä (pohjoiseteläsuuntaiset seinät). Rakenteen koilliskulmassa on tulisija, josta on jäljellä matala, kuolleen 

katajan peittämä kivikasa. Kivikassa erottuu myös tiiltä. Multapenkin rajaama alue on tasainen. Rakenne on vaikeahko havaita 

kasvillisuuden seasta. 





Parisataa metriä kaakkoon Höglandin halki kulkevassa notkossa on etelärinteellä kuoppa, joka on maakellarin jäännös. Maakellari 

lienee liittynyt rakennukseen. 





Kysymyksessä lienee torppa, joka ei ole kovinkaan iäkäs. Se saattaa olla edeltäjä Höglandin pohjoispäässä olevalle torpalle, joka 

autioitui 1900-luvulla. Asian tarkempi selvittäminen edellyttää maasto- ja arkistotutkimuksia.

2 asuinpaikat historiallinen 3239510 6675140

Turunmaa Dragsfjärd sm 1056 Jordbro På vardera sidor om vägen en boplats från bronsåldern. I omedelbar närhet torde ha funnits sammanlagt fem rösen, av vilka endast ett 

återstår i dag. Ett är undersökt av Högman, ett av Ella Kivikoski.

2 asuinpaikat pronssikautinen 3247004 6670194

Turunmaa Dragsfjärd sm 1057 Jungfruholmen Enligt Svante Dahlström (Gullkrona, Åbo 1945) fanns högt uppe på krönet av norra udden en nästan kvadratisk valla av jord och sten, 

beväxt med tallar, antingen grundvalen till en byggnad eller bröstvärn för ett batteri. E om nämnda vall ligger en fyrkant av kullerstenar. 

En rad djupa gropar invid sundet, omgivna av uppradade stenar kunde Dahlström också iaktta. ytterst har den norra, mot Gullkrona 

vettande udden har varit befäst med vallar av kullersten.


En del av fornlämningarna varr fortfarande synliga i terrängen vid inventeringen 1985. På norra udden är de minst övervuxna. Uppe 

mellan två mindre berg kunde en kvadratisk, med rullstenar omgiven fördjupning iakttas. Denna hade en öppning i ena sidan. En stor 

del av fornlämningarna är dold under vegetationen, som på vissa ställen är mycket tät.

1 puolustusvarustukset historiallinen 3242552 6663998

Turunmaa Dragsfjärd sm 1060 Jätukastberget Eventuellt förstört röse , som torde ha mätt 12.0 x 10.5 m och ha varit 1.7 m högt. 2 hautapaikat pronssikautinen 3249631 6670515

Turunmaa Dragsfjärd sm 1061 Kaldoholmen 1 Kohde sijaitsee Kaldoholmenin saaren itäosassa, loivasti itään laskevalla rantakalliolla. Pyöreähkön hautaraunion pituus on 6,6 metriä, 

leveys 5,3 metriä ja korkeus 0,5 metriä. Raunio on koottu lähes yksinomaan pyöristyneistä kivistä ja lohkareista. Suurimmat 

kivenlohkareet ovat mahdollisesti alun perin sijainneet röykkiön reunoilla. Röykkiön keskellä on kallioon asti ulottuva kuoppa. Kiveystä 

on ilmeisesti myllätty hiljattain vuoden 1985 jälkeen.





Kohteen keskivesiajoitus on 320 +/-150 ja rantavyöhykeajoitus 600 +/-130.

1 hautapaikat rautakautinen 3242650 6651820

Turunmaa Dragsfjärd sm 1062 Kaldoholmen 2 Kohde sijaitsee Kaldoholmenin saaren kaakkoisosassa, pienellä kuperapintaisella kalliolla, joka laskee loivasti rantaan.





Röykkiö on pyöreä ja kuperapintainen, ja sen pituus on 5,8 metriä, leveys 4,3 metriä ja korkeus 0,4 metriä. Hautaraunio on koottu 

pyöristyneistä ja särmikkäistä kivistä ja lohkareista. Röykkiön lounaisreunassa on yksi muita kookkaampi lohkare.





Kohteen korkeus (11,5 m mpy) vastaa hieman vanhempaa rantapintaa kuin Litorina VII, AD 200.

1 hautapaikat rautakautinen 3242480 6651604

Turunmaa Dragsfjärd sm 1063 Kalholm Kohde sijaitsee pienen Kalholmin saaren kallioisessa keskiosassa, laakean 20 metriä merenpinnasta olevan kallionlaen lounaispuolella, 

kuperalla kallioterassilla. Kohteelta on hyvä näkyvyys saaristoon kaakon ja luoteen välille.





Hautaraunio on pyöreä, ja siinä on keskellä kraateri. Raunion pituus on 6,6 metriä, leveys 5,5 metriä ja korkeus 0,4 metriä. Raunio on 

koottu pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista. Raunion keskelle kaivettu kraateeri ulottuu aina alla olevaan kallioon saakka, jossa on 

kuoppa haudan kohdalla. Hautaraunion kaakkoispäässä kasvaa mänty, ja sen itäreunasta on valunut lohkareita kalliota alas. 





Myös Kalholmin kalliohuipulla on lohkareita hajallaan. Ne voivat olla jäännöksiä toisesta haudasta.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3240380 6652170

Turunmaa Dragsfjärd sm 1065 Kammarbergen Röset ligger på ett bergsområde i västra delen av Stornäset. Graven har byggts på en långsträckt bergsrygg nära havet något SW om 

högsta kullen på Kammarbergen. Omkring röset växer gles tallskog och i Sw vetter berget brant mot en lägre ner växande skogsdunge. 

Till formen är röset en något oregelbunden rundel. Den består närmast av runda stenar, bland vilka detäven finns några stenhällar. I 

mitten finns en låg krater.   Röset mäter 5.7 x 4.4 m och är 0.5 m högt.


vid östra kanten av Kammarbergen finns en stenåker, där skattsökare har efterlämnat flera gropar. W om stenåkern finns en resent 

stenhög, som något liknar en fornlämning.

1 hautapaikat pronssikautinen 3244941 6674794
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1066 Kappalskroken Kohde sijaitsee Tunnhamnin saaren itärannalla. Kohteella on tasainen perunamaa, joka laskee koilliseen kohti rantaa matalan 

Kappalskroken-nimisen lahden pohjukkaan. Volter Högmanin (1886:103) mukaan paikalla on ollut kivenlohkareiden muodostama 

perusta rakennuksesta, jonka seinien pituus oli 3-4 metriä. Rakenne tuhotiin laajennettaessa rinteessä sijainnutta perunapeltoa. 

Paikalta ei ole sen koommin tiettävästi tavattu löytöjä, mutta paikannimeä Kappalskroken on kuitenkin pidetty vahvana osoituksena 

paikalla sijainneesta kappelista (Dahlström 1945: 88-89; Zilliacus 1989:25). 





Paikallisen informantin mukaan kappelin kivijalka olisi muistitiedon mukaan sijainnut nykyisen viljelyksen yläosassa paikassa, jossa 

kallio tulee maanpintaan näkyviin. Jäännöksiä kivijalasta ei ollut vuoden 1997 inventoinin aikaan enää havaittavissa.

3 kirkkorakenteet historiallinen 3231050 6655670

Turunmaa Dragsfjärd sm 1067 Knipnäsbacken Boplatsen är belägen på båda sidorna av vägen. 2 asuinpaikat pronssikautinen 3246928 6669578

Turunmaa Dragsfjärd sm 1068 Kolaskär Ryssugn beläget på ett litet skär på Gullkronafjärden, på S stranden av en vik som öppnar sig österut.


Ugnen är välvd av rundade och kantiga stenar. dens längd är 2.6 m och bredd 2.6 m, höjd 1.2 m. Ugnens öppning vätter mot NNW. 

Öppningen mäter 0.35  m och är 0.4 m hög. Det kallmurade valvet svänger inåt. Talket har rasat. bottnen är plant och stenfritt. 

konstruktionen är sällsynt välbevarad.

1 kivirakenteet historiallinen 3239983 6670110

Turunmaa Dragsfjärd sm 1069 Korsskär 1 Lågt röse, eventuellt sjömärke 2 kivirakenteet ajoittamaton 3250591 6647753

Turunmaa Dragsfjärd sm 1070 Korsskär 2 Lågt röse, eventuellt sjömärke 2 kivirakenteet ajoittamaton 0 0

Turunmaa Dragsfjärd sm 1071 Korsskär 3 Kohde sijaitsee Korskäretin lounaisosassa, mäntymetsän ympäröimän kallion laella. Kohteessa on kolmen kiviraunion ryhmä.





Raunio 1. Röykkiön koordinaatit  ovat p: 6647494, i: 3250627, z: 10. Röykkiö on pyöreä ja kupera ja sen huipulla on yksi suurempi kivi. 

Raunio on koottu pyöristyneistä lohkareista ja sen länsi- ja pohjoissivut ovat eheät ja tasaiset. Röykkiön pituus on 2,2 metriä, leveys 1,8 

metriä ja korkeus 0,9 metriä.





Raunio 2. Röykkiön koordinaatit ovat p: 6647465, i: 3250616, z: 11. Röykkiön sijaitsee noin 30 metriä etelälounaaseen röykkiöstä 

numero 1. Se on kupera ja jyrkkäseinäinen. Raunio on koottu lähes pelkästään pyöristyneistä lohkareista. Etenkin raunion itä- ja 

pohjoissivut ovat pystysuorat ja hyvin säilyneet. Raunion pituus ja leveys on 2,7 metriä ja korkeus 1,0 metriä.





Raunio 3. Raunion koordinatit ovat p: 6647449, i: 3250525, z: 8. Röykkiö on pieni ja sijaitsee kuperalla silokalliolla lähellä rantaa. Se on 

läpimitaltaan 1,5 metriä ja korkeudeltaan 0,6 metriä. Röykkiö on koottu pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista.





On mahdollista, että rauniot 1 ja 2 ovat linjakummeleita. Ne ovat ennen männikön kasvamista näkyneet saaren profiilissa jonkin 

matkaa. Raunioita yhdistävä linja on etelälounais-pohjoiskoillissuuntainen, ja raunioilla on hiukan korkeuseroa siten, että raunio 2 on 

korkeammalla. Linja on siis ollut nähtävissä pohjoisen puolelta, mutta sille on vaikea löytää muuta merkitystä kuin se, että linja on 

johtanut Utterskärin länsikärjestä lounaaseen sijaitsevan vedenalaisen matalan ohi. Se on siis voinut auttaa Korskäretin pohjoisrannalla 

olevan lahden lähestymistä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3250560 6647470

Turunmaa Dragsfjärd sm 1072 Kosackkullen På ett högt berg laldeles intill Söderlångvik gård finns två stora gravkonstruktioner. Till formen är båda avlångt rektangulära och 

tämligen låga och består av bara några stenskikt. På vissa ställen, speciellt nära ändarna, finns det några stora kantstenar och iden 

större stensättningen  har det möjligen funnits  av på kant ställda stenar gjorda tvärväggar. Det ena röset mäter 24.6 x 3.5 m och är 0.6 

m högt, Det andra, beläget 30 m SSW om föregående, är något mindre.


Gravarnas läge på ett högt, brant berg, som under bronsåldern utgjorde ett utskjutande näs vid vattenpasset mellan Långviken-

Söderbyviken och den nuvarande Norrviken är typiskt för stora praktgravar och stensättningarna bildar en mycket välbevarad helhe.

1 hautapaikat pronssikautinen 3245994 6666820

Turunmaa Dragsfjärd sm 1073 Krögarudden Krögarudden är belägen på S udden av Purunpää längst i SW på Dragsfjärds fastland, alldeles intill segelleden vid Jungfrusund. Denna 

segelled har sedan förhistorisk tid varit en av de viktigaste genomfartsvägarna i de åboländska skären och Krögaruddens välskyddade 

hamn har sålunda kommit att ha en viktig strategisk betydelse i synnerhet för krigsflottan. Krogverksamheten var säkert av betydelse. 

Åtminstone från 1600-talet finns det rilliga arkeologiska lämningar på udden.


Rester av ett flertal byggnader kan iakttas som stensättningar eller upphöjningar i terrängen. 


På både östra och västra sidan av krogområdet  finns små flata berg, Namnberget 1 och 2, i vilka resenärerna har ristat sina namn och 

bomärken under vistelsen vid krogen. Alla hittils daterade namn ser ut att härstamma från 1600-talet.


N om själva Krögarudden har dokumenterats 10 ryssugnar. Koordinaterna för den sydligast belägna är x = 6655 28, y = 1577 78, för 

den nordligast belägna x = 6655 66, y = 1577 91.

1 muinaisjäännösryhmät historiallinen 3243230 6663283

Turunmaa Dragsfjärd sm 1074 Kummelhuvudet På Kummelhuvudet, den nordligaste udden på Tunnhamn finns en stenvall, som är närmast rund till formen. Vallen är 0.6 m hög och 

0.5 m bred. Den inre diametern är 4 m. I S finns en öppning, ca 1.5 m bred. Byggmaterialet är rund natursten. Konstrutionen, som kan 

vara en byggnadsrund, är något skadad.

2 kivirakenteet historiallinen 3230751 6656127
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1075 Kvarnbäcken Boplatsen är belägen i en sluttning, på norra sidan av en forntida vik som öppnat sig mot öster. Möjligen är denna fyndokal identisk 

med den Nils Cleve 1943 beskrev som belägen "på skogsvägen mellan Hammarsboda och Ytter-Ölmoss byar".

2 asuinpaikat kivikautinen 3244151 6670645

Turunmaa Dragsfjärd sm 1076 Kvarnedet Röse uppe på ett berg. Utmärkt på grundkartan. 2 hautapaikat pronssikautinen 3244343 6667452

Turunmaa Dragsfjärd sm 1077 Kvarnkärret 1  Det på kalberget belägna röset mäter 17.4 x 4.8 m och är 0.4 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3252776 6666335

Turunmaa Dragsfjärd sm 1078 Kvarnkärret 2 Det på kalberget belägna röset mäter 6.5 x 2.7 m och äre 0.4 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3252705 6666749

Turunmaa Dragsfjärd sm 1079 Kvarnmossen 1 Fyndplatsen ligger på E-sidan om vägen till Bötesbergets sandtäkt. Området är kalhygge som kultiverats. Ett flertal avslag har iakttagit. 2 asuinpaikat kivikautinen 3251110 6676178

Turunmaa Dragsfjärd sm 1080 Kvarnmossen 2 Boplatsen är belägen intill en mosse på en svag sluttning mellan två berg. 2 asuinpaikat kivikautinen 3250489 6676396

Turunmaa Dragsfjärd sm 1081 Kyrksundet Kyrksundet mellan Rosala och Hitislandet som sträcker sig i sydvästlig- nordostlig riktning är i dag ca 800 m långt och som smalast 

mäter det endast 20 m. Den nordvästra standen är låg och vassbevuxen lerjord. Den  övergår i skogbevuxen moränmark. Blandskogen 

övervägs av gran, men tall och björk förekommer också.


En rektangulär kapellgrund, i vars anslutning skelettgravar utgrävts i olika repriser är markerad med en sentida minnessten. Största 

delen av fornlämningsområdet saknar ovan jord synliga konstruktioner. Något egentligt kulturlager kan på de flesta ställen inte heller 

iakttagas.Undantag utgör några ytor, av vilka en synes ha varit platsen för smidesverrksamhet. Det fyndförande lagret ligger för det 

mesta strax under humusen. I områdets nordöstra del finns en stensamling, av vilka största delen är flyttblock  En del av stenarna är 

dock flyttade. Mellan stenarna har påträffats föremål.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3247493 6649270

Turunmaa Dragsfjärd sm 1082 Lattopete I SW på Rosalalandet  finns en udde benämnd Lattopete med branta stränder. På uddens östsida består bergrunden av en mörkbrun 

bergart som spjälker i släta block. På dessa block har inhggningar gjorts. Inskriptioner finnsd på fem olika ytor. Två av dessa är 

påtagligt recenta.


Fält 1. Inhuggningarna finns i bergväggen ca 2 m från vattenlinjen. Den huggna ytan är 120 x 140 cm. Årtalen 1760 och 1765 är 

inristade. En del av inristningarna är spegelvända.


Fält 2. Huggningen är på en lodrät vägg ca 3 m från föregående. De är belägna 2 m ovanom havsytan ca 5 m från vattenlinjen.  Årtalet 

1760 är inhugget. Den andra inskriptionen är spegelvänd.


Fält 3 .  Isnskription bestående av tre bokstäver,de två sista spegelvända. Inhuggningen är belägen på en vertikal bergyta ca 1.5 m 

snett nedanom fält 2. Fältet är beläget på 2 ms höjd över havet ca 4 m från vattenslinjen. ristningen mäter 18 x 12 cm.


Fälten 4 & 5. I närheten av de föregående kan på två ställen iakttas ljusa ristningar. Dessa är otydligt urskiljbara bokstäver och 

förefaller vara nyligen gjorda.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3243429 6646132

Turunmaa Dragsfjärd sm 1083 Lillers Ca 8 m norr om Lillers vedlider på bara berget finns två inhuggningar som är daterade till 1792. Den nedre ristningen ämäter 0.32 x 0.5 

m Nederst finns årtalen 1792 (siffrorna är 9 cm höga). Ovanom årtalet finns bokstäverna GBB.Bokstäverna är 13 cm höga. 

Bokstäverna kröns av en krona, som är 18 cm hög och 21 cm bred.


ristningen högre upp på berget mäter 0.3 x 0.5 m. Nederst finns årtalet 1792  (siffrorna är 11 cm höga). Ovanom  årtalet bokstäverna 

EHOG. bokstäverna är 12 cm höga.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3241295 6658244

Turunmaa Dragsfjärd sm 1084 Lillfinnhofva Boplatsen avgränsas i N av ett berg och i S och  NE av en i terrängen klart urskiljbar liten brant sluttning, som troligtvis är en gammal 

strand. Terrängen mellan berget och sluttningen är jämn och består av fin sand.


Boplatsen hör troligen till Jäkärlägruppen. på stället kan dock iakttas även verksamhet från historisk tid. Åtminstoen två kolmilor kunde 

iakttas. Därutöver finns på området två gropar, ca 3 m diam.

2 asuinpaikat kivikautinen 3251901 6676382

Turunmaa Dragsfjärd sm 1085 sma 1004 Lindholmen Lindholmen är belägen vid Jungfrusundet SE om Jungfruholmen och ca 400 m SW om Krögarudden. Mellan Lindholmen och 

Skansholmen finns ett ca 100 m brett sund och vid dess stränder befästningar på båda öarna.


Standvallen på Lindholmen är byggd på norra sidan av en lång bergsudde, som skjuter ut i Stora Jungfrusundet. Vallen sträcker sig 

över en sänka mellan två bergsklackar alldeles intill stranden. Som byggnadsmaterial har använts likadan stenblock som på 

Jungfruholmen.


Högst uppe på holmen finns en större förskansning, en stor kvadratisk vall, som mäter ca 18 x 17 m. De numera ca 4 m breda vallarna 

har byggts av stenar av varierande storlek. Anordningen har tydligen haft en öppning mot holmens mitt i norr.

1 puolustusvarustukset historiallinen 3242845 6662805

Turunmaa Dragsfjärd sm 1086 Långfuruholm Röset mäter 8.7 x 7.4 m och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3238938 6660729

Turunmaa Dragsfjärd sm 1087 sma 1002 Långnäsudden 1 Två kummel belägna på ett högt berg. Det ena mäter 13.7 x 12.7 m och är 1.5 m högt. Det andra mäter 13.5 x 8.6 moch är 1.2 m högt.  

Det förstnämnda undersöktes av Högman 1886. Kumlet omgavs av en stenkrets. Innanför denna yttre ring fans en spetsoval eler 

nästan skeppsöiknande stensättning. I ett större block observerades 24 små runda gropar nästan i rader av 2 cm och mindre diameter 

och samma djup. 0.5 m S om den inre stenkretsen påträffades en dolk. Dessutom observerades  igraven kol och sot.

1 hautapaikat pronssikautinen 3247878 6669522

Turunmaa Dragsfjärd sm 1088 sma 1002 Långnäsudden 2 Ett kummel  i skogen, som mäter 8.7 x 8.3 m,  höjd 0.8 m. 1 hautapaikat pronssikautinen 3247896 6669279
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1089 sma 1011 Lövö kobbar 1 Stensättningen finns mitt på en liten bergsrygg som löper i N-S riktning på Stora Ängesös östra sida.  Fornlämningen består av tre 

stenformationer i rad, av vilka två är små rösen och den tredje en stnsättning. Denna är belägen i längst i  SE  och förfaller snarast vara 

en fyrsidig stenfot. N-och S- sidorna är dock förströda. Inne i sättnigen finns inte stenar, endast ett tunnt jordlager på berget. Den mäter 

2.5 x 2.35 m. Hela radens längd är 7.5 m. Det mellersta röset mäter 1.8 x 1 m. Det nordligaste mäter 1.9 x 1.4 m.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3249577 6656093

Turunmaa Dragsfjärd sm 1090 sma 1011 Lövö kobbar 2 Ugnarna befinner sig på Stora Ängesös östra strand vid sundet mot Stenverkklobben. Ugnen närmast stranden, a, är belägen på en 

bergsterass. Ugnarna b, och c är belägna högre upp i sluttningen i en svacka. Den usäkra ugnen d ligger ca 30 m i NE vid bergets fot.


Ugn a är oval. Öppningen är mot havet. Den mäter i N-S 1.6 m, i E-W 1.8 m, höjden är 0.4. Stenarnas diameter är 0.3 - 0.5 m.


Ugn b är oval. Öppningen är mot havet. Den mäter i N-S ritning 1.7, i E-W 2.3 m. Höjden är 0.4. Stenarnas diameter är 0.2 - 0.5 m.


Ugn c  är belägen mellan två tallar 10 m söderut från föregående. Påminner tillformen om a och b. Öppningen vätter mot N. Ugnen 

mäter i N-S riktning 1.6 m, i E-W 1.6, höjden är 0.5, stenarnas diamter 0.3-0.7 m.


Ugn d är osäker. Dess mått är i N-S 2.2 m, E-W, 2 m, höjd 0.4 m. Stnerans diameter är 0.1 - 0.4 m.

2 kivirakenteet historiallinen 3249707 6655867

Turunmaa Dragsfjärd sm 1091 sma 1011 Lövö kobbar 3 På Stora Ängesös östra sida, mittemot Stenverkklobben finns på kalberget ett röse. Röset är ovalt till fomren, men dess stenar i S 

förefaller ha rasat ner. Röset är byggt av kantiga stenar. Dess mått är 2 x 1 m. Detta är troligen ett gammalt sjömärke.

2 kulkuväylät historiallinen 3249654 6655809

Turunmaa Dragsfjärd sm 1092 Lövö kobbar 4 På Stora Ängesös östra sida mitteomit Stenverkklobben finns på ett sydligt berg en möjlig stenformation. Berget S om konstruktionen 

sluttar sakta mot skogbevuxen kärr mark. Stensättningen finns nedanom en 0.5 m hög bergsterass och består av kantiga stenar. 

Konstruktionen är oval och mäteri  N-S riktning 1.7 m, i E-W 1.4 m och är 0.4 m hög. Stnernas diameter är 0.3 - 0.7 m. konstruktionen 

påminner om ryssugnarna 040 01 0096, men denna kan eventuellt vara en naturformation.

2 kivirakenteet historiallinen 3249608 6656793

Turunmaa Dragsfjärd sm 1093 Masugnsträsket Boplatsen är belägen på en SE-sluttning, som under stenålderns slut legat i en skyddad vik. 2 asuinpaikat kivikautinen 3250265 6665728

Turunmaa Dragsfjärd sm 1094 sma 1008 Mossarna 1 På Hitislandets N sida finns inalles fyra ryssugnar. Två av dessa finns på en bergsklack ca 70-80 m från stranden.  Båda ugnarna är 

raserade. Den ena är en rektangulär stensättning, vars SE vägg saknas. Mynningen har synbarligen varit belägen på denna sida. 

Ugnen mäter 2.2 x 1.7 och är 0.4 m hög. De inre måtten är 1.3 x 0.9 m. 


Den andra ugnen är belägen 10 m från föregående. Den befinner sig i en sänka mellan två små bergsklackar. Ugnen är byggd mellan 

två jordfasta stenar. Taket har rasat. Den ena jordfastastenen utgör östvägg. Ugnen är 2 m lång och 1.9 m bred och 0.6 m hög.De inre 

måtten är 1.7 x 1 m.

2 kivirakenteet historiallinen 3248110 6650972

Turunmaa Dragsfjärd sm 1095 sma 1008 Mossarna 2 Den västligare belägna ryssugnen är belägen i en liten däld mellan två bergsryggar. Ugnen är rätt intakt. Även taket är delivs 

bevarat.Den mäter 1. x 1.4 och är 0.6 m hög. De inre måtten är 1.1 x 0.9. Den östligare ugnen är byggd på en en bergsklack. Av ugnen 

återstår endast en rektangulär konstruktion. Taket saknas helt. Ugnen mäter 1.7 x 1.1 m och är 0.6 m hög. De inre måtten är 1.1 x 0.6 

m.

2 kivirakenteet historiallinen 3248253 6650984

Turunmaa Dragsfjärd sm 1096 Mölnkärret Två rösen på var sin bergsklack i skogen. Det nordligare mäter4.7 x 3.6 m och är 0.6 m högt. Det sydligare belägna mäter 11.5 x 9.2 m 

och är 0.9 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3255369 6675994

Turunmaa Dragsfjärd sm 1097 Norrglo Röset är beläget vid stranden av en vik som från NW tränger in i holmen. Vikens stränder är branta  röset befinner sig på en 

sommerstugetomt, ca 15 m ENE från dess strandbastu.  röset mäter 5.5 x 4.2 m. Det består av runda och kantiga stenar, vilkas 

genomskärning varierar mellan 10 och 50 cm. I mitten finns en tydlig grop, som är rsultatet av att stenar flyttats.


 enligt traditionen är röset en vikingagrav. Redan den förra ägaren Uno Westerholm berättade det. Enligt en annan tradition skulle röset 

vara ett falskt kummel för att vilseföra sjöfarare.

2 hautapaikat rautakautinen 3241864 6647480

Turunmaa Dragsfjärd sm 1098 Norstö Kohde sijaitsee Norstön itäosassa kalliolla. Kohteessa on neljä kiviuunia.





Uuni 1. Uuni koordinaatit ovat p: 6661265, i: 3241294, z: 23. Uuni sijaitsee kalliorinteessä. Se on tehty särmikkäistä lohkareista, joissa 

on lämpölaajenemisvaurioita. Uunin suuaukko on kohti lounasta. Uunin onkalon takaosa on säilynyt, etuosa on romahtanut. Uunin 

pituus ja leveys ovat 1,9 metriä, korkeus 0,8 metriä.





Uuni 2. Uunin koordinaatit ovat p: 6661224, i: 3241310, z: 23. Uuni sijaitsee kallioportaalla, pienen suon luoteisreunalla. Uuni on tehty 

särmikkäistä lohkareista, joissa on lämpölaajenemisvaurioita. Uunin suuaukko on pojoiseen ja katekiveys romahtanut. Uunin pituus on 

2,3 metriä, leveys 2,2 metriä ja korkeus 0,5 metriä.





Uuni 3. Uunin koordinaatit ovat p: 6661237, i: 3241382, z: 20. Uuni sijaitsee tasaisella, kasvillisuuden peittämällä kalliolla. Uuni on tehty 

etupäässä särmikkäistä lohkareista. Katekiveys on osin romahtanut, mutta onkalon länsiosa on säilynyt. Uuni pituus on 2,5 metriä, 

leveys 2,1 metriä ja korkeus 0,9 metriä.





Uuni 4. Uunin koordinaatit ovat p: 6661350, i: 3241472, z: 15. Uuni sijaitsee louhikkoisessa, kuusta kasvavassa rinteessä 

hakkuutyömaan vieressä. Uuni on koottu pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista. Uunin kate on suurimmaksi osaksi säilynyt. Uunin 

suuaukko on pohjoiseen. Uuni on sammaleen peitossa. 





2 kivirakenteet historiallinen 3241380 6661270
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1099 sma 1005 Nybondas På en liten låg bergsklack, som höjer sig över den omgivande terrängenpå ca 40 ms avstånd från stranden finns en fyrsidig 

stensättning.  Stensättningen är täckt av ett tjockt mosslager, ur vilket tre hörnstenar tydligt avtecknar sig. För den händelse 

konstruktionen haft en fjärde hörnsten har den blviit rubbad. Stenarna mellan hörnstenarna är lägre än dessa. Formationen mäter 2.1 x 

1.8 m. Hörnstenarnas höjd är ca 0.5 m, den övriga strnsättningens stenar 0.3 - 0.4 m.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3249274 6656708

Turunmaa Dragsfjärd sm 1100 Nyäng Kohde sijaitsee Vänön saaren itäosassa. Maasto kohteen ympärillä on tasaista, osaksi avointa, katajaa kasvavaa hiekkamaastoa, 

jossa on kivenlohkareita siellä täällä. 





Maanpinnalla erottuu noin sata melko tasakokoista, nyrkinkokoista kiveä. Kiviä on näkyvissä noin 7 metriä läpimitataltaan olevalla 

alueella. Katajien alla voi kiviä olla vielä laajemmaltikin. Kivet eivät muodosta kehiä tai muita selväpiirteisiä rakenteita. Alueen 

koillisosassa on tiivis ryhmä kiviä, joista neljä on rivissä. Rakenne on hajanainen ja labyrintiksi epävarma. Labyrintin kiviksi rakenteen 

kivet ovat epätavallisen pieniä.

2 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3231800 6649770

Turunmaa Dragsfjärd sm 1101 Nämanön Två rösen på Nämanöns högsta berg. Det sydligare (p: 6660400, i: 3240620, z: 28) mäter 7.4 x 7.0 och är 0.8 m högt. Det nordligare 

(p: 6660430, i: 3240640, z: 25) mäter 20.7 x 5.5 m och är 1 m högt. Det mindre utgrävt av Högman 1886.

1 hautapaikat pronssikautinen 3240619 6660425

Turunmaa Dragsfjärd sm 1102 Näset röset ligger strax S om vägskälet till Bredvik, ca 150 - 200 m  W om Kasnäsvägen. röset är ovalt, mäter i N-S ritning 8.3 m och i E-W 

riktning 3.8 m. höjden är 1.2 m. Det är byygt av såväl runda som kantiga stenar, vilkas storlek varierar. De mindre stnerarna, av vilka 

det finns mest i S-ändan är ca 10 cm i genomskärning. De största stenarna mäter tom 0.8 m i genomskärning. De stora stnerana finns 

längs rösets kanter.  I rösets närhet finns röjningsrösen.

2 hautapaikat rautakautinen 3243609 6655521

Turunmaa Dragsfjärd sm 1103 Nästorp På södra delen av Stornäset finns en låg och otydlig stenkonstruktion som eventuellt kunde vara en fornlämning. Den i fråga varande 

formationen är en långsträckt, övervuxen stensättning, som möjligen kunde bestå av två fast i farandra byggda gravrösen. Största 

delen av konstruktionen har en diameter av ca 3,5 m och dess kantstenar blidar en tämligen klar cirkel. Den till sin form mera diffusa 

norra delen har en diameter av ca 3 m.


Stensättningen ligger drygt 200 m N om vägen från Dragsfjärds kyrka till Ölmosviken, på ett ställe där åkrarna på södra sidan av vägen 

skiljs åt av en smal skogsremsa.

2 kivirakenteet rautakautinen 3245735 6673907

Turunmaa Dragsfjärd sm 1104 Nöjis Boplatsen är belägen N om vägen mellan kyrkan och Hammarsboda. 2 asuinpaikat kivikautinen 3245447 6669864

Turunmaa Dragsfjärd sm 1105 Oxholmen På Oxholmens högsta krön  (x = 6655 13, y = 1578 20) finns på det något kupiga berget av ljus granit inhackad en rund kompassros, 

som mäter 32 cm i diameter. 


På holmens sydsida ( x = 6655 02, y = 1578 23) finns en ryssugn. Den är murad av kantiga block på ojämn åt öster sluttande bergyta. 

Längdaxeln  W-E. Den bäst bevarade delen mäter 2.1 m och är 1.6 m m bred. Nederst stora kantiga block på vilka  radats mindre. 

Konstruktionen öppen i mitten.  Öppningen troligen i E.

2 muinaisjäännösryhmät historiallinen 3243542 6663174

Turunmaa Dragsfjärd sm 1106 Oxmossen Boplatsen är belägen ca 1 km N om Storfinhova by vid vägen till Lemnästräsket. 2 asuinpaikat kivikautinen 3251775 6676047

Turunmaa Dragsfjärd sm 1107 Purunpää Högholmen På Högholmen, som numera bildar mellarsta delen av Jungfruholmen har enligt  uppgift, bl.a. Hildur Planting inventering 1932, funnits 

en stenlabyrint, jungfrudans på bergskröne som höjer sig 27.5 möh. 


vid inventeringen 1985 kunde konstateras att jungfrudansen inte mera fanns kvar.  Högst uppe på holmen finns i berget flera 

ögleförsedda järnbultar och bredvid dessa diffuusa stenhögar. Det är möjligt att stenhögarna utgör resterna av jungfrudansen. De 

påminne dock mera om den typ av stenar som använts för att bygga vallen i norrra ändan av ön och det är sålunda troligt, att de 

härstammar från ett sjömärke eller någon annan modernare anordning.

3 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3242687 6663282

Turunmaa Dragsfjärd sm 1109 Rosala Halsbacken lokalen är belägen intill brandkårshuset, SW om grundskolan gårdsplan. Strax intill vägen ett område, som till delar undersökts i och för 

vägförbättringsarbeten provgrävts, varvid framkom kulturjord. Vid Turun yliopistos skärgårdsinventering har man iakttagit mörkfärgad 

jord.

2 asuinpaikat historiallinen 3243606 6646638

Turunmaa Dragsfjärd sm 1110 Rosala Hamnholmen Ett röse på berggrund befinner sig på öns södra del . Röset mäter 5.8 x 3.2 m. Röset är delvis skadat. Det har en krater i mitten med 

en diameter om ca 1.5 m.

1 hautapaikat rautakautinen 3241800 6649656

Turunmaa Dragsfjärd sm 1111 Rosala Kalvholmen 1 Nästan i mitten av ön, på ett av de högsta krönen som mäter 50 m i diameter, ligger ett skadat röse. Den runda bottenkonstruktionen är 

dock tydligt iakttagbar, även om den är skadad i SW. Rösformationen i två stenlager mäter ca 35 cm i höjd, dess diameter är ca 1.5 m. 

Denna stenkrets utgör rösets kärnkonstruktion. Stenar som hört till röset är utbredda runtomkring i omgivningen.  Vid inventeringen 

1992 kunde iakttas spär efter eld i rösents botten under förnan. Eventuellt är röset ett gammalt sjömärke.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3243168 6648567

Turunmaa Dragsfjärd sm 1112 Rosala Kalvholmen 2  på W sidan av Kalvholmens norra del finns en långsträckt stenkonstruktiion. den är byggd uppe på berget ovanför stranden och består 

av två parallella stenrader. konstruktionen är delad i en västlig och en östlig del. Hela konstruktionen mäter 24.4 m och är 0.8-1.1 m 

bred.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3243273 6648839

Turunmaa Dragsfjärd sm 1113 Rosendalbäcken röset mäter 10.4 x 7.8 m och är 0.7 m högt 1 hautapaikat pronssikautinen 3255093 6675646

Turunmaa Dragsfjärd sm 1114 Rävberget Röset är beläget NE om Rävberget 30 m W om en åker. Det jordblandade röset har en diameter om 3.4 m och är 0.8 m högt. Det 

förefaller som om röset är byggt till större delen av jord. På röset växer 2 granar.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3243554 6655908

Turunmaa Dragsfjärd sm 1115 Sandbrinkarna Boplatsen är belägen i skogen strax väster om Frianvägen, delvis norr om en fuktig sänka och öster om höjd, delvis väster och sydväst 

om sänkan. Jordmånen är fin sand.

2 asuinpaikat kivikautinen 3245456 6670627
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1116 sma 1012 Segerbacka 1 Stället är beläget i mitten av det tidigare sund som skiljt Stora Ängesö från Lilla Ängesö, ca 200 m NE från runstenens fyndplats. På 

området kunde iakttas grunden av en byggnad och flera rösen. Dessa är troligen odlingsrösen. Några befinner sig i linje i förhållande till 

varandra, varför de också kan vara råmärken eller stolpstensättningar. En del av rösena är så lågt belägna att de inte kan vara 

förhistoriska.

3 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3248859 6655945

Turunmaa Dragsfjärd sm 1117 sma 1012 Segerbacka 2 Två rösen finns på en 1 - 1.5 m hög bergsterras. Under deann finns gammal ängs- och åkermark. Rösena befinner sig på ca 9 ms 

avstånd från varandra. På andra sidan om ängen finns en stenmur, taggtråd och odlingsrösen.

3 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3248860 6655975

Turunmaa Dragsfjärd sm 1118 sma 1012 Segerbacka 3 Ca 90 m från förra Segerbacka bostadshus grund på en bergig udde finns ett odlingsröse. Udden skjuter ut i en gammal strandäng. 

Röset mäter 7.8 x 4.2 m

3 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3248781 6656009

Turunmaa Dragsfjärd sm 1119 Senatsberget 1 Boplatsen är belägen på en smal ås SE om Senatsberget, på ca 50 ms avstånd dess ytterst klippiga Se-brant. Åsen som går i SE-NW-

riktning har rätt branta sluttningar och  dess SE ända  slutar i ett brant berg som höjer sig över omgivningen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3251385 6666359

Turunmaa Dragsfjärd sm 1120 sma 1004 Skansholmen De på Skansholmen fortfarande synliga vallarna koncentrerar sig till stranden mittemot Lindholmen i södra delen av ön. Det är tydligen 

fråga om åtminstonen två vallar, mellan vilka det finns ett ca 1.5 m brett utrymme, möjligen någotslags skyttegrav. Den södra delen av 

vallarna slutar vid strandklippan och den norra ändan ser ut att svänga sig mot berget mitt på holmen. Mellan berget och vallarna finns 

en 2-3 m bred jämn "väg", vars övre kan även kunde vara artificiell. Södra ändan av skyttegraven stängs av fortfarande synliga stora 

stenar. I övrigt är vallarna totalt övervuxna och bara på några få ställen går det att urskilja en större kantsten.

1 puolustusvarustukset historiallinen 3242754 6663025

Turunmaa Dragsfjärd sm 1121 sma 1005 Skepparhamn De två bryggfundamenten på Skepparhamnvikens östra strand ligger alldeles i vattenbrynet. Det ena fundamentet består av stora 

stenar, 0.5 m i diameter. Dess längd är 3.1 m, bredd 1.5 m och höjd 0.4 m. Det andra fundamentet är beläget 80 m söder om 

föregående. Denna fornläning består av en konstruktion på stranden samt en under vatten. Konstruktionens längd är 4.1 , bredd 2.5 m 

och höjd 0.3 m.

2 kulkuväylät ajoittamaton 3248836 6656978

Turunmaa Dragsfjärd sm 1122 sma 1005 Skepparhamn 2 Väster om Skepparhamn uppe på en bergsklack finns en murkonstruktion, som tolkats som ett jaktskydd. Terrängen höjer sig på detta 

ställe brant från sjön. Konstruktionen är byggd fast i en lodrät bergsvägg som går i vinkel.  Den byggda muren mäter 4.6 m i längd, 0.8 

m i bredd och 0.4-0.5 i höjd. Rummet mellan muren och bergväggen är 1.7 m brett.

2 työ- ja valmistuspaikat ajoittamaton 3248841 6657098

Turunmaa Dragsfjärd sm 1126 Snåldö hamn Ca 60 m S om Snåldö hamn vikbotten på berget finns ett röse, till formen runt och 5 m i diameter. Dess h. är 0.5 m. Stundom finns på 

berget endast et stenlager.  Röset är strukturlöst, byggmaterialet homogent. Stenarnas storlek varierar mellan 0.2 och 0.7 m. De är i 

huvudsak runda.

1 hautapaikat rautakautinen 3238522 6647864

Turunmaa Dragsfjärd sm 1127 sma 1011 Stenverkklobben 1 På Stenverkklobbens nordspets, på dess högsta punkt finns ett röse. Röset är runt och det är spetsigt. Diametern är 1.4 m, höjden 0.5. 

Stenarnas diameter är 0.2 - 1 m. På basen av form och läge kan man utgå från att det är ett sjömärke.

2 kulkuväylät historiallinen 3249882 6655759

Turunmaa Dragsfjärd sm 1128 Stenverkklobben 2 Röset är beläget mitt på Stenverkklobben, på dess högsta punkt. Röset är rundovalt. Det mäter i N-S riktning 2.3 m, i E-W 2.1 m. 

Höjden är 0.5 m. På basen av form och läge kan man anta att det är ett gammalt sjömärke.

2 kulkuväylät historiallinen 3249865 6656711

Turunmaa Dragsfjärd sm 1129 sma 1007 Stora Ängeskär 1 Kohde sijaitsee Stora Ängeskärin korkeimman kallion laen kaakkoisreunalla, josta kalliorinne lakeutuu jyrkemmin etelään ja itään. 





Hautarunio on nelisivuinen kivilatomus, jonka pituus on 5,6 metriä, leveys 4,5 metriä ja korkeus 0,6 metriä. Raunio koostuu pääasiassa 

särmikkäistä, vaihtelevan kokoisista lohkareista. Joukossa on useita suuria särmikkäitä lohkareita, jotka ovat mahdollisesti olleet 

suorakulmaisen rakenteen reunakiviä. Varmoja röykkiön sisäisiä rakenteita ei kuitenkaan ole näkyvissä. Lohkareita on levinnyt röykkiön 

etelä- ja länsipuolelle.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3243734 6651038

Turunmaa Dragsfjärd sm 1130 sma 1007 Stora Ängeskär 2 Kohde sijaitsee Stora Ängeskärin etelärannalla, etelään ja kaakkoon antavan rantakallion päällä. Kohteen pohjoipuolella kohoaa 

korkeampi kallio, jonka alarinteessä hauta sijaitsee.





Hautaraunio on epäsäännöllisen pyöreä, matala kivilatomus. Sillä on pituutta 4,4 metriä, leveysttä 3,7 metriä ja korkeutta 0,4 metriä. 

Raunio on koottu lähes pelkästään pyöristyneistä, melko tasakokoisista kivistä ja lohkareista. Raunion länsi- ja eteläreunoilta näyttää 

valuneen kiviä alas. 





Raunion keskivesiajoitus on 180 +/-160 ja rantavyöhykeajoitus 460 +/-140.

1 hautapaikat rautakautinen 3243746 6650946

Turunmaa Dragsfjärd sm 1131 Stora Ängeskär 3 Kohde sijaitsee Stora Ängeskärin etelärannalla, etelään kallistuvalla rantakalliolla. Hautaraunio on pyöreä, ja sen keskellä on kraateri. 

Raunion pituus on 3,5 metriä, leveys 3,2 metriä ja korkeus 0,8 metriä. Raunio on kasattu pyöristyneistä, melko tasakokoisista kivistä ja 

lohkareista. Rakenne on poikkeuksellisen korkea. Kiveyksessä on pystyseinämät etelä-, länsi- ja pohjoisreunoilla. Kraateri ulottuu 

sammaleen peittämään kallioon saakka. 





Svante Dahlströmin (1945:52-57) vuonna 1937 tekemien havaintojen mukaan haudassa oli onkalo, jonka reunat kallistuivat sisäänpäin. 

Onkalon pituus oli 1,7 metriä ja leveys 1,2 metriä. Onkalon pohjalta maakerroksesta olivat holmalaiset kevätlinnustajat löytäneet 

vuonna 1924 viikinkiaikaisen kivisen riipushioimen (Turun makauntamueo, TMM 12960). 





Hautaraunion korkeus merenpinnasta vastaa hiukan nuorempaa rantapintaa kuin Glückertin (1976) ajoittama rantapinta LVII (AD 200). 

Löydetty riipushioin osoittaa haudan viikinkiaikaiseksi (AD 800-1050). Maanpinta oli tuolloin keskiveteen nähden 5,1 +/-0,5...4,1 +/-0,4 

metriä nykyistä alempana. Hauta rakennettiin siis aikanaan 3-4 metriä merenpinnan yläpuolelle. 


1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3243022 6650942
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1132 Stora Ängeskär 4 Kohde sijaitsee Stora Ängeskärin itäosassa, terassimaisella, melko vaakasuoralla, itään päin antavalla kallionkielekkeellä. Törmän alla 

on kasvillisuuden peittämää lohkareikkoa.





Labyrintin kiveyksen pituus on 11,0 metriä ja leveys 10,3 metriä. Labyrintti on koottu pyöristyneitä kivistä ja lohkareista. Sen 

kaakkoisreunassa on suurehkojen, särmikkäiden lohkareiden ryhmä, joka mahdollisesti ei kuulu rakenteeseen. Labyrintin säännöllisesti 

kaartuva ulkoreuna on vielä hahmotettavissa; se on koostunut muuta kiveystä hieman kookkaammista lohkareista. Tämä reunakehä on 

parhaiten säilynyt labyrintin etelä- ja lounaisreunoilla. Reunakehän sisäpuolella on hajanaista, kalliopinnan tasaista kiveystä, jossa on 

paikoin erotettavissa kehänsuuntaista vyöhykkeisyyttä ja käytävän jäännöksiä. Rakenteen halki kulkee kaakkoiluoteisuunnassa polku, 

jonka kohdalta kivet on otettu pois.





Labyrintin keskivesiajoitus on 780 +/-110 ja rantavyöhykeajoitus 1060 +/-80.

1 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3243900 6651120

Turunmaa Dragsfjärd sm 1133 Storholmen Röset är beläget N om en vik som skjuter in i holmen från SE. Det ligger på en åsformad bar bergsklack. Strax SW om berget breder 

en granbevuxen dalgång ut sig mot havet.


Röset är anspråkslöst, oregelbundet till formen. Det är snarast långsmalt, längden i E-W-riktning är 3.1 m, breddden är 1.7 m. Det är 

lågt, som högst 0.4 m och omfattar endast ett stenlager. Stenarna är i huvudsak runda stenar men några kantiga förekommer också. Et 

par meter N om röset finns fyra stora stenar i en hög. Dessa härstammar möjligen från röset.

1 kivirakenteet ajoittamaton 3243538 6645117

Turunmaa Dragsfjärd sm 1134 Stormossen boplatsen är belägen i skogsterräng S om Lemnästräsket. Fynd påträffade på två olika ställen. 2 asuinpaikat kivikautinen 3251269 6677032

Turunmaa Dragsfjärd sm 1135 Storön 1 Röset mäter enligt Tyarktika 11.1 x 10.9 m och är 1.1 m högt Det är beläget på Storöns högsta punkt, från vilken en ståtlig utsikt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3243929 6675931

Turunmaa Dragsfjärd sm 1136 Storön 2 Röset är beläget på Storöns norra udde, Bredus, och mäter 6 m i diameter. 1 hautapaikat pronssikautinen 3243894 6677090

Turunmaa Dragsfjärd sm 1137 Strandängen Det på kalberget belägna röset mäte 7.2 x 3.3 m och är 0.4 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3251652 6666066

Turunmaa Dragsfjärd sm 1138 Styrsvik Kohde sijaitsee Högsåran saaren eteläpäässä, pienellä, ympäristöstään hiukan kohollaan olevalla kalliolla. 





Raunio on reunoiltaan epämääräinen ja sen keskellä on kraateri. Hautaraunio on kasattu pyöristyneistä lohkareista, joskin raunion 

itäreunalla on yksittäinen suurempi, särmikäs laakakivi. Röykkiön pohjoisosa on matala ja eteläosa korkeareunainen. Röykkiön 

pohjoiseteläsuuntainen pituus on 8,9 metriä, leveys 5,2 metriä ja korkeus 0,6 metriä.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3240038 6656579

Turunmaa Dragsfjärd sm 1139 Svartholmsskatan Det på kalberget belägna röset mäter 32.3 x 5.8 m och är 0.8 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3252372 6665583

Turunmaa Dragsfjärd sm 1140 Söderlångvik 2 m lägre ner mot NW från krönet på en bergsklack med obehindrad utsikt å alla håll ligger en stensättning. Den synliga delen mäter2.1 

x 2.0 m och är 0.2 m hög. I N ändan kan finns ytterligare stensättning under ytvegetationen. Stenarna är kantiga vägande 1-30 kg. 

nästan alla på ytan är hematitisk granit. Stensättningen är gjor av människoha men förefaller inte vara en grav.


Ca 40 m från föregående i N riktning på en bergsklack finns en stenkrets av runda och kantiga stenar. Kretsen mitt är stenfri, tom och 

täckt av renlav. Stenkretsen har stenar i 1-3 varv. S- och SWkanten är högre. Konstruktionen mäter 1.8  x 1.7 m.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3245616 6667085

Turunmaa Dragsfjärd sm 1141 Söljeholmen Stensättningen är belägen på Söljeholmens NW sida, på västra sidan av landsvägen. Den är byggd  på en flat SSW-NNE bergsrygg 

NE om bergets högsta punkt. Från graven har man endast haft utsikt mot N, medan man från bergetshögsta krön  beläget ca 40 m ö h 

har kunnat se långt över skärgården.


Stensättningen är till formen kllart raktangulär, i N ändan ca 4 m bred och ca 20 m lång och består av några få stenskikt. I synnerhet i N 

ändan, men också på andra ställen har stensättningen tydliga, stora kantstenar. Gravens E kant är nästan rak, W kanten är södrigare 

och till formen mera diffus.  I övrigt är gravsättningen ytterst väl bevarad.

1 hautapaikat pronssikautinen 3246276 6662302
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1142 Taalintehtaan ruukki Taalintehtaan rautaruukki Kemiön saaren etelärannalla on perustettu vuonna 1686. Itsenäiseksi yhtiöksi Taalintehdas muodostettiin 

1856 ja sinne perustettiin ajanmukaiset putlausuunit ja valssilaitos. Sveitsiläisen Jakob Stünzin kautena Taalintehtaalle rakennettiin 

1870-luvulla Suomen ensimmäinen martin-laitos teräksen valua varten. -Vuonna 1850 rakennetusta masuunista on säilynyt 

harmaakivinen alaosa ja tiilinen, kaariaukkoinen keskiosa. Lähellä sijaitsevat 1800-luvun jälkipuolella rakennetut tiiliset valimo- ja 

konepajarakennukset. Ensin mainittu on entistetty museokäyttöön 1986, jälkimmäisessä toimii paloasema ja pesula. Taalintehtaan 

teollisuusrakennukset muodostavat kaksi erillistä ryhmää. Vanha ruukinpaikka on Pienestä Masuunilammesta mereen laskevan puron 

varrella. Vanhan, kivestä rakennetun, mutta osittain uusitun ja vahvistetun kivipadon alapuolella on masuunin raunio. Etelään 

masuunista on rappeutunut slagitiilestä ja punatiilestä tehty valimorakennus. 





Norrbackenilla on neljä 1700-luvulla rakennettua puista työväenasuntoa, joista yksi on entistetty museokäyttöön 1983. Taalintehtaalla 

on säilynyt edustava valikoima työväenasuntoja 1700-luvulta 1900-luvulle. Kaksikerroksinen rapattu työväenkasarmi on 1830-luvulta ja 

kaksi osittain kolmikerroksista kuonatiilistä muurattua kasarmia ovat vuosilta 1873 ja 1880. Oman erikoisen rakennustyyppinsä 

muodostavat Taalintehtaan luhtikäytävätalot. -Rannassa sijaitsevat 12 kuonatiilistä hiiliuunirakennusta muodostavat ainutlaatuisen 

kokonaisuuden. Ne, samoin kuin vanha takkirautavalimo ja neljä työväenasuntoa ovat olleet vuodesta 1982 Taalintehtaan 

Museosäätiön hallinnassa. 





Vanhassa laivarannassa on myös edustava empiretyylinen tallin, viljamakasiinin ja varastorakennuksen muodostama kokonaisuus. -

Taalintehtaan kirkko on rakennettu metodistikirkoksi 1922 (K.Andström). Rakennusaineena on käytetty kuona- ja sementtitiiliä. Erillinen, 

pukkirakenteinen kellotapuli on vuodelta 1959 (D.Englund).


    


Taalintehtaan masuunin privilegio on myönnetty vuonna 1686. Vaatimattomasta alusta kehittyi Suomen suurin rauta- ja terästehdas. 

Kun tukholmalainen tukkukauppias Mikael Hising osti Taalintehtaan vuonna 1724 Taalintehdas tuli osaksi ruukkiketjua, johon kuuluivat 

Billnäsin, Fagervikin ja Skogbyn ruukit. Vuonna 1834 Taalintehtaan omistajaksi tuli Carl August Ramsay ja hänen jälkeensä Wolter 

Ramsay, joka 1860 sai luvan putlaus- ja valssilaitoksen perustamiseen. Uusi tehdas rakennettiin Skeppsholmenin saarelle, josta 

kehittyi vähitellen Taalintehtaan varsinainen teollisuuskeskus. 





Masuuni uusittiin 1890-luvulla. Taalintehtaan ruukin masuunia on restauroitu Museoviraston johdolla. 





 


1 teollisuuskohteet historiallinen 3231996 6649832

Turunmaa Dragsfjärd sm 1143 Takvedholmen På näset mellan Lilla Ängesön och Takvedholmen finns husgrunder och olika stenrösen samt en brygga. Ett flertal av rösena är 

odlingsrösen. En del av dessa är rätt stora. Från bostadshusets grund ca 80 m i NW riktning finns en bryggkista. Den har byggts vid 

bergets fot och följer längs med berget. I bryggans båda ändar finns halvcirkelformiga utskott. Pga av landhöjningen är bryggan nu 

belägen ca 30 - 40 m från stranden.

2 muinaisjäännösryhmät historiallinen 3248845 6654543

Turunmaa Dragsfjärd sm 1144 Tallflaka Mellan  Stora Ängesös västra strand och ett ödehemman finns åtminstone 10 stenformationer av olika form och storlek. Dess finns  i 

en terräng som ställvis är täckt av mycket tät vegetation.  På området har tiigare funnits en åker och konstruktionerna förefaller vara 

belägna runt om denna. Största dleen av dem har karaktären av mur, men andra är söformade. I områdets västra del kan ännu skönjas 

husgrunder.

2 muinaisjäännösryhmät ei määritelty 3248463 6656627

Turunmaa Dragsfjärd sm 1145 Tallkullen Röset mäter 9..4 x 5.1 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3250007 6671740

Turunmaa Dragsfjärd sm 1146 sma 1010 Tjukan 1 På tjukans östra udde, på kalberget finns ett kummel som är runt och har en diameter om  ca 3 m.Till profilen är kumlet kupigt och har 

en höjd om 6 m. Kumlet är byggt av såväl kantiga som runda stenar.

2 kulkuväylät historiallinen 3261489 6648851

Turunmaa Dragsfjärd sm 1147 sma 1010 Tjukan 2 På en flat berghäll på ett område med en diameter om ca 12 m finns fullt med stenar, var genomsnittliga diameter är 10-20 cm. 

Stenarna bildar ställvis rader, men konstruktionen är så illa förstörd att man inte kan rekonstruera den. Möjligen kan det röra sig om en 

kompassros, där huvudväderstrecken markerats med flera stenrader och mellanväderstrecken med enkla stenrader.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3261508 6648830

Turunmaa Dragsfjärd sm 1148 sma 1010 Tjukan 3 Jaktskyddet är byggt i en V-formad bergsskreva, som öppnar sig åt NW. Skyddet är till bottenplanen trekantigt. Bergväggarna är 1.3 - 

1.5 m höga och mäter och är 1.8 respektive 1.3 m långa. Stenmuren mot NW är 2.8 m  lång och 0.9 m hög på sidorna, i mitten är den 

blott 0.4 m hög.

1 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3261430 6648874

Turunmaa Dragsfjärd sm 1149 sma 1010 Tjukan 4 Röset är beläget på samma bergsklack som jaktskyddet 040 010 0094, några meter i från det.  Röset är strukturlöst. Det har en 

diameter om 2.5. m och är 0.9 m högt. Möjligen är det ett gammalt kummel.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3261431 6648894

Turunmaa Dragsfjärd sm 1150 sma 1010 Tjukan 6 På Tkunas NE strand, mellan vattenbrynet och berget finns en rektangulär stenkonstruktion. Dess längd är 2.5 m, bredden är 2 m, 

höjden 0.3 - 0.4 m. Rummet inanför stenläggningen är stenfri. Konstruktionen kan ha tjänat som stenfot för någon lätt konstruktion.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3261471 6648912

Turunmaa Dragsfjärd sm 1151 Tokholmen 1 På låg mark mellan två berg finns några stenmurar. Fiskare Leif Johansson på Stora Ängesö har berättat att på Tokholmen har bott en 

man som var lite "tokig" och byggde murar lite här och där på ön.

3 kivirakenteet historiallinen 3249415 6654968

Turunmaa Dragsfjärd sm 1152 Tokholmen 2 Två stenmurar är byggda nedaom en bergås, vid dess östra fot. Den ena  går ir fyrkantig och bergsväggen bildar murens östra kant. I 

murens norra hörn finns en öppning. Den andra muren är belägen  finns på andra sidan av en vik som går öster om dessa.  Den är 

byggd på kanten av en bergsterass. Jfr. Tokholmen 1

3 kivirakenteet historiallinen 3249292 6654673

Turunmaa Dragsfjärd sm 1153 Tynglax Det på kalberget belägna röset mäter 7.2 x 5.1 m och är 0.3 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3252950 6666628
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1155 Vänön Vanha 

hautausmaa

Kohde sijaitsee Vänön kyläsaaren itäosassa, tasaisessa hiekkamaastossa. Täällä on suorakaiteen muotoinen muuri, joka rajaa 

kirkkomaan ja sen luoteiskulmassa olevan kappelin jäännökset. Muurin sivut ovat pääilmansuuntien mukaiset. Kirkkomuurista on jäljellä 

katkonainen lohkarerivi, joka on parhaiten säilynyt lounaisosassa. Etelänpuoleista muuria on näkyvissä 11,9 metrin pituudelta. 

Länsimuuria on näkyvissä noin 11,7 metrin pituudelta, mutta se on hajanainen. Pohjois- ja itämuurit eivät ole sanottavasti nähtävillä, 

mutta maanpinnan alla saattaa kuitenkin olla niihin kuuluneita lohkareita. Etelämuurin keskiosassa on 0,7 metriä korkea särmikäs 

pystylohkare, joka on mahdollisesti reunustanut porttia. 





Kappelirakennus on kirkkomaan koillisnurkassa. Siitä erottuu pohjoisseinää 4,4 metrin pituudelta. Likimain pohjoismuurin keskellä, 

muurin sisäpuolella, on noin neliömetrin suuruinen maantasainen kiveys. Kirkkomaan pinta on varpujen, nurmen ja katajien peitossa, 

melko kivetön ja selvästi kuoppainen. Paikka on ympäröity rautaketjulla ja kirkkomaan keskellä on rautaristi.





Kirkkomaan ilmoitetaan lähetissä olevan 13,5 metrin pituinen ja leveydeltään 13, 0 metriä, siten että pitkät sivut ovat länsi-itäsuuntaiset. 

Vastaavasti kappelin mitoiksi ilmoitetaan 5,5 x 5,0 metriä.(Gardberg 1929; Nikula 1975, 200; Selin 1980, 5-7) Vuonna 1975 Kemiön 

seudun Rotary-yhdistys rakensi kappelinjäännösten eteläpuolelle uuden kappelin. Tuolloin vanhan kappelin paikkaa raivattiin 

kasvilllisuudesta.





Kirkkomaan alimman kohdan mukainen keskivesiajoitus on 1120 +/-80 ja rantavyöhykeajoitus 1400 +/-50. 





2 hautapaikat historiallinen 3231996 6649832

Turunmaa Dragsfjärd sm 1156 Västerbergen Ett röse som enligt Tyarktika mäter 6.6 x 5 m och är 0,7 m högt. Enligt Högman skulle det ha funnits på "Västersjälsmalmen  två till 

grunden opplockade kummmel. Eftersom Tyarktika noterat endast ett torde man kunna utgå från att det ena raserats totalt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3244220 6672940

Turunmaa Dragsfjärd sm 1157 sma 1006 Västerfladan Ca 100 m SW från Västerfladans strand på en bergig backe på ca 10 m:s höjd finns en stenkonstruktion som kan tolkas som varande 

en jungfrudans. Den är belägen på krönet som är rätt jämt. Konstruktionen omfattar två labyrinter byggda fast i varandra. Den större 

labyrinten mäter 7.3 m i N-S-rktning och 8 m i E-W-rktning. Den NE om denna bygda labyrinten mäter i NW-SE-ritning 4.5 m och i SW-

NE-riktning 8 m. Inalles mäter konstruktionen 12.7 m. Den störe labyrinten är rätt intakt, endast i Ne är den något raserad. Den mindre 

labyrinten är däremot mera förstör och däremd otydligare. Labyrinterna är byggda av både kantiga och runda stenar.

2 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3240450 6652934

Turunmaa Dragsfjärd sm 1158 sma 1006 Västernäset 1 Röset mäter 12.4 x 7 m. 1 hautapaikat pronssikautinen 3240442 6652955

Turunmaa Dragsfjärd sm 1159 sma 1006 Västernäset 2 På NW standen av Holmas syddel finns på en bergsklack en liten stenkrets. Den befinner sig på det något kuperade krönet. 

Stenkretsen är rund, dens yttre diameter är 1.5 moch inre 0.9 m. Stenkretsen är byggd av 13 kantiga stenar med en ungefärlig 

genomskärning på 0.3 m. I mitten fins en liten sten fungerande som centralsten.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3240452 6653175

Turunmaa Dragsfjärd sm 1160 Västersjälsmalmen Två rösen i en gles tallskog strax intill ettsandtag. Rösena har byggts på krönet av en rullstensås, som vetter mot Helvetesträsket i E.


Det södra röset hör till en ovanligare gravtyp. Det liknar till sin form närmast en rund stenvall, som inte har någon stenfyllning alls i 

mitten. Rösets diameter är ca 8 m. 


Ca 50 m N från föregående finns en anna gravformation, som har storelekn av ca 6 x 4.5 - 5 m. Den består av endast några få 

stenvarv.

1 hautapaikat pronssikautinen 3244281 6671960

Turunmaa Dragsfjärd sm 1161 Västerängarna På vänstra sidan om vägen mellan Dragsfjärds kyrka och Söderlångvik, ca 700 m W från S ändan av Söderbyviken har uppenbarligen 

funits en forngrav. Gravröset har varit beläget på en mindre bergsklack E om en hög, brant bergsrygg i N-S-riktning.


På själva berget finns numera endast några enstaka stenar kvar, största delen av dem har blivit utspridda i omgivningen och på bergets 

E sida har man byggt en låg mur av dem.


Gravröset är utmärkt på grundkartan.

3 hautapaikat pronssikautinen 3246385 6668472

Turunmaa Dragsfjärd sm 1162 Västra Granholmen Västra Granholmen ligger utanför Böle by på Rosalandet. Ön är granbevuxen och röset ligger på en en svagt sitgande strandterass. 

Röset ligger på berggrund. Ca 20 m W om röset löper högspänningsledningen  Röset är till delar skadat, det är runt och mäter 2.4 m i 

diamter. dess höjd är 0.5 mStenarna är i huvudsak runda med en genomsnittlig genomskärning på ca 35 cm. Fast i röset nedanom det 

på dess NE sida finns en stenhög med den diameter om 3 m. Stenmaterialet  motsvarar det i röset. Det kan vara frågan om ett separat 

röse, men högens belägenhet nedanom röset tyder på att stenmaterialet skulle härstamma från det förstnämnda.


W om röset finns ytterligare en konsatruktion, en oregelbunden stensättning med den diameter om 4.6 m. Denna stensättning är 

mycket låg. Stenarna är mindre än i själva röset.

2 hautapaikat rautakautinen 3246093 6646252

Turunmaa Dragsfjärd sm 1163 Ytterkulla Röse utgrävt av Högman 1886, troligen förstört eftersom det inte upptages i Tyarktika. 2 hautapaikat pronssikautinen 3249211 6670375
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1164 Yxskär Kohde sijaitsee Yxskärin länsiosassa olevan lahden pohjukassa, notkossa lähellä rantaa. Kohteessa on kaksi kiviuunia.





1. Kiviuuneista läntisempi sijaitsee lähellä rantaa. Uuni on koottu enimmäkseen särmikkäistä lohkareista. Sen keskiosassa on kaksi 

pystyä, itälänsi- ja pohjoiseteläsuuntaista laakaa. Kivet näyttävät oleva lämpölaajenemisen rikkomia. Uunin keskiosa on maatunut ja 

sisältää runsaasti kivenmoroa.  Uunin pituus on 3,0 metriä (länsi-itäsuuntaan) ja leveys 2,3 metriä. Uunin suuaukko on todennäköisesti 

ollut kohti itää. Uunirakenteen keskivesiajoitus on 1590 +/-30 ja rantavyöhykeajoitus 1870 +/-10.





2. Kiviuuneista itäisempi on rakennettu pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista pystysuoraa 0,8 metrin korkuista kallioporrasta 

vasten. Uunin pituus on 2,6 metriä (länsi-itäsuunnassa), leveys 1,6 metriä ja korkeus 0,5 metriä. Suuaukko on hyvin säilynyt ja etelään 

päin. Sen päällä on katekivi. Uunin onkalo on romahtanut, mutta vielä selvästi erotettavissa. Uunirakenteen keskivesiajoitus on 1500 +/-

40 ja rantavyöhykeajoitus 1770 +/-20.





Rantavyöhykeajoitusten perusteella näyttää siltä, etteivät uunit liity isonvihan (1714-1721) tai pikkuvihan (1741-1743) tapahtumiin. 

Pikemminkin ne ovat olleet käytössä kalastajien ja karjanhoitajien ulkouuneina 1700-1800-luvuilla.





2 kivirakenteet historiallinen 3222780 6650710

Turunmaa Dragsfjärd sm 1165 Ånholm Kohde sijaitsee Ånholmin saaren lounaisosassa, lähellä rantaa olevalla kalliolla. Notkossa, lähellä vanhan pellon reunaa, on 

suorakulmainen rakennuksenjäännös. Paikka on ollut aikanaa viljelty. 





Rakennuksen matala kivijalka osoittaa, että rakennuksen seinät ovat olleet lounaiskoillis- ja luoteiskaakkoissuuntaiset. Seinien pitkien 

sivujen ulkomitat ovat 5,9 metriä ja 5,5 metriä ja lyhyiden sivujen 5,5 ja 5,2 metriä. Kivijalka on tasainen ja huolellisesti rakennettu. 

Rakennuksen koilliskulmassa on tulisijan jäännös; lohkarekasa, jossa on tiilenpaloja. Rakennuksenpohja on osin puiden peitossa.





Rakenteen keskivesiajoitus on 1760 +/-20, mutta todennäköisesti rakennus on ollut käytössä 1800-luvulla.

2 asuinpaikat historiallinen 3241880 6656190

Turunmaa Dragsfjärd sm 1166 Älgmossen Liten sandtäkt invid vägen. Den samma boplatsen sträcker sig i E riktning där även fynd gjorts. 2 asuinpaikat kivikautinen 3251517 6676540

Turunmaa Dragsfjärd sm 1167 sma 1005 Ängeshamn 1 I en barrskogssluttning intill Ängeshamn brygga finns stenfoten till en smedja. Den mäter ca 4 x 6.2 m. 2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3249020 6657070

Turunmaa Dragsfjärd sm 1168 sma 1005 Ängeshamn 2 På Ängeshamn östra udde mittemot bryggan finns strax intill vattenbrynet en formlöst schakt i berget, som troligen är den i litteraturen 

nämnda Ängeshamn järngruva, som var i drift i början av 1800-tlaet. Schaktet mäter ca 10 x 5 m. Dess djup är okänt

2 raaka-aineen 

hankintapaikat

historiallinen 3249103 6657126

Turunmaa Dragsfjärd sm 1169 sma 1005 Ängeshamn 3 På Ängeshamn östra udde ,nära vikbottnen, finns i sluttningen ett öppet dagbrott, so mäter 10 x 5 m och är 4 m djupt. I brottets södra 

ända finns en gångväg till brottet. I litteraturen finns omnämnt att på ön skulle ha funnits ett kalkbrott.

2 raaka-aineen 

hankintapaikat

historiallinen 3248880 6657076

Turunmaa Dragsfjärd sm 1170 sma 1005 Ängeshamn 4 Från Ängeshamn hemman ca 200 m i NW riktning på uddens högsta punkt finns ett gammalt sjömärke.


Sjömärket har i något skede rasat eller rivits. Dess nuvarande form är runtovalt med en diamter om 1.5 m. Märket är byggt av runda 

stenar.

2 kulkuväylät historiallinen 3249259 6657049

Turunmaa Dragsfjärd sm 1171 sma 1005 Ängeshamn 6 Röset är beläget ca 360 m SE från Ängeshamn huvudbyggnad. N och E om röset faller berget  mot vattensjuk mark täckt av 

undervegetation. Röset och berget är täckt av ett tjockt mosslager. På basen av form och konstruktion förefaller röset vara ett 

gravröse.

2 hautapaikat rautakautinen 3249260 6656620

Turunmaa Dragsfjärd sm 1172 sma 1005 Ängeshamn 7 Ca 30 m till NNE från bergets högsta punkt finns ett röse till formen närmast runt och högt. 2 x 1 m, höjd 0.7 m. Till formen påminner 

det närmast om ett stolpröse, avi vilka det finns många både på Stora och Lilla Ängesö.

3 kivirakenteet historiallinen 3249248 6656579

Turunmaa Dragsfjärd sm 1173 Ängeskär Kohde sijaitsee pienen Ängeskärin saaren keskellä, lohkareikossa saaren korkeimmalla kohdalla. 





Kohde on pyöreä hautaraunio, jonka pituus on 6,3 metriä, leveys 5,9 metriä ja korkeus 0,9 metriä.  Raunion keskellä on 

jyrkkäreunainen kraateri. Hautaraunio on kasattu pyöristyneistä kivistä ja lohkareista. Raunion länsireunan ulkopuolella on 

lohkareikossa röykkiön reunan suuntainen ojamainen syvennys, joka lienee syntynyt röykkiötä kasatessa. 





Röykkiön korkeus merenpinnasta vastaa hieman nuorempaa rantapintaa kuin Glückertin ajoittama Litorina VI, 600 BC. Hauta ei siten 

voi olla esiroomalaista aikaa vanhempi.

1 hautapaikat rautakautinen 3232710 6664120
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1174 Örö Kohde sijaitsee Örön saaren itäosassa kallioisessa, sekametsää kasvavassa maastossa. Kohteessa on viisi nelisivuista latomusta, 

jotka kaikki sijaitsevat alle 20 metrin päässä toisistaan.





1. Latomuksista lounaisimman sivut ovat pääilmansuuntien suuntaiset. Latomus on tehty pyöristyneistä ja särmikkäistä kivistä ja 

lohkareista. Latomuksen päällä ja länsiseinämässä on muutamia suurempia lohkareita. Pystysuorat kylmämuuratut seinät ovat 

huolellisesti ladotut. Länsiseinämän suurten lohkareiden väliin jääviä rakoja on tilkitty pikkukivillä. Rakenteen laki näyttää olleen 

alunperin tasainen. Latomuksen kaakkoiskulma on romahtanut ja romahtaneesta kulmasta opn nostettu kiviä latomuksen päälle. 

Itäsivun pituus on 2,3 metriä, pohjoisivun 3,3 metriä, eteläsivun 3,4 metriä ja länsisivun 2,5 metriä. Rakenteen korkeus on 1,3 metriä.





2. Latomuksista kaakkoisin sijaitsee 5 metriä itään edellä esitellystä latomuksesta. Nelisivuinen kivilatomus, jonka sivut ovat 

pääilmansuuniten suuntaiset. Koottu pyöristyneistä ja särmikkäistä kivistä ja lohkareista. Kylmämuuratut seinät ovat pystysuorat ja laki 

tasainen. Itäsivu on hajonnut, kuten myös osittain pohjoissivukin. Latomuksen pohjoispuolelle on kasattu tienteossa nostettuja 

lohkareita. Eteläsivun pituus on 2,9 metriä, länsisivun 2,2 metriä, itäsivun noin 2,6 metriä ja pohjoissivun noin 3,0 metriä. Korkeutta 

rakenteella on 1,3 metriä.





3. Latomuksista koillisin sijaitsee 8 metriä pohjoiskoilliseen latomuksesta numero 2. Latomus on matalaja nelisivuinen, ja sen sivut ovat 

pääilmansuuntien mukaiset. Latomus on koottu pyöristyneistä ja särmikkäistä kivistä ja lohkareista. Rakenne on matala ja epäselkeä, ja 

siihen on luultavasti tuotu läheisen tien teon yhteydessä räjäytettyjä lohkareita. Pohjoissivu on pituudeltaan 2,9 metriä, länsisivu 2,2 

metriä, itäsivu 2,2 metriä ja eteläsivu 3,2 metriä. korkeutta rakenteella on 0,6 metriä.





4. Latomus sijaitsee 9 metriä länteen latomuksesta numero 3. Nelisivuinen kivilatomus, jonka sivut ovat pääilmansuuntien suuntaiset. 

Latomus on koottu pyöristyneistä ja särmikkäistä kivistä ja lohkareista. Kylmämuuratut seinämät ovat pystysuorat ja laki tasainen. 

Latomuksen eteläseinä on romahtanut, ja romahtaneen alan sisältä on paljastunut louheen kaltaista silppumaista kiveä. Itäseinän 

pituus on 2,4 metriä, länsisivun 2,3 metriä, eteläseinän 2,9 metriä ja pohjoisseinän 3,4 metriä. Korkeutta rakenteella on 0,9 metriä.





5. Latomuksista luoteisin sijaitsee 7 metriä länteen latomuksesta numero 4. Nelisivuinen kivilatomus, jonka sivut ovat pääilmansuuntien 

mukaiset. Latomuksen eteläosa on korkempi muuta osaa. Latomus on koottu pyöristyneistä ja särmikkäistä kivistä ja lohkareista. Sen 

eteläreunassa on suuri särmikäs lohkare. Eteläseinämä on kylmämuurattu muiden seinämien ollessa matalia reunavalleja. Itäseinämän 

pituus on 2,6 metriä, pohjoisseinämän 2,7 metriä, länsiseinämän 2,3 metriä ja eteläseinämän 2,9 metriä. korkeutta rakenteella on 0,9 

metriä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3238290 6642040

Turunmaa Dragsfjärd sm 1175 Östergård 1 I mitten av Purunpäänäset, på ett berg som sträcker sig i N-S-riktning, på W sidan om Östergårds åkrar finns två rösen. S graven har 

blivit byggd på bergskrönet, som tydligen har utnyttjats för att ge mera volym åt röset. Det är lågt, runt och illa skadat, vid dess E kant 

och i dess mitt sakans stenra nästan helt. På W sidan är den ursprungliga kantkedjan däremot fortfarande urskiljbar och liknande 

stenringar har möjligen funnits i rösets mitt. Diametern är ca 8 m.


N gravenär belägen på en platå vid bergets N ända och betydligt lägre än föregående. Den utgörs av en låg konstruktion, som antingen 

består av två skilda gravar eller en låg stensättning i E-W-riktning. W delen ligger på en något högre platå  än E-delen. Graven E del 

påminner om en rektangel och har flera stora kantstenar. Vid N kanten finns en stor kantställd häll. konstruktionens totala l. är ca 13.5 

m och dess br. är ca 5 m.

2 hautapaikat pronssikautinen 3243053 6665198

Turunmaa Dragsfjärd sm 1176 Östergård 2 Ca 800 m SW från Östergårds mangårdsbyggnad, på W sidan av den sydligast belägna åkern på Östergårds mark, i en skogsbcke, 

som vetter mot åkern finns åtminståne 7 rösen. De är i åtminstone 2 rader, fyra i den övre och två i den undre och därtill minst ett 

mellan dessa. Rösena har relativt klara konturen, men är helt övervuxna och är sålunda mycket svåra att urskilja. De mäter ca 1,5 m i 

diameter.

2 hautapaikat rautakautinen 3242972 6664753

Turunmaa Dragsfjärd sm 1177 Östra holmen På den låga Hälsingholmens öE sida, den sk. Östra holmen  finns fyra ryssugnar på ett smalt åskrön, dock icke på kränets högsta 

punkt, utan något lägre på N-sluttningen.


Ryssugn 1 (x = 6658 15, y = 1572 05), längdaxeln i W-E-riktning, l. 1.9 m, br. 1.4 m. Öppningen i E har rasat. Byggd mest av runda 

stenar. Mossbelupen.


Ryssugn 2 (x = 665815, y = 157205), längdaxeln i N-S-riktning, l. 2.9 m, br. 1.8 m. rasat så att den saknar struktur. Byggd av runda 

stenar.


Ryssugn 3 (x = 665813, y = 157196), längdaxeln i W-E- riktning, l. 3.2 m, br. 1.8 m. Rasat så att den ytligt sett saknar struktur. Byggd 

av runda stenar.


Ryssugn 4 (x = 665813, y = 157196), längdaxeln i W-E- riktning, l. 2.3 m, br. 2.1 m. Rasat .Valvets väggar synliga, öppningen mjöligen 

i S. Byggd av runda stenar, några förvittrade av värme.


Ryssugn 5 (x = 665815m y = 157204), l. 2,6 m, br. 2,1 m. Byggd mest av runda stenar. Rasat. 


Ryssugn 6 (x = 665813, y = 157204), l. och br. 2,1 m. Byggd mest av runda stenar. Rasat. 


2 kivirakenteet historiallinen 3237631 6666797

Turunmaa Dragsfjärd sm 1178 Östra Nygård Röset mäter 9.0 x 8.2 m och är 0.8 m högt 1 hautapaikat pronssikautinen 3254474 6674372

Turunmaa Dragsfjärd sm 1179 Päivärinne Pronssikautinen hautaröykkiöalue kallioterassilla metsärinteessä. Kolme isompaa hautaröykkiöta sekä useampia kivilatomuksia. 2/3 hautapaikat pronssikautinen 3247286 6676943
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Turunmaa Dragsfjärd sm 1180 Fladan Pronssikautisen hautaröykkiön jäännökset kalliokukkulan laella. 2/3 hautapaikat pronssikautinen 3246806 6676363

Turunmaa Dragsfjärd sm 1181 Lemnasträsket Kiviröykkiö rantakalliolla. Mahdollinen hauta. 2/3 hautapaikat ajoittamaton 3250329 6677696

Turunmaa Dragsfjärd sm 1182 Råudden Kivikautinen asuinpaikka metsärinteessä Lemnästräsketin etelärannala 2/3 asuinpaikat kivikautinen 3250395 6677656

Turunmaa Dragsfjärd sm 1183 Skinnarvik 1 Kivikautisen asuinpaikan jäännökset tien reunaleikkauksissa. 2/3 asuinpaikat kivikautinen 3249983 6678713

Turunmaa Dragsfjärd sm 1184 Villonen Skinnarvikin vanhan tien umpeen kasvanutta linjausta ja kivisilta. 2/3 kulkuväylät historiallinen 3248151 6676587

Turunmaa Dragsfjärd sm 1185 Lemholm Pronssikauden hautaröykkiö kalliomäen laella. Luode- ja kaakkoispuolella mahdollisesti kaksi muuta kiviröykkiöhautaa. 2/3 hautapaikat pronssikautinen 3243341 6676670

Turunmaa Dragsfjärd sm 1186 Skinnarvik 

Kummerberget

Kvartsilouhos ja mahdollinen majan pohja kalliokukkulan lounaisrinteellä. Ajoitukseltaan tuntematon. 2/3 raaka-aineen 

hankintapaikat / 

asuinpaikat

ajoittamaton 3248198 6677030

Turunmaa Houtskari sm 1201 Bertvik Röse på kalberget som mäter 4.2 x 3.0 m och är 0.3 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3183753 6691155

Turunmaa Houtskari sm 1202 Björkö Kummelbergen Röse på kalberget som mäter 3.3 x 2.8 m och är 0.5 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3189676 6696355

Turunmaa Houtskari sm 1203 Björkö smf Röse på kalberget, som mäter 3.9 x 2.3 m. 2 hautapaikat ajoittamaton 3190294 6696399

Turunmaa Houtskari sm 1204 Djupholks Två rösen på kalberget. Det sydligare belägna  (x = 667872, y = 151442) mäter 4.2 x 3.1 m och är 0.5 m högt. Det nordligare ( x = 6678 

76, y = 1514 41) mäter 4.3 x 2.9 m och är 0.3 m högt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3182092 6692563

Turunmaa Houtskari sm 1205 Ekholm Röse på kalberget som mäter 6.7 x 5.8 m och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3183488 6692878

Turunmaa Houtskari sm 1206 Erkas Röse på kalberget som mäter 7.4 x 4.2 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3182523 6690895

Turunmaa Houtskari sm 1207 Fiskö Ett röse på mineraljorden som mäter 5.7 x 3.2 m och är 0.7 m högt. Eventuellt är ovan angivna koordinater felaktiga. 2 hautapaikat ajoittamaton 3180594 6689925

Turunmaa Houtskari sm 1208 Fiskö Röse på kalberget som mäter 3.1 x 2.4 m och är 0.4 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3180595 6689935

Turunmaa Houtskari sm 1209 Fiskö Bötesberg Stensättning. 1 kivirakenteet ajoittamaton 3179817 6690217

Turunmaa Houtskari sm 1210 Fiskö Hästkil Två rösen på Fiskö sydsida, blägna på ca 180 ms avstånd från varandra. Det västligare (koord. x = 6675 90, y = 1512 52) är byggt på 

mineraljorden och mäter 4.4 x 4.0 m och är 0.5 m högt. Det östligare (koord. x = 6675 85, y = 1512 66) är byggt på kalberget och mäter 

2.8 x 2.5 m och är 0.4 m högt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3180016 6689867

Turunmaa Houtskari sm 1211 sma 1202 Fiskö Norrnäs 1 Rektangulärt byggd stensättning , som ha en öppning på varje sida. Har antagits vara kyrkgrund. 1 kivirakenteet ajoittamaton 3180843 6690445

Turunmaa Houtskari sm 1212 sma 1202 Fiskö Norrnäs 2 Stensättning, sk. munkring. 1 kivirakenteet ajoittamaton 3180767 6690492

Turunmaa Houtskari sm 1213 sma 1202 Fiskö Norrvik Delvis förstörd jungfrudans. 1 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3181006 6690249

Turunmaa Houtskari sm 1214 sma 1202 Fiskö Simons Kompassättning på en udde mellan ett glo och en vik på norra sidan av Fiskö, ungerfär vid öns mitt.  Kompassen består av 33 runda 

och kantiga stenar (ca 1 - 10 kg) på det vågräta  kalberget. Stenarna har placerats så att såväl huvud som sidoväderstrecken är 

markedade med lika långa armar. Huvudväderstreckens armar avslutas dock i större stenar än sidoväderstreckens. N-S-linjens stenrad 

mäter totalt 2.6 m, W-E-linjens 2.7 m.


kompassrosen har påträffats av Olof Ringvall, som även putsat sättningen på mossa och lav.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3180875 6690141

Turunmaa Houtskari sm 1215 sma 1201 Furunabb Gravfältet är beläget på ett flakt moss- och lavbevuxet berg E om vägen till den kommunala simstranden. Fornlämningsområdet mäter 

100 m x 100 m. Gravfältet omfattar sammanlagt 13 stensättningar eller rösen.


1. Fyrsidig stensättning med en bautasten i mitten. Stensättningen mäter 8 x 7,5 m. Bautastenens höjd är 2,25 m. Utgrävd 1986. 

Stensättningen avviker till kosntruktionen från de andra rösena på gravfältet. Fornlämningen benämnes av ortsborna "Bautastenen". 

Stensättningen omges av stenar större än i mittfältet


2. Runt röse, 3,2 x 4 m.


3. Runt röse, 1,9 x 1,8 n.


4. Runt röse, 2,5 x 1,7 m.


5. Runt röse , 3,2 x 3,5 m. Utgrävt 1981.


6. Runt röse, diameter 2 m. Utgrävt 1979.


7. Runt röse, diameter 4,4 m.


8. Runt röse, 3,7 x 3,4 m. Utgrävt 1981.


9. Runt röse, 4,7 x 4,9 m.


10. Runt röse, 2,8 x 2,9 m.


11. Runt röse 1,6 x 1,4 m.  Utgrävt 1981.


12. Runt röse, 2,5 x 2,3 m. Utgrävt 1981.


13. Runt röse, 2,6 x 2,7 m. Utgrävt 1981.

1 hautapaikat rautakautinen 3182405 6692364

Turunmaa Houtskari sm 1217 Grangård Röse på kalberget som mäter 11.5 x 7.7 m och är 0.4 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3190087 6690165

Turunmaa Houtskari sm 1218 sma 1203 Hamnö 1 Jungfruskärin kuuluvam Hamnön koillisrannalla on ryhmä rantakallioon hakattuja kirjaimia ja numeroita. Numeroista on erotettavissa 

ainakin vuosiluku 1873.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3170885 6684936
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Turunmaa Houtskari sm 1219 Hamnö 2 Kohde sijaitsee Jungfruskärin kuuluvan Hamnön itärannan tuntumassa. Röykkiö on kasattu enimmäkseen pyöristyneistä, melko 

tasakokoisista kivistä ja lohkareista. Röykkiön pituus on 3,7 metriä, leveys 2 metriä ja korkeutta sillä on 0,2 metriä. Kohteen luonne on 

epäselvä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3170789 6684542

Turunmaa Houtskari sm 1220 Harnäs glo Stensättning 2 kivirakenteet ajoittamaton 3182887 6692350

Turunmaa Houtskari sm 1221 Hinders Röse på kalberget som mäter 4.5 x 3.7 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3183040 6692266

Turunmaa Houtskari sm 1222 Horsholm Röse på kalberget som mäter 6.5 x 4.8 m. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3188182 6696833

Turunmaa Houtskari sm 1223 Hästö Timmerholm Röse på kalberget på Timmerholm eller den östra sidan av Hästö. röset mäter 4.7 x 4.3 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3184258 6689752

Turunmaa Houtskari sm 1224 Kanonberget Kohde sijaitsee Jungfruskäriin kuuluvan Storlandetin saaren länsirannan silokalliolla. Kallion tasaisella, lähes vaakasuoralla pinnalla, on 

hieman heikosti luettavissa merkkejä. Kuva esittänee raakapurjealusta.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3171119 6684411

Turunmaa Houtskari sm 1225 Kummelbergen Röse på kalberget, som mäter 12.7 x 11.2 m och är 1.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3192529 6689601

Turunmaa Houtskari sm 1226 sma 1203 Kyrkgårdsudden Kalliolla sijaitseva röykkiö, jonka pituus on 3,3 metriä, leveys 3,0 metriä ja korkeus 0,7 metriä. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3170701 6684855

Turunmaa Houtskari sm 1227 sma 1203 Kyrkogårdsudden 1 Kohde sijaitsee Jungfruskärin kuuluvan Hamnön pohjoiskärjessä, kivikkoisella kannaksella.





Kohde on kahteen osaan jaettu rakennuksenjäännös, mahdollisesti tomtning-jäännös. Rakenteesta on näkyvillä lähes pelkästään 

pyöristyneistä kivistä ja lohkareista ladottu matala, korkeimmillaankin noin 0,4 metriä oleva, kylmämuuri. Muuri on muodoltaan 

kulmistaan pyöristetty nelikulmio. Muurin pikät sivut ovat pohjoiseteläsuuntaiset. Länsipuolen pitkä seinä on muita seiniä korkeampi ja 

selvemmin erottuva, mutta sijaitsee alemmalla tasolla kuin itäpuoleinen pitkä seinä. Rakennelman pituus on 13,5 metriä ja leveys 9,2 

metriä. Rakenteen jakaa keskeltä kahteen osaan kiviröykkiö. Rannansiirtymäajoituksen mukaan rakenne ei voi olla varhaisemmalta 

ajalta kuin 1600-luvun lopusta.





Kylmämuuratun rakenteen lähellä itäpuolella on kiveys, jonka pituus on 7 metriä, leveys 4 metriä ja korkeus noin 0,3 metriä. Kivet tässä 

rakenteessa ovat vaihtelevankokoisia.





Ensin mainitun kylmämuuratun rakenteen luonnetta ei voida määrittää ilman tarkempia tutkimuksia. Se on verrattain suurikokoinen 

ollakseen tomtning-jäännös, mutta tämäkään tulkinta ei ole pois suljettu. Kyseessä voi olla myös mahdolinen kappelin jäännös.

1 kivirakenteet historiallinen 3170838 6684970

Turunmaa Houtskari sm 1228 sma 1203 Kyrkogårdsudden 2 Kohde, veneenvetoalusta, sijaitsee Jungfruskärin kuuluvan Hamnön pohjoiskärjessä. Kohde on suurista, pyöristyneistä lohkareista 

koostuva kiveys, jonka erottaa rannasta pieni kallionnyppylä. Kiveys on pituudeltaan 5,8 metriä, leveydeltään 2,9 metriä ja korkeutta 

sillä on 0,5 metriä. Kiveyksen molemmin puolin rannassa on lohkareista raivatut alueet. Rakenne on aivan rannassa ja sillä on tuskin 

korkeaa ikää.

3 kulkuväylät historiallinen 3170765 6684946

Turunmaa Houtskari sm 1230 Kärrback Röse på kalberget som mäter 5.7 x 5.1 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3183407 6692102

Turunmaa Houtskari sm 1231 Mars Röse på kalberget som mäter 2.5 m i diameter och är 0.5 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3187357 6689007

Turunmaa Houtskari sm 1232 Nåtö Två rösen på Nåtös högsta punkt, som är kalberg. Det sydligare röset (koord. x = 6692 72, y = 1508 33) mäter 5.2 x 4.9 m. Det 

nordligare belägna (koord. x = 6692 75, y = 1508 32) mäter 11.4 x 10.4 m och är 1.1 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3177293 6707067

Turunmaa Houtskari sm 1233 Nölstö 1 Kohde sijaitsee Jungfruskäriin kuuluvan Nölstön etelärannan tuntumassa, lounaaseen päin laskevalla kalliolla. Matkaa rantaan 

kiviuunin sijaintipaikalta on noin 100 metriä. 





Uuni koostuu pääosin särmikkäistä, osittain rikkipalaneista lohkareista, joiden välissä on pyöristyneitä pikkukiviä. Uunin suuaukko on 

kohti etelää, katto-osa puuttuu. Rakenteen pituus 2,3 metriä, leveys 2,1 metriä ja korkeus 0,7 metriä. Uunin pohjoisseinä on puolen 

metrin korkuista kalliotörmää vasten.

2 kivirakenteet historiallinen 3170465 6685286

Turunmaa Houtskari sm 1234 Nölstö 2 Kohde sijaitsee Jungfruskäriin kuuluvan Nölstön etelärannan tuntumassa, lounaaseen laskevalla kalliolla, noin 50 metriä Nölstö 1:n 

kiviuunista etelään. Uuni koostuu pääasiassa särmikkäistä, kuumuudessa lohkeilleista lohkareista. Uunin suuaukko on kohti kaakkoa. 

Katto-osa on romahtanut ja uuni muistuttaakin ulkonäöltään lohkarekasaa. Uunin pituus ja leveys ovat 2,8 metriä ja korkeus 0,7 metriä. 

Uunin ympäristössä on paljon lohkareita.

2 kivirakenteet historiallinen 3170461 6685246

Turunmaa Houtskari sm 1235 Nölstö 3 Kohde sijaitsee Jungfruskäriin kuuluvan Nölstön kaakkoiskärjessä, parikymmentä metriä Nölstön ja Kyrkogårdsuddenin salmen 

rannasta. Kylmämuuratun rakenteen pitkä sivu on pituudeltaan 6,7 metriä ja rannan suuntainen. Pitkästä sivusta erkanee kaksi, 

pituudeltaan noin 2,5 metriä olevaa haaraa kohtisuoraan pitkään sivuun nähden. Rakenteen korkeus on 0,2-0,7 metriä. Rakenne on 

symmetrinen ja selkeä, mutta epätavallinen. Lähinnä se muistuttaa saariston tomtning-jäännöksiä.

2 kivirakenteet historiallinen 3170783 6685161
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Turunmaa Houtskari sm 1236 Nölstö 4 Kohde sijaitsee Jungfruskäriin kuuluvan Nölstön kaakkoiskärjessä, parikymmentä metriä Nölstön ja Kyrkogårdsuddenin salmen 

rannasta. Kyseessä on nk. tomtning-jäännös, joka koostuu yhdeltä sivultaan pystysuorasta siirtolohkareesta, jonka koillis- ja 

kaakkoiskulmista lähtee kohti itää muurin jäännökset. Pohjoisemman muurinpätkän pituus on noin 4,6 metriä ja eteläisemmän 3,3 

metriä. Pohjoinen muuri on suurimmaksi osaksi katajien peitossa. Rakenne on matala.

2 kivirakenteet historiallinen 3170796 6685175

Turunmaa Houtskari sm 1237 Råberg Röse på kalberget som mäter 3.0 x 2.9 och är 0.5 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3187262 6688734

Turunmaa Houtskari sm 1238 sma 1201 Staffans Röse på kalberget som mäter 5.5 x 4.0 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3182427 6692603

Turunmaa Houtskari sm 1240 Svinö 1 Röse på kalberget som mäter 6.5 x 5.8 m och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3180638 6695471

Turunmaa Houtskari sm 1241 Svinö 2 Röse som mäter 4.9 x 2.3 m och är 0.7 m högt. 1 hautapaikat rautakautinen 3181034 6695405

Turunmaa Houtskari sm 1242 Svinö Svälteskär Röse på kalberget som mäter 7.1 x 3.9 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3180014 6695689

Turunmaa Houtskari sm 1243 Trollberg Ett röse på Trollbergets högsta krön. röset var delvis skadat då det utgrävdes år 1979. vid utgrävningen framgick att röset hade en 

regelbunden kantked av större stenar. Vid byggandet av röset hade man tillgodogjort sig av en liten upphöjning  på det i övrigt plana 

bergskrönet, varvid med en förhållandevis liten stenmängd åstadkommits ett ansenligt röse. Efter utgrävningen restaurerades röset. 

Det mäter 15.3 x 13.3 m och är 1.8 m högt. Fynden bestod av brända benbitar.  Av kol som påträffats i röset har gjorts en C14-datering 

2990 +- 140 BP (okalibrerat).

1 hautapaikat pronssikautinen 3189135 6690195

Turunmaa Houtskari sm 1244 Vindarören Jungfrudans på nordöstra sidan av kal holme. 1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3181090 6698667

Turunmaa Houtskari sm 1245 Västerhamnen Kohde sijaitsee Jungfruskäriin kuuluvalla Hamnöllä, matalassa,  länteen päin avautuvassa lahdessa. Lahden pohjoisrannalla on 

lohkareista raivattuja alueita, joille veneet on vedetty ylös. Alueita rajaavat rantaa vastaan kohtisuorat, koillislounaissuuntaiset kivivallit, 

joista kuusi on selvästi erottuvaa ja kaksi epämääräisempää. Kivivallien leveys vaihtelee 2-3 metriin ja pituus 3-16 metriin. 

Rannanpuoleisessa kalliossa on rautatappeja.





Kivivallit:


1. Matala, epämääräinen. Pituus noin 9 metriä, leveys noin 2 metriä.


2. Runsaat 10 metriä rannasta. Kallioreunaa vasten on kasattu lohkareita noin 7 metrin pituudelta.


3. Korkea, selvä rakenne. Pituus 16 metriä, leveys noin 2-3 metriä.


4. Yläosan lohkareet kasattu kalliolle. Pituus noin 13 metriä, leveys noin 2-3 metriä.


5. Pituus 6 metriä, leveys 3 metriä.


6. Pituus 3 metriä, leveys 2 metriä.





Lahden pohjukassa on lisäksi rannasta koilliseen lähtevä useiden kymmenien metrien pituinen lohkarerivi, jonka päässä on 

rajaröykkiön tapainen kivikasa keskuskivineen. 





Paikka on perimätiedon mukaan toiminut talvisatamana, sillä se pysyy kauemmin jäättömänä kuin suojaisempi kyläsatama Sundetissa. 

Satamaa ovat käyttäneet kalastajat monesta pitäjästä. Rannansiirtymiseen perustuen ajoitettuna kivivallit voivat olla peräisin 1700-

luvulta, mutta satama on ollut käytössä viimeistään 1800-luvun puolesta välistä.

1 kulkuväylät historiallinen 3170487 6684318

Turunmaa Houtskari sm 1246 Västerskogen 1 Två rösen på kalberget. Det sydligare (koord. x = 6678 03, y = 1516 06) mäet 4.0 x 2.8 m och är 0.5 m högt. Det nordligare (koord. x = 

6678 06, y = 1516 05) mäter 3.7 x 3.0 m och är 0.6 m högt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3183663 6691716

Turunmaa Houtskari sm 1247 Västerskogen 2 Röse på kalberget som mäter 3.6 x 3.0 m och är 0.3 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3187410 6689364

Turunmaa Iniö sm 1301 Aspholm Röse på Aspholmens högsta punkt. Det mäter 8.1 x 7.1 m och är 0.8 m högt. En stenföpackning, troligen ett röse till, finns på öets 

norra bergkrön (koordinater p=6716 240; i=3190 460.  Platsen är ogranskad.  Enligt höjdläget (c. 20 m ö.h.) torde röset dateras först till 

tidig järnålder.

1 hautapaikat pronssikautinen 3190388 6715925

Turunmaa Iniö sm 1302 Bergö Uppe på kalberget skall ha funnits ett numera förstört röse. 3 hautapaikat pronssikautinen 3181203 6718061

Turunmaa Iniö sm 1303 Borgholm Borgholm är en ö med rester av en fornborg norr om huvvudön Jumo i Iniö, 550 m i S-N samt 400 m i W-E riktning.  Ön är ca. 15 ha i 

areal och till form liknar den en trekant.  Ön än bergig med rätt branta sluttningar besynnerligt i NW och N och täckt med barrskog.  

Hösta punkten (28 m ö.h.) ligger i norr.  Längs de östra, södra och västra delarna av ön finns rester av kallmurning i sten parallelt med 

stränderna.  Murrester finns i nio etapper, med en sammanlagd längd på ca. 450 m.  Murarnas höjdläge, 8,1 m ö.h. som lägst i öster, 

ger konstruktioner terminus post quem datering till 800-talet.  Borgholm är bland de äldsta kända fornlämningarna i Åbolandet, eftersom 

den nämdes redan av kyrkoherden i Tövsala A. Bergius i sin beskrivning fr. år 1674 till kronan.

1 puolustusvarustukset rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3191771 6716763

Turunmaa Iniö sm 1305 Byberget Enligt den muntliga traditionen öns äldsta boplats. Terrängen är en kal klippa, på sidorna gräs och buskvegetation. 1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3191155 6711340

Turunmaa Iniö sm 1306 Dalarna Röse på kalberget som mäter 13.8 x 5.5 m och är 0.4 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3190338 6710430

Turunmaa Iniö sm 1307 Dals bergen Röse på kalberget. Hautaröykkiö kalliolla. 2 hautapaikat pronssikautinen 3190719 6709983
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Turunmaa Iniö sm 1308 Jussas Röse på kalberget som mäyer 3.6 x 2.0 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3191284 6710002

Turunmaa Iniö sm 1309 Kuckuberg Ett röse som mäter  3.7 m i diameter och är 0.7 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3190696 6710719

Turunmaa Iniö sm 1310 sma 1301 Kummelberg Röse på kalberget som mäter 6.7 m i dimater och är 0.3 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3190094 6711498

Turunmaa Iniö sm 1311 Kyrgårdsgärda Kyrkplats enligt kyrkböckerna och platsens namn samt begravningsplats i en inhängnad 1 hautapaikat historiallinen 3190826 6711168

Turunmaa Iniö sm 1312 Långholm Röse på kalberget som mäter 9.1 x 7.7 m och är 1.1 m högt. 2 hautapaikat pronssikautinen 3190719 6716799

Turunmaa Iniö sm 1313 Märrarygg Ett röse på kalberget. Hautaröykkiö kalliolla. 2 hautapaikat pronssikautinen 3190214 6709838

Turunmaa Iniö sm 1314 Norröarna Gammal kyrkogrund och gravplats 1 hautapaikat historiallinen 3190690 6712187

Turunmaa Iniö sm 1315 Pajlax Två rösen på kalberget. Det sydligare (koord. x = 6696 05 , y = 1518 26) mäter 7.8 x 5.2 m och är 0.7 m högt. Det andra (koord. x = 

6696 08 , y = 1518 26)  mäter 2.7 x 2.0 m och är 0.5 m högt.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3187507 6709482

Turunmaa Iniö sm 1316 Rådalen Råsten mellan byns norra och södra del i en gles barrskog med risig sluttning. 1 kivirakenteet historiallinen 3191088 6710603

Turunmaa Iniö sm 1317 sma 1301 Stormoss 1 Röse på kalberget, som mäter 9..2 x 6.3 m och är 0.5 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3189742 6711279

Turunmaa Iniö sm 1318 sma 1301 Stormoss 2 Två rösen på kalberget. Det västligare mäter 7.1 x 6.0 m och är 0.5 m högt. Det  mera i öster belägna mäter 4.3 x 4.1 m och är 0.8 m 

högt.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3189905 6711327

Turunmaa Iniö sm 1319 Tvilax Röse på kalberget som mäter 8.7 x 6.3 m 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3186998 6709418

Turunmaa Kemiö sm 1401 Ackokullen Delvis förstört röse som mäter 13.3 x 12.2 m och är 0.9 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3260140 6677831

Turunmaa Kemiö sm 1402 Berga Ett röse strax intill vägen till Angelniemi. Det mäter 9.1 i diameter och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3270959 6687105

Turunmaa Kemiö sm 1403 sma 1401 Berghem 1 Två rösen på kalberget. Bda mäter 8 m i diameter. Det ena är 0.8 m högt, det andra 1.2 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262610 6684560

Turunmaa Kemiö sm 1404 sma 1401 Berghem 2 ett röse på en bergsklack mellan åkerfält. Det mäter 12.2 x 10.0 m och är 1.1 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3262677 6684497

Turunmaa Kemiö sm 1405 Berghem 3 Numera förstört röse, som har mätt 6.4 m i diameter och varit 0.5 n högt. 3 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262543 6684403

Turunmaa Kemiö sm 1406 sma 1404 Björkhaga Ett röse som mäter 9.4 x 7.9 m och är 1.1 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262570 6674425

Turunmaa Kemiö sm 1407 Björnholmen Röset på Björnholmens högsta punkt mäter 8.3 x 7.9 m och är 1 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3270926 6678011

Turunmaa Kemiö sm 1408 Bogsböle boplatsen är belägen i skogen norr om Uppgård. På ett smalt näs  mellan två sandtag återstår ännu en del av en boplats som till delar 

gått förlorad genom sandtäkten. På stället har påträffats avslag av kvarts och stenart, keramik och ett fragmentariskt bryne. TYA 610.

2 asuinpaikat kivikautinen 3258396 6682207

Turunmaa Kemiö sm 1409 Bollberget Röse på kalberget, som mäter 7.4 x 5.8 m och är 0.6 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3260715 6681881

Turunmaa Kemiö sm 1410 Brudbergen 1 I skogig och bergig terräng påträffats på ett sanområde omgivet av stenig morän ett par kvartsavslag, av vilka Henrik Asplund bedömer 

ett som säkerligen bearbetat av människohand.

2 asuinpaikat kivikautinen 3262706 6679186

Turunmaa Kemiö sm 1411 Brudbergen 2 Röse som mäter 8.3 x 8.1 m och är 1 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262403 6679130

Turunmaa Kemiö sm 1412 Eländet Boplats från stenåldern i bottnen av en före detta havsvik mellan höga berg. Vid undersökningar har påträffats kvartsavslag, keramik 

och brända ben.

2 asuinpaikat kivikautinen 3266331 6671219

Turunmaa Kemiö sm 1413 Fagerviken Två rösen på ca 100 meters avstånd från varandra. Det västligare mäter 12.8 x 11.4 m och är 1.7 m högt. Det östligare mäter 10.9 x 

10.2 moch är 1.3 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3264535 6688118

Turunmaa Kemiö sm 1414 Finnviken Tre rösen uppe på ett berg på Sjölax ägor NE om Finnviken. Det ena röset mäter 13.5 x 9.7 m, det andra mäter 13.8 x 13.5 m och är 

1.5 m högt. Det tredje röset, som är intakt mäter 12.2 x 9.3 m och är 1.5 m högt. 'Ca 150 m NW från dessa ett röse (x = 6671 56, y = 

2436 80), som mäter 16.2 x 9.3 m och är 1.1 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3270340 6678108

Turunmaa Kemiö sm 1415 Fröjdböle Två rösen på kalberget. Det ena mäter 10.0 x 6.9 m och är rätt förstört. Det andra mäter 5.7 x 4.1 m och är 0.2 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3257042 6677982

Turunmaa Kemiö sm 1416 Grankulla Fyndplats som möjligen representerar en boplats. I ett dike mellan skog och åker har påträffats kvartsavslag och en bit keramik (TYA 

609:4). Enligt uppgift skall i närheten av denna fyndplats tidigare ha hittats ett fragment av en båtyxa.  Inom samma åkerareal, ca 250 

m NE från fyndplatsen har också påträffats i åkerkanten  (x = 6677 95, y = 2426 30) en  slipsten av röd sandsten samt ett kvartsavslag.

2 asuinpaikat kivikautinen 0 0

Turunmaa Kemiö sm 1417 Gästerby Smisskullen Två rösen, av vilka det ena enligt Tyarktika är förstört.  Eller möjligen rör det sig om ett enda, som i något skede tokats som två. det 

röse som finnsa mäter enligt Tyarktika 18.7 x 14.8 m.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3263462 6685683

Turunmaa Kemiö sm 1418 sma 1404 Hembacka Ett röse som mäter 9.1 x 7.8 m och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262384 6674303

Turunmaa Kemiö sm 1419 Herrala Två rösen, av vilka det ena mäter 15.6 x 15.5 m och är 2 m högt. Det andra mäter 6.7 x 6.0 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3261701 6683740

Turunmaa Kemiö sm 1420 Härlighetsberget Röse, som mäter 8 m i diameter och är 1.3 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3264764 6687427

Turunmaa Kemiö sm 1421 Högbacka Två rösen uppe på ett berg, av vilka det ena synbarligen är mer eller mindre demolerat.det andra mäter 10.5 m i diameter och är 0.8 m 

högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3262026 6672817
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Turunmaa Kemiö sm 1422 Högåker Gravröset finns 200 m söder om Högåkers gård.


Ett röse som mäter 7,4 m i diameter och är 0,6 m högt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3269522 6687220

Turunmaa Kemiö sm 1423 Högåker 2 Asuinpaikka sijaitsee Kemiön kunnan koillisosassa, Högåkerin talosta 300 m eteläkaakkoon, peltoaukean länsilaidalla olevalla 

hiekkaharjanteella ja sen eteläpuolisella tasanteella.


Löydöt paikalta ovat saviastianpaloja ja kvartsi-iskoksia.

2 asuinpaikat varhaismetallikauti

nen

3269860 6686930

Turunmaa Kemiö sm 1424 Jättekastberget Tre rösen högt uppe på ett berg.  det nordligaste (x = 667197, y = 242785) mäter 7.8 x 7.1 m och är 0.5 m högt. Det mellersta röset (x 

= 667194, y =242786) mäter 12.5 m i diameter och är 2  m högt. Det sydligaste röset (x =667192, y = 242787) mäter 9.0 x 7.7 m och är 

0.8 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3261336 6679008

Turunmaa Kemiö sm 1425 Klobben Två rösen på en låg bergsrygg. det ena mäter 10.2 x 7.6 m och är 0.6 m högt. Det andra mäter 7 m i diameter och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3262750 6683452

Turunmaa Kemiö sm 1426 Kummelberget Sammanlagt fem rösen på två olika bergskrön. På det sydligare berget finns två rösen vid punkten x = 667178, y = 243666. Det 

sydligare mäter 9.3 x 8.7 m och är 0.9 m högt, det andra mäter 11.9 x 10.7 m och är 1.8 m högt. De andra rösena ligger 150 - 180 m 

NNE om dessa. Det sydligaste av dem mäter 17.8 x 11.5 m och är 1.6 m högt. Det mellersta röset mäter 14.2 x 13.5 m och är 1.6 m 

högt. Det nordligaste röset mäter 10.6 x 7.4 m och är 1.0 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3270130 6678558

Turunmaa Kemiö sm 1427 Kåddböle Västergård Två rösen. Det ena mäter 9.5 m i diamater och är 1 m högt. Det andra mäter 8.6 m i idiamter och är 1.1 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

0 0

Turunmaa Kemiö sm 1428 Kåddbölebrinken Fyndplatsen är belägen intill kommungränsen mellan Kimito och Dragsfjärd. Kvartsavslag hade påträffats i traktorspåret på en 

skogsväg på en skogig västsluttning. Vid inspektionen 1988 kunde under vägytan iakttas stenig morän, varvid påträffades några 

kvartsavslag, ett avslag av stenart och ett möjligt fragment av ett bryne (TYA 479:2-4). Någon kulturjord kunde inte observeras, varför 

det är tveksamt om det rör sig om en boplats.

2 asuinpaikat kivikautinen 3256260 6675553

Turunmaa Kemiö sm 1429 Kåddbölevägskälet Två förstörda rösen som varit belägna strax intill vägskälet där man viker av  mot Kåddböle från dalsbrukvägen. Det ena röset har mätt 

7 m i diameter och varit 0.6 m högt. det andra har mätt 11 m i diameter och varit 0.9 m högt.

3 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3256463 6675153

Turunmaa Kemiö sm 1430 Kälskärret Invid vägen till en åkerareal beämnd kälskärret påträffades dålig kvarts, ett möjligt bryne och ett möjligt stenföremål. 2 asuinpaikat kivikautinen 3253062 6678353

Turunmaa Kemiö sm 1431 Lillgård I den sandiga åkern strax N om Träskbölebäcken (=Pederså) påträffades vid isnpektion 1989 kvartsavslag (TYA 521:1). Anledningen 

till inspektionen var en på 1960-talet på platsen påträffad rätyxa.

2 löytöpaikat kivikautinen 3265247 6675144

Turunmaa Kemiö sm 1432 sma 1403 Lillgård Röse i skogen på mineraljorden, som mäter 13 x 13 m och är 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3258413 6676857

Turunmaa Kemiö sm 1433 Linnarnäs Södergård uppe ppå en bergstopp ett röse som mäter16.2 x 12.3 m och är 1.6 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3269877 6676517

Turunmaa Kemiö sm 1434 Långholmen Ett röse som mäter 11.9 x 10.7 m och är 1.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3270599 6678968

Turunmaa Kemiö sm 1435 Länsmansbergen Två rätt demolerade rösen, av vilka det ena mäter9.3 x 9.0 moch är 1.1 m högt. Det andra mäter 11.4 x 9.8 m. 2 hautapaikat pronssikautinen 3264552 6679694

Turunmaa Kemiö sm 1436 Lövkulla ett röse på ett berg, som mäter 11.8 x 11.4 m och är 1.3 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3267004 6679642

Turunmaa Kemiö sm 1437 Majberget Urpsrungligen tre rösen på ett flackt berg, av vilka det sydligaste (x = 667520, y = 242835) är totalt förstört. Det mellersta röset (x = 

667521, y = 242839) mäter 7.7 x 7.2 m och är 0.4 m högt. Det nordligaste  (x 0 667523, y = 242834) mäter 6.1 x 6.0 m och är 0.8 m 

högt.


Det mellersta röset, som snarast var en rektangulär stensättning, utgrävdes 1997. Konstruktionen restaurerades efter undersökningen.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3261984 6682254

Turunmaa Kemiö sm 1438 Makila Östergård Boplats från tidig metallålder i södra delen av Västerängs åkerområde. Boplatsen finns delvis på en kulle och delvis i åkern. År 1989 

utfördes fosfatkartering, år 1990 en provgrävning. Uppe på kullen finns också ett lågt stenröse, vars funktion oklar. Uppskattningsvis 

200 m S eller SSW om boplatsen finns ett delvis söndrat gravröse, som förefaller ha haft rektangulär form. Detta röse ligger inte i 

krönläge utan lägre ned på sluttningen och kan möjligen sättas i samband med boplatsspåren från tidig järnålder. Ca 150 m SW om 

angivna boplatskoncentration påträffades år 1991 på ett litet näs som skjuter ut från söder i åkern lerklining (TYA 545)


Ett annat röse är beläget högst uppe på den skogbeklädda kulle som söderifrån skjuter ut i åkern. Dess koordinater är x = 667445, y = 

242849. Det mäter 9.6 x 7.9 m och är 0.9 m högt.

2 muinaisjäännösryhmät pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262081 6681509

Turunmaa Kemiö sm 1439 sma 1403 Mattkärr Södergård Tre i rätt gott skick bevarade rösen på mineraljorden. Det västligaste mäter 12.5 x 10.7 m och är 1.5 m högt. Det mittersta röset mäter 

5.7 x 5.4 m och är 0.5 m högt. Det östligaste mäter 7 m i diameter och är 1 m högt.

2 hautapaikat moniperiodinen 3258270 6676784

Turunmaa Kemiö sm 1440 Mellangård Röse på stenig backe. Röset mäter 19.8 x 17.0 m och är 1.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3257458 6674577

Turunmaa Kemiö sm 1441 sma 1402 Mörkdalsberget tre rösen. Det nordligaste mäter 6.4 x 5.7 m. Det mellersta 8.7 x 8.3 m och är 1.3 m högt. Det sydligaste mäter 17.8 x 13.1 och är 2.4 

m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3260166 6678841

Turunmaa Kemiö sm 1442 sma 1402 Mörkdalsberget Två rösen uppe på bergskrönet (x = 6671 93, y = 2426 92). Det ena mäter 11.1 x 8.4 m och är 1 m högt, det andra 11.4 x 10 m och är 

1.2 m högt. Ca 100 SW från dessa något lägre beläget, men på en skild höjd ett tredje röse (x = 667183, y = 2426 82). Det mäter 10.3 

x 9.4 m och är 1.1 m högt.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3260364 6679003

Turunmaa Kemiö sm 1443 sma 1404 Nedergård Boplats som daterats till Kiukaiskulturens tid på moränområde som sträcker sig över på båda sidor om vägen till Kastkärr. De första 

iakttagelserna av boplatsen har gjorts öster om en vattenfylld sandgrop.

2 asuinpaikat kivikautinen 3263003 6674485

Turunmaa Kemiö sm 1444 Norrskagen Röse på kalberget som mäter 8,3 x 8,1 m och är 1 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262047 6681220
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Turunmaa Kemiö sm 1445 Näset Luonteeltaan epävarma pieni, pyöreähkö ja matala kivilatomus Näsetin kalliokumpareella, Sundvikenin lahden pohjoisrannalla, 

mäkialueen korkeimman kohdan koillispuolella. Latomuksen halkaisija on 2 m ja sen kivet ovat jäkälän peitossa. Paikka on 

kalliopohjainen harvapuustoinen avokallio, joka viettää etelään ja pohjoiseen. Latomus on pohjoisrinteen puolella, leirintäalueelle 

johtavasta tiestä noin 28 m etelään. On mahdollista, että kyse on hautaröykkiön pohjasta tai myös vanha leiritulipaikka. Latomus 

paikannettiin alueen kaavoituksen yhteydessä tehdyssä maastotarkastuksessa.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3264177 6669182

Turunmaa Kemiö sm 1446 Påvalsby 1 Ett röse som mäter 19.4 x 18.3 m och är 0.7 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3259810 6678507

Turunmaa Kemiö sm 1447 Påvalsby 2 Ett röse som mäter 13.1 x 7.5 m. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3259557 6678438

Turunmaa Kemiö sm 1448 Rågholmen Röset mäter 14.0 x 11.3 m och är 1.9 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3271739 6676272

Turunmaa Kemiö sm 1449 Sandbacka Röse, beläget strax intill sandgrop, som mäter 9.5 m i diameter och är 0.7 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3257396 6675201

Turunmaa Kemiö sm 1451 Skoböle Asuinpaikka sijaitsee Skobölessä Leivon talosta 230 m koilliseen peltosaarekkeen etelä-kaakkoispuolella olevalla peltoharjanteella.


Löydöt paikalta ovat kvartsi-iskoksia.

2 asuinpaikat varhaismetallikauti

nen

3266600 6685090

Turunmaa Kemiö sm 1452 Skrinnanberget Två rösen på kalberget. Det ena mäter 12.1 x 7.9 m och är 1.3 m högt.Det andra mäter 8.4 x 7.8 m och är 1.3 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3262989 6684743

Turunmaa Kemiö sm 1453 Skålböle Röse som mäter 7.4 m i diameter och är 1 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3255281 6681548

Turunmaa Kemiö sm 1454 Smisskullen Två rösen uppe på ett berg. Det ena mäter 9.1 x 5.7 m oc är 0.5 m högt. Det andra mäter 9.9 x 7.1 m och är 1.2 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3267244 6685150

Turunmaa Kemiö sm 1455 sma 1404 Solhem 1 Ett röse på mineraljorden som mäter 11.6 x 7.7 m och är 1.1 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262935 6674528

Turunmaa Kemiö sm 1456 sma 1404 Solhem 2 I gott skick varande röse på kalberget som mäter 7.2 x 5.0 m och är 0.3 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262860 6674642

Turunmaa Kemiö sm 1457 sma 1404 Solhem 3 Röse som mäter 7.5 m i diameter och är 1.0 m högt. 2 hautapaikat moniperiodinen 3262655 6674541

Turunmaa Kemiö sm 1458 Spångkärr Ett röse som mäter 9.6 m i diameter och är 1.1 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3264994 6684571

Turunmaa Kemiö sm 1459 Spånåmalm Ett röse på kalberget som mäter 9.6 x 9.0 m och är 1.2 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3261553 6682244

Turunmaa Kemiö sm 1460 Storhumun Ett röse som mäter 12.9 x 8.6 m och är 1.2 m högt. En grop är grävd i mitten av röset. den går ända ner till berggrunden. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3250199 6681549

Turunmaa Kemiö sm 1461 Svartträsket Tre rösen uppe på en hög bergsrygg i riktningen NW-SE. Berget stupar i W brant mot det intilliggande Svarträsket. Det ena röset mäter 

11.7 m x 10.5 m och är 1.7 m högt. Det andra mäter 12.3 x 11.0 m och är 1.1 m högt. Det tredje röset är 1.9 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3264816 6686593

Turunmaa Kemiö sm 1462 Teglars Röse på kalberget, som mäter 13.7 m i idameter och är 0.9 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3261009 6679304

Turunmaa Kemiö sm 1463 Telegrafberget Ett röse som mäter 15.8 x 12.6 m och är 1.4 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3264128 6687986

Turunmaa Kemiö sm 1464 Träskböle Röse som mäter  11.0 x 10.3 m och är 0.9 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3264518 6686436

Turunmaa Kemiö sm 1465 Vestlax En stensättning som mäter 4.2 x 3.3 m och är 0.3 m hög. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3262847 6669935

Turunmaa Kemiö sm 1466 Viksgård Ole Appelgren anger i isn inventeringsberättelse två rösen 350 - 400 m NNE från Svartträsket. rösena har inte senare identifierats. 2 hautapaikat pronssikautinen 3264805 6687224

Turunmaa Kemiö sm 1467 Viksgård Ett röse på ett berg som mäter 11.5 x 9.5 m och är 1.3 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3264994 6686985

Turunmaa Kemiö sm 1468 Vreta Mellangård 1 Två rösen på kalberget på ca 30 meters avstånd från varandra. Det västligare mäter 5.5 m i diameter och är 0.5 m högt. Det östligare 

mäter 7.2 x 5.1 m och är 0.7 m högt.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3260545 6679245

Turunmaa Kemiö sm 1469 Vreta Mellangård 2 Ett röse s0om mäter 11.6 m i diameter och är 1.4 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3261453 6679614

Turunmaa Kemiö sm 1470 Västergård Röse på bergsplatå med branta sluttningar. Röset mäter 9.9 x 9.4 m och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3260834 6681415

Turunmaa Kemiö sm 1471 Västermark Västergård Röse som mäter 10.5 m i diameter och är 0.8 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3261967 6673280

Turunmaa Kemiö sm 1472 Västerängsviken Två rösen norr om vägen mellan Tolfsnäs och Gräsböle på berget NE om Västerängsviken. Det ena röset mäter 14.6 x 8.8 m och är 

1.1 m högt. Det andra röset mäter 15.9 x 14.3 m och är 2.2 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3251701 6680799

Turunmaa Kemiö sm 1473 Österbacka År 1988 påträffades ca 0.5 km SE om Österbacka manbyggnad i skärnngen i en grusgrop en eldstad som har varit över en meter i 

diameter.  Som härdstenar har använts flata stenhällar. Mellan härdstenarna fanns sot och litet kol. Vid inspektionen påträffades inget i 

övrigt som hänför sig till en förhistorisk boplats. I åkern strax E om grusgropen  har påträffats en kvartskrapa (TYA 480:1) och ett annat 

kvartsföremål (TYA 480:2). År 1950 har vidare påträffats antagligen i den samma sandgropen en enkel spetsnackig yxa (NM 12702). 

Då detta fynd jordes nämndes att på fyndplatsen fanns kol, vilket väl skulle passa in på eldstaden.

2 asuinpaikat kivikautinen 3263728 6673911

Turunmaa Kemiö sm 1474 Österängsberget Två rösen uppe på ett berg. Det ena mäter 4.5 m i diameter och är 0.9 m högt. Det andra mäter12.4 x 9.2 m. 1 hautapaikat pronssikautinen 3264530 6685364

K:\KESKEN\Maakuntakaavoitus\Selostus\Liitteet\sm_20091029.xls 67(130)



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖKSET (sm) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
 24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Turunmaa Korppoo sm 1502 Alu Kohde sijaitsee Utöseen kuuluvan Alun kalakarin satamalahden pohjukassa. Merkkien keskellä on kalamaja, jonka lounais- ja 

eteläpuolella olevilla kallioilla merkit sijaitsevat.





Kallioon on hakattu enimmäkseen melko hyvin luettavia merkkejä. Merkit ovat todennäköisesti Alussa asuneiden sesonkikalastajien 

hakkaamia. Löydetyt merkit ovat ryhmittyneet seitsemään ryhmään. Merkit ovat numeroita (vuosilukuja), kirjaimia ja kokonaisia nimiä. 

Vanhin vuosiluvuista on 1818 ja nuorin 1920.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3186310 6637990

Turunmaa Korppoo sm 1503 Aspö Västerö Hautaraunio sijaitsee Aspön kyläsaaren länsiosassa, Västerön korkeimpien kallioiden lounaispuolella. Maasto kohteen ympärillä on 

kallioista, lähellä on myös pirunpeltokivikkoa. Raunio on tasaisella, melkein vaakasuoralla silokalliolla rinteen alapuolella. Kohteelta on 

näkyvyys merelle lännen ja lounaan suuntiin.





Hautaraunio on muodoltaan pyöreähkö ja sen pinta on epätasainen. Pituutta sillä on 3,4 metriä, leveyttä 3,0 metriä ja korkeutta 0,4 

metriä. Raunio on koottu pienehköistä, melko tasakoisista, enimmäkseen pyöristyneistä kivistä ja lohkareista. Hautaraunio on eheä ja 

selväpiirteinen. Se sijaitsee jokseenkin samalla tasolla kuin Glückertin (1976) ajoittama Litorina VII-rantapintavyöhyke (AD 200 

kalibroimattomia radiohiilivuosia), joten haudan maksimi-ikä on noin AD 450.

1 hautapaikat rautakautinen 3198510 6661160

Turunmaa Korppoo sm 1504 Bendby Röset mäter 11.9 x 9.1 moch är 0.4 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3200301 6682448

Turunmaa Korppoo sm 1505 Birsskär Kiviraunioiden ryhmä sijaitsee kalliolla Birsskärin (Bärskärin) pohjoisosassa, saarta jakavan lahden molemmin puolin. Kivirauniot 

rajoittuvat alueelle p: 6677962-6678125, i: 3184748-3185054. 





Raunioryhmässä on kolmetoista kivirauniota, joista useimpien luonne on epäselvä. Osa on matalia, vain läheltä erottuvia 

pikkuraunioita, osa kekomaisia, mahdollisesti kummeleita tai linjakummeleita. Raunioiden pituus vaihtelee 1,3-5,4 metriin ja leveys 0,9-

5,1 metriin. Korkeutta raunioilla on 0,3-1,4 metriä. Rauniot on koottu pyöristyneistä tai pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista. Yksi 

raunioista (no. 12) muistuttaa suorakulmaiselta rakenteeltaan lähinnä kiviuunia. Useimmat raunoista eivät näy saaren profiilissa mereltä 

katsottuna. Alimmilla korkeuksilla sijaitsevat kivirauniot on vaaittu (raunio 3: z=2,35 m mpy, raunio 4: 2,64 m mpy).





Kivirauniot on dokumentoitu vuoden 1995 inventoinnin yhteydessä esimerkkeinä Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella 

hyvin yleisistä pienistä kiviraunioista, jotka eivät ole hautoja. Rauniot voivat olla esimerkiksi tulisijojen jäännöksiä, paikanmääristykseen 

liittyviä tai väylän sijaintia osoittavia merkkejä.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3184880 6678080

Turunmaa Korppoo sm 1506 Björkö Byängstomten Kohde sijaitsee Björkön saarella, Byvikenin pohjukasta pohjoiseen työntyvän entisen pelllon itäreunalla. Paikka on loivassa ja kuivassa 

rinteessä, kallioiden antamassa tuulensuojassa. Paikalla kasvaa nykyään katajaa.





Kohteeseen kaivetuista koekuopista ei tullut löytöjä, mutta Gardberg (1921) oli paikalla käydessään havainnut suorakaiteen muotoisen 

muurin ja sen kaakkoispuolella pienemmän rakennuksenjäännöksen. Molempien muurien länsisivulla oli kulkuaukko. Hän tulkitsi 

rakenteet jäännökseksi kappelista, joka olisi edeltänyt Björkön itärannalla ollutta kappelia (muinaisjäännösrekisterin kohde Korppoo, 

Kappalbacken 1000011401). Havaintoja rakenteista ei enää 1995 inventoinnin yhteydessä tehty.





Paikalta oli ennen vuoden 1995 inventointia löydetty rautanauloja, hevosenkengännauloja, niittejä, tunnistamattomia rautaesineitä, 

pronssiesineitä ja palanutta savea. Esineiden tarkempia löytökohtia tai nykyistä sijaintia ei inventointiraportissa (Tuovinen 1995) 

mainita. Nämä havainnot yhdessä muodostavat jonkinlaisen evidenssin siitä, että paikkaa voidaan pitää jäännöksenä vanhemmasta 

asutuksesta tai ainakin rakennuksista.

2 asuinpaikat historiallinen 3203190 6656160
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Turunmaa Korppoo sm 1507 Björkö Kappalbackan Kappelin ja kirkkomuurin jäännökset sijaitsevat Björkön itärannalla, kylän eteläpuolella, matalan kummun laella.





Kirkkomuuri on puolisuunnikkaan muotoinen ja ladottu lähes pelkästään pyöristyneistä, melko tasakokoisista lohkareista. Muurin sivut 

ovat pääilmansuuniten mukaiset. Eteläsivun ulkomitan pituus on 13,6 metriä, länsisivun 9,1 metriä, pohjoissivun 11,8 metriä ja itäsivun 

9,2 metriä. Muurin korkeus on 0,4-0,8 metriä. Eteläsivu on selvästi paksuin ja korkein. Keskellä länsisivua on metrin levyinen aukko. 





Kirkkomuurin rajaaman alueen koillisosassa on kappelin perusta, jonka sivujen pituudet ovat 4,9 metriä (länsiseinä) ja 6,0 metriä 

(eteläseinä). Sivut muodostuvat matalasta, suureksi osaksi turpeen peittämästä muurista. Kappelin perustan sisäpuolella makaa 

osittain lahonnut hirsi, joka saattaa olla sekundaarinen. Näyttäisi siltä kuin kappelin perustan itäosan lattiataso olisi korkeammalla kuin 

länsiosan. 





Kirkkomuurin ja kappelin maksimi-ikä on 1330 +/-55 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1080 +/-75.





Kappeli mainitaan vuonna 1698, jolloin pitäjänpappi vieraili siellä kolme kertaa vuodessa. Björkössä oli kappeli vuoteen 1846 asti, mutta 

se oli rappeutuneessa kunnossa jo vuonna 1804. Tällöin kappelin kassa lahjoitettiin Jurmon kappeliin ja kello Korppoon 

emäkirkkoon.(Fagerlund 1878; Gardberg 1921 ja 1924, Dahlström 1938) Joidenkin tietojen mukaan Björkön kappelin hautausmaalle 

olisi kuitenkin haudattu ainakin vuoteen 1873 saakka (Levlin 1980).





Kappelin pohjoispuolella on kalliontörmä, joka on nimeltään Ringanhörnet. Papin lähestyessä polkua pitkin kappelia aloitettiin kellojen 

soitto papin ollessa Ringanhörnetin kohdalla (Fagerlund 1878; Dahlström 1938).

1 kirkkorakenteet historiallinen 3203590 6655750

Turunmaa Korppoo sm 1508 Björkö Korsängsbacken Rakennuksen jäännökset sijaitsevat Björkön saaren keskiosassa, entisen pellon luoteisosassa. Täällä on tiheän kasivillisuuden 

peittämä rakennuksenpohja, jonka itäreuna on suorakulmainen ja länsireuna epämääräisempi. Itäreunan pituus on 5 metriä. Rakenne 

on kasattu erikokoisista kivistä ja lohkareista. 





Rakennetta ei ole voitu inventoinnin (Tuovinen 1995) yhteydessä tutkia tarkemmin sitä peittävän tiheän kasvillisuuden vuoksi. Kohteen 

läheisyydestä on löydetty pieni pronssiesine, rautaesine sekä rautanaula. Esineiden tämänhetkinen sijaintipaikka ei käy raportista ilmi. 

Rakennuksen pohjaa on kaiveltu lähiaikoina.

2 asuinpaikat historiallinen 3203120 6656270

Turunmaa Korppoo sm 1509 Björkö Stenaln Kohde sijaitsee Björkön itärannalla, kylän eteläpuolella. Veneevetopaikalla on kolme rantaa vastaan kohtisuoraa kivi- ja lohkareriviä, 

joiden välissä on tasanteet veneiden maihinnousua varten. Seuraavassa kuvaukset kivijatoista lueteltuna etelästä pohjoiseen:





Kivijata 1. Vallin pituus on noin 15 metriä, leveys 0,5-1,8 metriä ja se koostuu pyöristyneistä lohkareista. Kivivallin eteläpuolelle jää noin 

4,5 metrin levyinen vähemmän kivinen ala, joka ulottuu kivijatan yläreunan korkeudelle eli noin 1,7 metrin tasolle (N60). Rakenteen 

eteläpuolella on kiviröykkiö.





Kivijata 2. Rakenteen pituus on 14,5 metriä ja leveys 1,1-2,0 metriä. Kivirivi levenee yläpäässä 3,5 metriä leveäksi kiviröykkiöksi. 

Jatojen 1 ja 2 väliin jää noin 7 metriä leveä vähemmän kivinen ala, joka ulottuu vähintää jatan 2 yläreunan tasolle eli noin 2,5 metriä 

merenpinnan yläpuolelle (N60).





Kivijata 3. Kivijatoista epämääräisin. Pituutta kivirivillä on 8-10 metriä. Jatojen 2 ja 3 väliin jää noin 4,5 metrin levyinen vähemmän 

kivinen ala, joka ulottuu yli 2,0 metrin tasolle (N60). Tämä veneevetopaikka on vieläkin käytössä perämoottoriveneiden 

talvisäilytyspaikkana. 





Fagerlun kertoo pitäjänkuvauksessaan (1878: 252-253) nähneensä läheisen kappelin (muinaisjäännösrekisterin kohde Korppoo, 

Kappalbackan 1000011401) alapuolella rannassa paikan, jossa kappeliin tulevat kyläläiset olivat vetäneet veneensä maihin. 

Gardberginkin (1924: 40) mukaan kirkkoveneet vedettiin maihin Ringanhörnetin alapuolella. Kysymyksessä on melko varmuudella tämä 

veneenvetopaikka. 





Klangin (et al. 1991:289-290) 1/3-säännön mukaisesti laskettuna Stenalnin veneenvetopaikka on ollut käytössä 1600- ja 1700-luvuilta 

alkaen. Tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä läheisen Björkön kappelin käyttöajasta tiedetään.

1 kulkuväylät historiallinen 3203620 6655830
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Turunmaa Korppoo sm 1510 Björkö Vintrasnäs 1 Kompassrosen på Björkö är sedan gammalt känd. Den är belägen på Björkö sydspets sm kallas Vintrasnäs, strax intill uddens högsta 

punkt Kompassrosens stenar är lagda på en slät, vågrät bergyta. Från stället har man utsikt över havet. Platsen hör till en 

sommarstugas gårdstun. 


Kompassrosens stenar är runda strandstenar, mesta dels av storelken 0 - 10 kg. Rosen har 32 uddar. dessa är mestadels lagda av 

små stenar, så att ändstenarna är större än de andra. Den största ändstenen finns i nordriktningen. Uddarna är tydliga och 

välbevarade, men rosens mitt är  delvis demolerad. rosen mäter i N-S 7.2 m och i E-W 6.9 m.


Intill den närbelägna sommarstugan, närmare sydstranden finns en mindre kompassros ( x = 6643 56, y = 1538 15). Den är senare 

tillkommen, någon gång efter 1930-talet.


Kompassrosen är Skärgårdshavets största.


Kohdetta on tuhottu 2000-luvulla muodostamalla kivistä uusia kuvioita, mm. sydämiä.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3202571 6655372

Turunmaa Korppoo sm 1511 Björkö Vintrasnäs 2 Kohde sijaitsee Björkön eteläosassa, pienen Stenhusfladan-nimisen lahden etelärannalla, melko jyrkässä rantaan laskevassa 

pohjoisrinteessä.





Rakennuksenjäännös on pyöristyneistä ja vaihtelevan kokoisista kivistä ja lohkareista koottu U:n muotoinen muuri. Rakenteen pitkän 

seinämät ovat pohjoiseteläsuuntaiset. Muurin yläpäässä, eteläosassa, on suuri siirtolohkare. Länsiseinämän eteläosassa on puolestaan 

kuorimuurimainen rakenne: seinämät on ladottu suurista lohkareista ja sisäpuoli täytetty pinemmillä kivillä ja lohkareilla. Länsiseinämän 

pohjoisosassa ja itäseinämässä kuorirakenne on romahtanut. Rakenteen pohjoisosa on epämääräinen, todennäköisesti romahtanut. 

Muuri on massiivinen. Sen korkeus on 0,4-0,8 metriä ja leveys 1,6-2,0 metriä. Rakenteen ulkomitta on itälänsisuunnassa 7,4 metriä ja 

pohjoiseteläsuunnassa 6 metriä. Muurin sisäpuoli on tiheän katajan peitossa. 





Rakenne sijaitsee pohjoisrinteessä, jonka kallistus on noin 20 astetta. Alusta on kovin epäsopiva asuinrakennukselle. Kenties kyseessä 

onkin ollut varastorakennus. Jäännöksen paikallisesti tunnetulla nimellä "Stenhuset" johdoksineen on lähinnä kuvaileva sisältö, eikä se 

sinänsä osoita mitään rakenteen luonteesta tai iästä. Rakennuksenjäännöksen rannansiirtymään perustuva maksimi-ikä on 1590 +/-30 

ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1330 +/-50.

1 asuinpaikat historiallinen 3202580 6655430

Turunmaa Korppoo sm 1512 Björkö Vintrasnäs 3 Kohde sijaitsee Björkön eteläosassa, loivapiireteisessä kalliomaastossa, vaakasuorassa notkossa lähellä pienen suon reunaa.





Paikkaa peittää kanervavarpu ja katajat. Maaperä paikalla on ohut. Varpujen alta erottuu suurista pyöristyneistä ja särmikkäistä 

lohkareista ladotun muurin luoteiskulma. Muurin sivut ovat pääilmansuuntien mukaiset. Pohjoiseteläsuuntainen muuri on erotettavissa 

ainakin 6,0 metrin pituudelta, mutta varpujen alla on lohkareita siten,että muuri voi epäselvänä jatkua aina 11,3 metrin päähän itään 

rakenteen luoteiskulmasta. Tässä kohtaa on suurehko länsi-itäsuuntainen lohkare. Luoteiskulmasta etelään päin muuri erottuu 9,5 

metrin pituudelta. Tämä muuri on kevytrakenteisempi ja yksinkertaisempi kuin kohteen Korppoo, Vintrasnäs 2 (1000011405) 

muurirakenne. Paikalta on löydetty keväällä 1994 hevosenkenkä.





John Gardberg (1921) kuvasi Vintrasnäsissä olevan rakenteen, jossa oli suorakulmainen ympärysmuuri ja jota hän piti tuhoutuneen 

kappelin jäännöksenä. Todennäköisesti kyseessä on Vintrasnäs 3:n muurirakenne. Rakenteen rannansiirytmään perustuva maksimi-ikä 

on AD 990 +/-80 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 740 +/-100. Lähellä sijainnut suo on aikanaan ollut matala lahti, josta on olut helppo 

rantautua muurin tuntumaan. Tämä tilanne on vallinnut 1200- ja 1300-luvuilla.

1 kivirakenteet ajoittamaton 3202680 6655420

Turunmaa Korppoo sm 1513 Björkö Vintrasnäs 4 Kohde sijaitsee Björkön eteläosassa Vintrasnäsin niemessä, Hovdetin kallionjyrkänteen alapuolella. Kaakkoa kohti viettävällä 

kalliopinnalla on labyrintinjäännös.





Labyrintti on koottu lähes yksinomaan pyöristyneistä, melko tasakokoisista kivistä. Labyrintti on kalliolla soikealla alalla, jonka pituus on 

9,3 metirä pohjoiseteläsuunnassa ja leveys itälänsisuunnassa 7,5 metriä. Rakenteen keskellä on muita kiviä suurempi lohkare, samoin 

on labyrintin pohjoisosassa. Rakenteen länsireunassa erottuu kaksi puolikaarimaista 0,3-0,7 metriä leveää käytävän osaa, jotka 

mahdollisesti liittyvät pohjoispäässä toisiinsa. Sisempi käytävistä päättyy eteläpäässä poikkiesteeseen. Muilta osin kivet ovat sekaisia 

eivätkä muodosta muuta kuin satunnaisia rakenteita. Labyrintti on kuite nkin selvärajainen ja todennköisesti autenttinen. 





Rakenteen rannasiirtymään perustuva maksimi-ikä on AD 890 +/-90 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 630 +/-110.

2 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3202620 6655290

Turunmaa Korppoo sm 1514 Bodalarna Strax norr om Bodalarna mosse på rån mellan Lassas och Ollas skog finns två rösen. De framträder i den steniga terrängen klart som 

byggda rösen. Det nordligare mäter 5.5 m i diameter och är ca 0.4 m högt. I W gränsar röset till en stor sten. det sydligare röset  mäter 

2.5 x 3.3 m och dess höjd är i norra kanten 0.5 m. Rösena befinner sig på 10 meters avstånd från varandra.

2 hautapaikat pronssikautinen 3200939 6685597

Turunmaa Korppoo sm 1515 Bosmans torptomt På en betesmarkssluttning  som är mycket stenig  strax intill vägen till havsstranden och Kasaberget, 15 m söder om Norrgårds uthus 

finns en gammal hustomtplats. Då vägrenen dikades på 1950-talet framkom  nära ytan sotig jord, lerklining, slagg samt keramik samt 

ytterligare understenen till en handkvarn. Även yngre tegelbitar har påträffats. Fyndlagret sträckte sig åtmnstne över 15 m långt 

område. inga fynd har tillvaratagits.

2 asuinpaikat historiallinen 3195868 6681465
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Turunmaa Korppoo sm 1516 Bredskär Kohde sijaitsee Bredskärin etelärinteessä, melko korkealla loivassa, epätasaisessa kalliorinteessä.





Paikalla on pystysuora, eteläpohjoissuuntainen, noin 1,1 metriä korkea kallioseinämä, jonka eteen on rakennettu pyöristyneistä ja 

särmikkäistä, melko tasakokoisista lohkareista suorakaiteen muotoinen muuri. Muuri rajaa sisätilan, jonka mitat ovat 2,3 x 1,8 metriä. 

Muurin korkeus on 0,4-0,8 metriä. Muurin rajaaman sisätilan pohja on kivinen ja katajien peittämä. Pohjoisseinämänä rakenteessa on 

vino kallionreuna, jolle on ladottu yksi rivi lohkareita.





Rakenteen maksimi-ikä on AD 800 +/-100 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 550 +/-120.

1 kivirakenteet ajoittamaton 3184110 6678150

Turunmaa Korppoo sm 1517 Bussö 1 Kohde sijaitsee ulappavyöhykkeessä olevan luodon eteläkaakkoon työntyvässä niemessä. Kuperalla, vaakasuoralla kalliopinnalla on 

epämääräisen muotoinen hautaraunio. 





Raunion pituus on 7,9 metriä, leveys 3,3 metriä ja korkeus 0,4 metriä. Se on koottu enimmäkseen pyöristyneistä, mutta myös 

särmikkäistä kivistä ja lohkareista, joita on asetettu kalliolle muutamaan kerrokseen. Kivet ovat melko tasakokoisia. Röykkiön 

kiveyksessä on keskellä harvakivinen kohta, jossa kalliopinta on näkyvissä. Raunion lohkareita on vierinyt alas kalliota röykkiön etelä- 

ja länsipuolille. 





Maastokorkeutensa puolesta hautaraunion on oltava pronssikautta nuorempi. Sen maksimi-ikä on likimain sama kuin Glückertin (1976) 

ajoittama Litorina VII-rantapintavyöhyke, jonka ikä on 200 AD.

1 hautapaikat rautakautinen 3198390 6670740

Turunmaa Korppoo sm 1518 Bussö 2 Kohde sijaitsee Bussön pohjoiskärjessä, loivilla rantakallioilla. Kohteessa on kaksi kiviuunia. 





Eteläisempi uuneista (p: 6671289, i: 3198405) on ladottu tasaiselle, loivasti pohjoiseen kallistuvalle silokalliolle. Uunissa on suuret 

reunalohkareet, joista yksi on selvästi lämpölaajenemisen rikkoma. Uuni on täytetty, luultavasti jälkikäteen,  pienemmillä pyöristyneillä 

ja särmikkäillä kivillä ja lohkareilla. Uunin pituus on 3,8 metriä, leveys 2,8 metriä ja korkeus 0,5 metriä. Uunin ympärille on levinnyt kiviä, 

ja runsaat 10 metriä luoteeseen uunista on kalliokolossa lohkarekasa. Uunin maksimi-ikä on 1600 +/-30 ja keskiveden tasoa vastaava 

ikä 1350 +/-50.





Uuneista pohjoisempi (p: 6671311, i: 3198387) on ladottu epätasaiselle kalliolle. Sitä reunustavat suuret lohkareet ovat rikkoutuneet 

lämpölaajenemisen seurauksena. Uuni on täytetty, luultavasti jälkikäteen, pienillä särmikkäillä kivillä, rapautuneella kivenmorolla ja 

maalla. Uunin pituus on 2,9 metriä, leveys 2,1 metriä ja korkeus 0,5 metriä. Uunin suuaukko on kohti kaakkoa. Rakenteen maksimi-ikä 

on 1860 +/-10 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1610 +/-30.

2 kivirakenteet historiallinen 3198424 6671277

Turunmaa Korppoo sm 1519 Bärskär Kohde sijaitsee Bärskärin pohjoisosassa, kuperalla kallionkielekkeellä, pohjoiseen laskevassa maastossa.





Kohde, funktioltaan todennäköisesti kiviuuni, koostuu pyöristyneistä, melko tasakokoisista lohkareista. Uunin länsiseinä on säilynyt; se 

on suora, pohjoiseteläsuuntainen ja sen pituus on noin 1,5 metriä. Kaliolla uunin länsipuolella, länsiseinämässä ja kalliolla uunin 

itäpuolella on pitkänomaisia, särmikkäistä lohkareita, jotka ovat saattaneet muodostaa uunin katteen. Uunin onkalo-osa on sammaleen 

ja turpeen peitossa, ja siksi sen rakennetta ei voi määrittää. Onkalon sisähalkaisija lienee ollut noin metri. Uunin suuaukko on kohti 

pohjoista.

2 kivirakenteet historiallinen 3198170 6672230

Turunmaa Korppoo sm 1520 Djupklevudden Kohde sijaitsee Kälön pohjoisosassa, tasaisella kaakkoon laskevalla kalliopinnalla. Kiviraunio on lähes pyöreä, ja sen pituus on 7,1 

metriä, leveys 6,2 metriä ja korkeus 0,7 metriä. Raunio on koottu enimmäkseen pyöristyneistä kivistä ja lohkareista. Röykkiön 

pohjoisosassa on pyöristyneitä siirtolohkareita, ja keskellä laaja, kallioon ulottuva kraateri. Raunion vieressä kaakkoispuolella on 

kalliolla kivikasa.





Kohteen rantavyöhykeajoitus on AD 920 +/-90 ja keskivesiajoitus 680 +/-100. Djupklevuddenin hauta on rantavyöhykeajoituksen 

puolesta tähän mennessä nuorin löydetty hautaraunio Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella.

1 hautapaikat rautakautinen 3187000 6676210

Turunmaa Korppoo sm 1521 Dummeldalen Fyndplatsen ligger på ön Kyrklandet väster om den forna åkern "Dummeldalen" och öster/sydöster om kalbergen på en sluttning mot 

söder.  En skogsväg kring bergen har byggts med en djupare jordskärning, ca. 18 m lång och 10 m bred.  I östkanten av schaktet 

hittades två avslag av bergart samt ett kvartsavslag utan tydliga spår av kulturlager.  Det verkar dock sannolikt att själva boplatsen 

ligger på sluttningen i riktning syd och sydost om skärningen.  I närheten finns en stenåldersboplats till: 21 RAUVAIS ca 700 m i riktning 

mot norr. Ett gravröse är beläget ca 450 m i söder.

2 asuinpaikat kivikautinen 3202469 6684720

Turunmaa Korppoo sm 1522 Ekdalarna Röset är beläget i W-ändan av en berghöjd som löper i E-W-riktning. Omgivningen är ett sörre skogsmassiv i mitten av Kyrklandet. 

Röset på kalberget är byggt av förhållandevis små stenar. Dess diamter är ca 5 m. det är delvis demolerat och i mitten är berggrunden 

synlig under kottar och lav. Runt mitten finns stenar i 2 - 3 lager och höjden är ca 0.4 m.

2 hautapaikat pronssikautinen 3201594 6684502
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Turunmaa Korppoo sm 1523 Enharu 1 Kohde sijaitsee puuttoman ulkoluodon etelärannalla, Jurmon kylämaan kaakkoispuolella. Graniittisessa kalliossa on etelästä nouseva 

notko, johon on raivattu lohkareita siirtämällä lounaiskoillissuuntainen, runsaat 20 metriä pitkä ja 2-3 metriä leveä uoma. Tästä uomasta 

veneet on vedetty maihin likimain kohtisuorassa suunnassa uomaan nähden. Uoma on kostea ja sen itäranalle on kasattu lohkareita. 

Lohkareista raivattuja tasanteita on neljä. Tasanteet (1-4) lueteltuna etelästä pohjoiseen:





1. Siirtolohkareiden väliin raivattu SE-NW-suuntainen tasainen alue, jonka pituus on noin 10 metriä ja leveys noin 1,2-2,0 metriä. 

Tiheän katajan peitossa.


2. Raivattu SE-NW-suuntainen tasainen alue, jonka pituus 10 metriä ja leveys 2 metriä. Pohjoispuolisessa vallissa paljon pyöristyneitä 

lohkareita. Alue on tiheän katajan peitossa.


3. Raivattu, SE-NW-suuntainen, tasainen alue, jonka pituus on 9 metriä ja leveys 1,5-1,8 metriä. Tiheän katajan peitossa.


4. Raivattu S-N-suuntainen, tasainen alue, jonka pituus on noin 8 metriä ja leveys alapäässä 2,0 metriä. Alueen yläpää on 

epämääräinen.





Paikallistopografiasta voidaan päätellä, että Enharun veneenvetopaikka on ollut käytössä 1400-luvun lopulta enintään 1500-luvun 

loppupuolelle. 





1 kulkuväylät historiallinen 3199930 6645630

Turunmaa Korppoo sm 1524 Enharu 2 Kohde sijaitsee puuttoman ulkoluodon eteläosassa, Jurmon kylämaan kaakkoispuolella, Enharun veneevetopaikan yläpuolella, 

rinteessä. Täällä neljän graniittisen siirtolohkareen väliin jää likimain suorakaiteen muotoinen alue, jonka pituus on noin 3 metriä 

pohjoiseteläsuuntaan ja leveys 2,3 metriä länsi-itäsuuntaan. Siirtolohkareiden väliin on nostettu pienempiä irtaimia lohkareita. Näin 

rajautuva alue on melko tasainen lukuun ottamatta keskellä olevaa lohkarekasaa. Rakenne on katajien peitossa. 





Rakenteen rannansiirtymiseen perustuva maksimi-ikä on 1640 +/-30 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1370 +/-50. Tomtning-jäännös 

liittyy kuitenkin selvästi veneenvetopaikkaan, joten rakenne on tässä tapauksessa vanhempi kuin laskettu maksimi-ikä.

1 kivirakenteet historiallinen 3199920 6645630

Turunmaa Korppoo sm 1525 Enharu 3 Kohde sijaitsee puuttomalla ulkoluodolla Jurmon kylämaan kaakkoispuolella, rantaan laskevassa louhikkoisessa rinteessä.





Kohteessa on etelälounais-pohjoiskoillissuuntainen, vajaan metrin levyinen kallionrako, johon on asettetu poikittain laakakivi. 

Rakennelma on katettu pikkukivillä siten, että kallionrakoon muodostuu uuni, jonka suuaukko on pohjoiseen. Uunin onkalon syvyys on 

0,6 metriä, leveys 0,5 metriä ja korkeus 0,4 metriä. Onkalon seinämissä ei ole selviä lämpölaajenemisvaurioita. Uunia ympäröivä kallio 

ja suuret lohkareet antavat hyvän tuulensuojan etelänpuoleisille tuulille.

2 kivirakenteet historiallinen 3199910 6645670

Turunmaa Korppoo sm 1526 Estnäs Kohde sijaitsee Estnäsin niemessä, Jurmon kyläsaaren kaakkoisosassa, louhikkoisella loivasti rantaan laskevalla kanervanummella.





Kohde, nk. tomtning-jäännös, koostuu enimmäkseen pyöristyneistä, melko tasakokoisista lohkareista, jotka on aseteltu suorakaiteen 

muotoiseksi muuriksi. Muuri rajautuu sisäpuolelta selvästi, mutta liittyy ulkopuolella, varsinkin itäreunalla, ympäröivään louhikkoon. 

Seinämät ovat pohjoisetelä- ja länsi-itäsuuntaiset. Pohjoiseteläsuuntaisen muurin seinämän ulkomitta on noin 4,5 metriä ja sisämitta 

2,0 metriä. Länsi-itäsuuntaisen muurin ulkomitta on epämääräinen sisämitan ollessa 3,3 metriä. Muurin korkeus on 0,3-0,5 metriä. 

Muurien rajaama sisäosa on tasainen, vaakasuora ja kanervan peitossa. Rakenteen rannasiirtymään perustuva maksi-ikä on 1540 +/-

40 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1280 +/-60. 





Neljä metriä tomtning-jäännöksestä etelään sijaitsee 9 metriä pitkä, pohjoisetelä- ja länsi-itäsuuntainen, matala ja epäselvä muuri. Neljä 

metriä pohjoiseen on lohkarekasa, jossa näkyy lämpölaajenemisen irrottamia liuskoja. Tämä on todennököisesti tulisija. Tulisijan 

jäännöksestä 10 metriä luoteeseen on lohkareista ladottu puolikaari, joka aukea kohti kaakkoa. Puolikaaren pituus on 7 metriä.

1 kivirakenteet historiallinen 3198820 6646970

Turunmaa Korppoo sm 1528 Fyren 1 Utön pääsaaren huipulla on majakan itäseinän vieressä kallioon hakattuja merkkejä. Merkit ovat syvälle hakattuja ja osittain selvästi 

tulkittavia kirjaimia ja numeroita, jotka sijaitsevat majakan kiviseinän vieressä koilliseen viettävällä kalliopinnalla. 





Merkkiryhmän pituus on 1,48 metriä ja leveys 0,59 metriä. Merkit voidaan tulkita seuraavasti:





P.G. Bro <kaksi epäselvää merkkiä>


1814





Ensimmäisen ryhmän kaksi viimeistä merkkiä ovat kiviseinää kunnostettaessa valuneen rappauksen ja maalin peitossa. 

Todennäköisesti merkit kuitenkin tarkoittavata P.G. Broddin nimeä. Luotsimajuri Gustav Broddin johdolla rakennettiin Utön nykyinen 

majakka vuonna 1814 aikaisemman tuhouduttua Suomen sodassa.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3184143 6643262
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Turunmaa Korppoo sm 1529 Fyren 2 Kohde sijaitsee Utön pääsaarella, satamasta majakalle nousevan polun varressa. Loivasti pohjoiseen viettävällä silokalliolla on kallioon 

hakattuja merkkejä. 





Merkit ovat rosoisella pinnalla ja hieman huonosti erottuvia. Merkit on hakattu syvälle, mutta ne ovat silti epäselviä. Merkkiryhmän 

pituus on 95 senttimetriä ja leveys 62 senttimetriä. Merkit voidaan tulkita seuraavasti:





Ylinnä on kruunukuvio, jonka alla 





1753





ja koukkumainen kuvio. Merkit liittynevät majakan rakentamiseen, koska 1753 on majakan valmistusvuosi.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3184160 6643260

Turunmaa Korppoo sm 1530 Fårkobbarna Kohde sijaitsee lähes puuttomalla, muutaman hehtaarin suuruisella luodolla. Luodolla on kaksi toistakymmentä metriä korkeaa kalliota. 

Tomtning-jäännös sijaitsee läntisemmän laen koillisrinteessä olevan pystysuoran kalliopinnan alla, kalliota reunustavassa 

rakkakivikossa.





Pystysuoran ja lounaiskoillissuuntaisen kalliopinnan kohdalta rakkakivikkoa on raivattu siten, että lohkareikkoon on muodostunut 

selvästi erottuva kuoppa. Kuopan sisämitat ovat 2,0 x 1,7 metriä ja se on osittain katajan peittämä. Seinämän korkeus on 0,5-0,7 

metriä, ja pystysuoran kalliopinnan korkeus yli 2 metriä. Kuopan pohja on kivien peitossa. Rakenne on vaatimaton, mutta helposti 

erottuva. 





Luodon itäisemmälllä huipulla on kallioallas, joka kerää sadevettä. Tämä selittänee osaksi tomtning-jäännöksen sijainnin lähisaariin 

1 kivirakenteet ajoittamaton 3182070 6664030

Turunmaa Korppoo sm 1531 Galtby skola I östra hörnet av Galtby skolas tomt, strax intill vägkorsningen, endast 2 m från landsväg 180 västerut finns på en svag sluttning ett 

stenblock, som mäter 1.0 x 0.8 m och som höjer sig över marken 0.4 m. I den kupiga övre ytan finns sju huggna gropar, av vilka en 

dock är osäker. Groparnas diameter är 4 - 6 cm och djupet 5 14 mm. Fem gropar bildar en halvbåge och de två övriga är separat från 

dessa.  I mitten av gruppen gropar finns en modern, borrad grop.  Blockets stenart är så homogen att det inte finns någon anledning att 

tro att groparna skulle vara resultatet av erosion.  P g a att stenen är anspråkslös och den ovanliga situeringen i skärgården föreligger 

dock en viss osäkerhet beträffande dess autentisitet som offersten.


Stenen förstördes vid vägarbeten en kort tid efter det att den hade påträffats i 1980.

3 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3200349 6686505

Turunmaa Korppoo sm 1532 Hagaudd Röset mäter 7.0 x 6.7 m och är 0.9 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3195554 6680659

Turunmaa Korppoo sm 1533 Hjortö bötet Hjalmar Appelgren citerar i "Sumen muinaislinnat" L.W. Fagerlund och anger att det på Hjortön skulle finnas stenrader påminnande om 

borgmurar. På Hjortös högsta brant  Hjortö bötet finns inga iaktagbara murkonstruktioner, men platsen kan väl ha fungerat som 

tillflyktsborg. Intill en stenåker finns ett antal stenhögar, som dock knappast är gravrösen.


Enligt sagesman Maja Granvik förmäler den muntliga traditionen att det i tiden funnits två jättar, av vilka den ena bodde på Hjortö, den 

andra på Brunskär i yttre skärgården. De kom i gräl och började kasta sten på varandra. Sålunda skulle de båda "jättekasten" 

(stenåkrarna) på vardera ön ha uppstått. I den lokala dialekten avses med jättekast stenåkrar och inte gravrösen.

2 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3197016 6677732

Turunmaa Korppoo sm 1534 Hummelskär Röset mäter 5.3 x 3.2 m och är 0.6 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3189384 6683886

Turunmaa Korppoo sm 1535 Hästbergen Röset mäter 9.9 x 7.1 m och är 1.1 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3198682 6682666
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Turunmaa Korppoo sm 1536 Jurmo Munkringar: Sex stensättningar belägna i rad på  åssträckningen på Jurmos östsida, på åsens krön eller i dess omedelbara närhet. 

Fem av dem är till formen  mer elle mindre runda och går under benämningen munkringar. Den sjätte stensättningen är rektangulär.


Stensättning 1 är belägen på öns måhända högsta punkt med utsikt i alla riktningar.  Marken är fin sand, vegetationen är ljung, kråkbär 

och låga enar. Fornlämningen består av två stenkretsar. Den yttre  kretsen mäter i E-W-riktning ca 14 m och i N-S-riktning ca 15 m. 

Kretsens tjocklek varierar mellan 1 och 2 m. väggen är i E och S rak, i W och N något svängd eller krökt. Kretsen höjer sig över den 

omgivande terrängen ca 0,5 m. Väggen har tydligt raat både inåt och utåt. I W-väggen finns en öppning. Den inre kretsen består av 

större stenar, är nästan kvadratisk. väggarnas längd är ca 5 m. Även i denna konstruktion finns en öppning i W-väggen. 


Stensättning 2 är belägen  350 m i E riktning från föregående. Stenkretsen mäter 10 m i diamteter. Stenarna är av varierande storlek. 

Stenkretsen ligger  på sandgrund. 


Stensättning 3 är belägen på åssluttningen 200 m E om föregående. jordmånen är fin sand Stensättningen mäter 10 m i diameter. 

Väggen är mellan 1 och 1,6 m tjock, dess höjd är 0,3 - 0,6 m. I E- och W-väggen finns en öppning. I mitten finns några stenar  samt en 

liten grop i sanden.


Stensättning 4 är belägen 200 m SE om föregående på åsens sydsluttning. konstruktionen mäter i N-S-riktning 11 m och i E-W-riktning  

ca10 m.  I E och W finns en smal öppning. N om W-öppningen är väggen över 0,6 m hög. I mitten några stenar.


Stensättning 5 ligger 220 m E om föregående i en liten svacka i åssluttningen.  jordmånen är fin sand.  Väggarnas tjocklek varierar 

mellan 1 och 2 m och de är ca 0,5 m höga, diametern är ca 11 m. I E- och W-väggen finns en öppning. I mitten finns ett stenlagt 

område, där stenarna för det mesta ligger i ett lager. Avsåndet mellan stenläggningen och väggen är ca 2 m. Stenläggningen NW-sida 

är rak , i övrigt är sidorna böjda. I stensättningens mitt finns en fördjupning. 


Stensättning 6 är enligt öbornas förmodan lämningar efter det första kapellet på ön. Den är belägen i en svacka mellan två svaga 

åsryggar i N och S. Konstruktionen består av två stensättningar innanför varandra. Den yttre konstruktionen är kvadratisk i 

huvudväderstrecken. Väggarnas höjd varierar mellan 0,3 och 0,7 m. Den inre stensättningen är byggd av stenar i endast ett lager. Den 

mäter  tio meter. W-väggen är något smalare än de övriga.

1 kivirakenteet ajoittamaton 3198514 6647458

Turunmaa Korppoo sm 1537 Jurmo Kapellbacken Jurmon Kapellbacken raunio on ollut tunnettu sitten 1800-luvun. Kohteeseen littyvän perimätiedon mukaan kyseessä on saaren 

ensimmäinen kappeli, jonka Kökarin munkit rakensivat. Kappeli ei perimätiedon mukaan ollut enää käytössä kun ensimmäiset asukkaat 

tulivat saarelle. Kyseessä on pääilmansuuntien suuntainen rakennuksenpohja, jota ympäröi kivivalli. Kokonaisuudessaan raunio on noin 

20 metriä läpimitaltaan. Raunio on kulunut, sillä paikkaa käyttävät lintubongarit. Kohteen omistaa Metsähallitus.

2 kirkkorakenteet keskiaikainen 3197902 6647556

Turunmaa Korppoo sm 1538 Kasatyr Uppgifter om jordhögars, som skulle vara gravhögar intill Kasaberget i Bonäs har bl.a. Tallgren i "Varsinais-Suomi pitkin ja poikin", där 

han missvisande anger att fyndplatsen är på Västergårds marker. Någon Västergård finns inte i Bonäs, varför det torde röra sig om 

Norrgård. På denna gårds mark finns två  högar, som syns över markytan. Provgropar har dock inte givit något resultat som skulle 

verifiera antagandet. Eventuellt kan det röra sig om ett naturfenomen.

2 hautapaikat ajoittamaton 3195495 6681338

Turunmaa Korppoo sm 1539 Kistskär Kohde sijaitsee Kistskärin pohjoisosassa, lähellä rantaa, kalliohuipun itäpuolella. Hautaraunio on kuivan kanervikon peittämällä kalliolla, 

jolla lepää myös suuria irtolohkareita. Kohteelta on näkyvyys merelle ainoastaan pohjoisen suuntaan.





Hautaraunio on muodoltaan pyöreä ja sen reunat ovat selväpiirteiset. Pituutta sillä on 9,1 metriä, leveyttä 8,8 metriä ja korkeutta 0,7 

metriä. Raunio on koottu pelkästään pyöristyneistä, poikkeuksellisen suurikokoisista lohkareista. Raunion keskiosa koostuu kahdesta 

erittäin suuresta lohkareesta ja niitä ymröivistä onkaloista, jotka ulottuvat kallioon saakka. Raunio on ilmeisesti rakennettu suurten 

kiintolohkareiden päälle. Pienemmät kivet ja lohkareet ovat röykkiön reunoilla, jotka ovat keskiosaa korkeammat. Näyttää siltä, että 

epätavallinen rakenne on syntynyt rauniota pengottaessa.  Hautaraunion maksimi-ikä on AD 650+/-100 ja keskiveden tasoa vastaava 

ikä 400 +/-130.

1 hautapaikat rautakautinen 3182540 6663860
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Turunmaa Korppoo sm 1540 Kråkskär Husholmen Kohde sijaitsee Kråkskäretin saarella, Husholmenin niemessä, joka aikaisemmin on muodostanut pienen Kråkskäretistä erillään olevan 

saaren. Paikalla on kaksi rakennuksenjäännöstä.





Rakennuksenjäännös 1: Jäännös sijaitsee lähellä niemen kärkeä. Se erottuu ympäristöstä pinnanmuotojen ja hirrenjäännösten 

perusteella. Seinät ovat olleet eteläpohjois- ja länsi-itäsuuntaiset. Selvimmin erottuu pohjoisseinä. Eteläseinässä on nähtävissä 

lahonneita hirsiä, joissa on kiinni rautanauloja. Rakennuksen mitat ovat 5 x 5 m. Rakennuksen koilliskulmassa on tulisijan jäännökset; 

kumpu, jossa pintanurmen alla on lappeellaan makaavia luonnonkiviä. Kummun pinnalla on yksittäisiä kappaleita sorasekotteisia tiiliä. 

Rakennuksenjäännöksen koordinaatit ovat p: 6676520, i: 3180595.





Rakenuksenjäännös 2: Sijaitsee noin 30 m lounaaseen rakennuksenjäännös 1:stä. Rakennuksenjäännös on kasvillisuuden peittämä ja 

epämääräinen. Sen koillisosassa erottuu kumpu, jossa on luonnonkiviä ja sorasekotteisia tiiliä. Kumpu on selvä tulisijan jäännös. 

Rakennuksenjäännöksen kaakkoiskulmassa on hirsinen nurkkasalvos, jonka lahoavat hirret lepäävät nurkkakivien päällä. Välissä on 

ohut hiekkakivilaaka. Myös rakennuksenjäännöksen lounaiskulmassa on erotettavissa hirttä. koilliskulma erottuu pienenä kumpuna. 

Rakennukseksenjäännöksen mitat ovat 4 x 4 metriä ja seinät ovat kaakkoisluoteis- ja lounaiskoillissuuntaiset. Rakennuksenjäännöksen 

koordinaatit ovat p: 6676483, i: 3180561. Muutama metri kaakkoon rakennuksenjäännöksestä on heikosti erottuva rivi lohkareita 

maanpinnalla.





Rakennustenjäännöksissä on luultavasti kyse kalamajojen jäännöksistä. Ne saattavat kuitenkin myös liittyä krouviin, jota Per Lrsson 

Bohm piti Kråksäretissä 1600-luvun puolivälissä (Korpo genom tiderna: 236). Rakennuksenjäännös 1 on kuitenkin niin matalalla tasolla 

merenpinnasta, että se olisi 1600-luvulla sijainnut aivan rannan tuntumassa. Se on tuskin kuitenkaan rantavaja, koska siinä on ollut 

tulisija.





Kohteen iänmääritys: Rakennuksenjäännös 1:n maksimi-ikä on 1725 +/-20 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1480+/-40. 

Rakennuksenjäännös 2:n maksimi-ikä on 1600 +/-30 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1360 +/-50.

2 asuinpaikat historiallinen 3180562 6676493

Turunmaa Korppoo sm 1541 Kråkskär Husholmen 2 Kohde sijaitsee Kråkskäretin Husholmenin pohjoisosassa. Kohteessa on tomtning-jäännös, jonka pohjoisseinämän muodostaa 

siirtolohkare. Seinämän korkeus on 1,8-2,5 metriä ja leveys 4 metriä. Länsiseinämä koostuu särmikkäistä ja pyöristyneistä lohkareista, 

joista suurimmat ovat monisatakiloisia. Länsiseinämän pituus on 3,3 metriä ja korkeus 0,4-1,0  metriä. Muut seinämät puuttuvat. 

Seinien rajaama sisäala on epätasainen pinnanmuodoltaan ja lohkareiden peittämä. 





Tomtning-jäännöksen maksimi-ikä on AD 1625 +/-25 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1380 +/-55.

1 kivirakenteet historiallinen 3180490 6676420

Turunmaa Korppoo sm 1542 Kvarnudd Nedanom Kvarnuddens berg har hösten 1940 dokumenterats 16 ryssugnar + 7 osäkra sådana. 1 kivirakenteet historiallinen 3195776 6684198

Turunmaa Korppoo sm 1543 Kyrknäs Kohde sijaitsee Brunskärin kyläsaaren läntisessä niemessä, etelään ja kaakkoon loivasti viettävässä kalliomaastossa. Kalliorinteeseen 

on järjestetty suuria lohkareita L:n muotoon. Rakenteessa olevat lohkareet ovat epätavallisen suurikokoisia, ja kivien alla ja välissä on 

hieman maata. Rakenne on selvästi ihmisen tekemä. 





Rakenteessa neljä lohkaretta muodostaa lounais-koillissuuntaisen, 4.0 metrin pituisen rivin. Tämän rivin itäisin lohkare muodostaa 

samalla kulman, josta lähtee pohjoiseen neljän lohkareen muodostama, pituudeltaan 6,5 metrin pituinen lohkarerivi. Tässä 

lohkarerivissä kivet ovat toisistaan erillään. Myös rakenteen länsiosassa on kaksi irrallista lohkaretta kalliolla, ikään kuin ne olisivat 

läntisen lohkarerivin jäännöksiä.  Rakenteen eteläreunan lohkareiden molemmin puolin ja niiden länsipuolella on kiviä ja lohkareita 

ilman erityistä keskinäistä järjestystä. 





Rakenteeseen liittyy paikallisperinnettä, jonka mukaan se oli keskiajalla Brunskäriin saapuneiden ja siellä saarnanneiden munkien 

rakentama seinätön ja katoton saarnapaikka, kyrkorum. John Gardberg (1929) on puolestaan esittänyt, että kyseessä olisivat kappelin 

jäännökset. Rakennuksen kivijalaksi rakenne on ehkä kuitenkin liian massiivinen. Epäselvää on myös, miksi rakenne sijaitsee kaltevalla 

pinnalla, vaikka vaakasuoria pintoja olisi ollut tarjolla läheisillä kallioilla. 





Edellä kuvatusta rakenteesta satakunta metriä luoteeseen on noin 40 metrin pituinen eteläkaakkois-pohjoisluoteissuuntainen lohkarivi, 

jonka eteläosa on kasvillisuuden peittämä. Rakenne ei vaikuta kiviaidalta.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3193360 6671630

Turunmaa Korppoo sm 1545 Lillängskogen På nordkanten av en bergsklack bevuxen med tallskog, på vilken finns två svaga förhöjningar på ca 5 m avstånd frånvarandra. Dessa 

mäter ca 2.5 m i diameter och  höjer sig från omgivningen 0.3 - 0.4 m.  Möjligen kan dessa vara resterna efter två gamla husgrunder. 

Vid grävandet av provgropar påträffades lite kol och bitar av lerklining, som inte tillvaratagits.

2 asuinpaikat historiallinen 3199914 6686475
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Turunmaa Korppoo sm 1546 Långlandet Kohde, kaksi linjakummelia, sijaitsee Långlandetin saaren keskiosassa, etelänpuoleisessa rinteessä lähellä rantaa. 





Ylempi kummeleista on kuperalla vaakasuoralla kalliopinnalla. Se koostuu lähes pelkästään särmikkäistä kivistä ja lohkareista. 

Kummelin pituus on 2,6 metriä, leveys 2,2 metriä ja korkeus 0,6 metriä. Rakenne on hyvin säilynyt ja selväpiirteinen. Korkeudeltaan 

matalammalla sijaitseva kummeli on edellisestä kymmenen metrin päässä koilliseen, rantaan päin kallistuvalla silokalliolla. Se koostuu 

pääasiassa särmikkäistä lohkareista. Kummelin pituus on 2,6 metriä, leveys 1,3 metriä ja korkeus 0,4 metriä. Rakenne on hyvin 

säilynyt ja selväpiirteinen.





Kyseessä ovat todennäköisesti linjakummelit. Kivirauniot ovat toimineet todennäköisesti enemmänkin puisten tankojen jalustoina kuin 

varsinaisina tähtäymerkkeinä. Rauniot osoittavat Långlandetin ja Flakaskärin välisen pohjoisen salmen, Långlands sundin, läpi 

kulkevan linjan. Linjan tosisuunta on lounaaseen 222 astetta. Linjan avulla voi myös kiertää Flakaskärin pohjoispuolella olevan 

matalikon ja sivuuttaa, tosin hyvin läheltä, matalikon Långlandetin ja Flakaskärin välissä, salmessa olevan pienen luodon 

kaakkoispuolella. Purjehdittaessa linjaa perän puolella on linjassa Stackskärs harunin pohjoispuolella oleva pikku luoto.





1 kulkuväylät historiallinen 3192860 6661500

Turunmaa Korppoo sm 1547 Moringharu 1 Kohde sijaitsee Moringharun luodon länsiosassa, lähellä rantaa. Se on kallioiden ympäröimässä notkossa, vaakasuoralla kivikkoisella 

alustalla.





Kohde, nk. tomtning-jäännös, koostuu pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista, jotka on aseteltu soikeaan kehään. Rakenteen 

ulkomitat ovat 5,8 metriä (N-S) ja 4,3 metriä (W-E). Sisämitat ovat noin 3,5 metriä (N-S) ja 2,3 metriä (W-E). Länsi- ja eteläseinäminä 

on suuria lohkareita. Itäseinämä puolestaan koostuu hieman pienemmistä, päällekkäin nostetuista lohkareista, joista osa on kellahtanut 

rakenteen sisäpuolelle. Muurirakenteen korkeus on 0,2-0,5 metriä, ja sen länsireunassa on 0,8 metrin korkuinen siirtolohkare. 

Rakenteen sisäala on tasainen lukuun ottamatta muutamia hajalohkareita. Rannansiirtymään perustuva kohteen maksimi-ikä on 1490 

+/-40 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1230 +/-60.





Neljä metriä tomtning-jäännöksen länsipuolella on kahden siirtolohkareen pystysuoran seinämän muodostama nurkka, joka aukeaa 

lounaaseen. Siirtolohkareiden seinämien korkeus maasta on 1,2-1,4 metriä. Tässä nurkassa on kiven pinta mustunut ja siinä näkyy 

lämpölaajenemisvaurioita. Nurkan edustalta on raivattu lohkareita. Kyseessä on todennäköisesti tulisijan jäännös. Myös 

siirtolohkareiden pohjoispuolella, kiinteän kallion seinää vasten on kasattu lohkareita kallion ja siirtolohkareen rakoon. Myös tämä 

saattaa olla tulisijan jäännös.

1 kivirakenteet historiallinen 3196240 6647170

Turunmaa Korppoo sm 1548 Moringharu 2 Kohde sijaitsee Moringharun luodon pohjoisosassa, lähellä rantaa, erittäin louhikkoisessa maastossa. Se on likimain vaakasuoralla 

maanpinnalla, louhikossa.





Kohde, tomtning-jäännös koostuu pyöristyneistä lohkareista, jotka on aseteltu melko säännölliseksi kehämuuriksi. Muurirakenne on 

kuitenkin hieman hajanainen ja liittyy osittain suoraan ympäröivään luonnotilaiseen lohkareikkoon, mutta on erotettavissa ja selvästi 

ihmisen tekemä. Koillisosa muurista on epämääräisin. Muurin sisämitat ovat 2,5 metriä (SE-NW) ja noin 2,0 metriä (SW-NE). Korkeutta 

muurilla on noin puoli metriä. Muurin lounaisosassa on aukko, jonka leveys on puolisen metriä. Muurin rajaama sisäala on epätasainen.  

Rakenteen rannasiirtymään perustuva maksimi-ikä on 1620 +/-30 ja kreskiveden tasoa vastaava ikä 1360 +/-50.





Neljä metriä länteen tomtning-jäännöksestä on pyöristynyt graniittinen siirtolohkare, jonka länsisivulta on raivattu pois lohkareita. 

Siirtolohkareen länsisivulla on lämpölaajenemisvaurioita, joten kyseessä on todennäköisesti tulisija. Muutoin tomtning-jäännöksen 

lähiympäristössä on jäölkiä lohkareiden siirtämisestä ja kasaamisesta.

1 kivirakenteet historiallinen 3196300 6647230

Turunmaa Korppoo sm 1549 Moringharu 3 Kohde sijaitsee Moringharun luodon itäosassa, lähellä Jurmon pääsaareen yhdistävää kannasta. Ympäristö on kanervikon peittämää 

louhikkoa. 





Kohteessa on kaksi pitkää, pyöristyneistä lohkareista kasattua muuria, jotka alkavat suuren siirtolohkareen luota ja nousevat loivasti 

rannasta ylöspäin. Eteläisemmän muurin pituus on noin 12,5 metriä ja se on itäkoillis-länsilounaissuuntainen. Muuri kääntyy rannan 

päässä pohjoiseteläsuuntaiseksi muutaman matrin pituudelta. Muurilla on korkeutta noin 0,6 metriä. Pohjoisemman muurin pituus on 

noin 16 metriä ja se on kaakkoisluoteissuuntainen. 





Muurien väliin jää yläpäässä 9-10 metriä ja alapäässä noin 5 metriä leveä ala, joka on raivattu suurimmaksi osaksi puhtaaksi 

lohkareista. Rakenne on todennäköisesti veneenvetopaikka. Tosin se on epätyypillinen siinä mielessä, että venettä varten tasaiseksi 

raivatut alat ovat varsin leveitä.





Klangin (et al. 1991:289-290) 1/3-säännön mukaisesti laskettuna veneenvetopaikka on raivattu keskiveden ollessa 2,0 metrin tasolla, 

siis 1560 +/-30.

2 kulkuväylät historiallinen 3196360 6647130
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Turunmaa Korppoo sm 1550 Märtel På ön Märtel s södra strand finns ett mot söder kuperat sluttande berg där man ca 10 m från den nuvarande strandlinjen  huggit in två 

inskriptioner.


Den ena är





1861


MDCCCLX


HA





två meter öster om denna finns bokstäverna


A.A.N inhuggna på så sätt att punkterna mellan bokstäverna är vid bokstävernas mitt.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3198035 6703675

Turunmaa Korppoo sm 1551 Norrkumlet Kohde sijaitsee Västerön keskiosassa, louhikossa Norrkumlet-nimisen kalliohuipun itäpuolella. Hautaraunio on kasattu kalliopinnalle. 

Norrkumletin pohjois-, koillis-ja itäpuolilla rinteessä on useita muinaisia rantalouhikoita, joissa on kaivelujälkiä ja pieniä rakkakuoppia. 





Hautaraunio on epämääräisen muotoinen, korkeahko ja muodoltaan kraaterimainen. Raunion pituus on 6,4 metriä, leveys 6,2 metriä ja 

korkeus 0, 7 metriä. Raunio on kasattu lähestulkoon kokonaan tasakokoisista ja pyöristyneistä kivistä. Kymmenisen metriä kaakkoon 

hautarauniosta on pirunpellossa kraateri. 





John Gardberg on käynyt hautarauniolla 25.6.1929. Hän mainitsee jättämässään raportissa mm. seuraavaa: "(...) Högre uppe på ön 

finnas stenhöger, vilka tyckas vara hopade av människor. Om dessa gropar och högar skall ett jaktsällskap (från Pargas, bl.a. en ing. 

Arppe) ha yttrat att de voro "vikingagravar". För att se efter om det förhöll sig så plockade därefter en arbetsledare vid det då pågående 

bygget (på Ödas hemman) upp en av högarna, den översta på det norra berget. Han lär ha funnit människobenen, vilka voro grå av 

ålder - "nästan som grått papper", nämligen en huvudskål, ett lårben och ett "slätt" ben (höftben eller skulderblad).(...)". 

Painkanmäärityksen perusteella kysymyksessä on Norrkumletin hautaraunio.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3184720 6676270

Turunmaa Korppoo sm 1552 Näset Röset mäter 3.3 x 2.6 m och är 0.8 m högt. Tyarktika anger det dock som osäkert. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3197241 6685059

Turunmaa Korppoo sm 1553 Näsudd På Näsuddens sydligaste spets mot Korpoström finns inhugget till minne av Gustaf III:s besök årtalet 1788 och bokstäverna v.H.M.A. 2 taide, muistomerkit historiallinen 3200577 6678865

Turunmaa Korppoo sm 1554 Pakasto åker Röset är beläget på en SW sluttning strax E om åkern på Pakasto udde. Avståndet från åkerrenen är 17 m. Röset ligger på kalberget 

och är byggt av jämstora stenar. Det är till formen ovalt och mäter i SW-NE riktning 4.5 - 5 m, i SE-NW-riktning 3.5 m. Höjden är 0.5 m.  

I norr finns ett sort flyttblock och i denna riktning bildar också kantkedens stenar regelbundna.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3197938 6685207

Turunmaa Korppoo sm 1555 Pattonskär Kohde sijaitsee Pattonskär-nimisellä puuttomalla ulkoluodolla. Luodolla on kaksi tomtning-jäännöstä.





Tomtning-jäännös 1: 


Rakenteen koordinaatit ovat p:6667560, i: 3174541, z: 2,7 m mpy. Pystysuora kallioseinämä, jonka korkeus on 1,7-1,9 metriä, 

muodostaa suunnilleen suorakulmaisen tomtning-jäännöksen luoteis- ja kaakkoisseinämät. Koillis- ja lounaisseinäminä on lohkareista 

koottu kylmämuuri, jonka korkeus on 1,2-1,5 metriä ja jossa on kulkuaukko keskellä. Muurien pituudet ovat 1,9 ja 2,0 metriä. Muuri on 

koottu pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista. Rakenteen rajaama alue on kooltaan noin 3,0 x 1,5 metriä. Sisäalaa peittävän turve- 

ja sammalkerroksen alla tuntuu lohkareita. Rakenteen maksimi-ikä on 1675 +/-25 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1420 +/-40.





Tomtning-jäännös 2: 


Rakenteen koordinaatit ovat p: 6667605, i: 3174595, z: 1,4 m mpy. Pystysuora kallioseinämä, jonka korkeus on 1,6-2,1 metriä, 

muodostaa tomtning-jäännöksen länsiseinämän. Itäseinämänä on kylmämuurattu lohkarevalli, jonka korkeus on 0,7-1,1 metriä 

sisäpuolelta mitattuna ja pituus 3,3 metriä. Muurissa on särmikkäitä ja pyöristyneitä meko tasakokoisia lohkareita. Sisäalaa peittävän 

turve- ja sammalkerroksen alla tuntuu lohkareita. Länsiseinämän sisäänpäin kallistuvassa osassa on pinnan lämpölaajenemisesta 

johtuvaa rakoilua. Tämä saattaa olla merkki tulenpidosta. Kohteen maksimi-ikä on 1950 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1690 +/-25.

1 kivirakenteet historiallinen 3174540 6667580
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Turunmaa Korppoo sm 1556 Pattskär 1 Kohde sijaitsee Pattskärin pohjoiseteläsuunnassa halkaisevan kapean salmen rannalla, salmen länsirannalla.





Rannassa on vieritetty hyvin suuria lohkareita rannan tasoittamiseksi veneenvetopaikaksi. Rantavyöhykkeessä on nähtävissä neljä 

rantaa vasten kohtisuoraa raivattua tasannetta, joita raivatut lohkareet reunustavat. Tasanteiden mitat eteläisismmästä tasanteesta 

pohjoisimpaan lueteltuna:





1. Pituus 10 metriä, leveys 1,2-1,5 metriä.


2. Pituus 11 metriä, leveys 1,2-1,3 metriä.


3. Pituus 14 metriä, leveys 1,2-1,5 metriä. Yläosassa suuria lohkareita.


4. Pituus 14 metriä, leveys 1,2-1,8 metriä.





Kaikkien raivattujen tasanteiden yläosat ovat katajien peittämiä. Klangin (et al. 1991:289-290) 1/3-säännös mukaisesti määriteltynä 

veneevetopaikan käyttö ajoittuu 1800-luvulle. Tasanteiden pituus osoittaa paikan olleen käytössä pitkään. Kohde lienee ollut samaan 

aikaan käytössä tomtning-jäännöksen Pattskär 2 kanssa.

2 kulkuväylät historiallinen 3184960 6642480

Turunmaa Korppoo sm 1557 Pattskär 2 Kohde sijaitsee Pattskärin pohjoiseteläsuunnassa halkaisevan kapean salmen rannalla, noin 30 metriä veneenvetopaikka Pattskär 

1:stä länteen.





Kohteessa on suurista lohkareista kylmämuuraamalla kasattu tomtning-jäännös, jonka eteläseinän muodostaa siirtolohkareen 

pystysuora seinämä. Puolikaaren muotoinen, itään aukeava muuri on tehty yhdestä tai kahdesta kerroksesta lohkareita. Näyttää siltä, 

että rakenteessa olisi ollut myös itäseinä, mutta se on hajonnut. Sisätilan pinta-ala on 1,7 x 2,0 metriä. Seinien korkeus on 0,8-1,0 

metriä. Siirtolohkareen seinämä on 1,4-1,7 metriä korkea. Sisätila on täynnä lohkareita. Lounaisnurkan kivenlohkareissa ja 

siirtolohkareessa on lämpölaajenemisvaurioita ja maassa rapautunutta kivenmoroa - todennäköisesti ne ovat jälkiä tulenpidosta.





Kohteen rantavyöhykeajoitus on 1630 +/-30 ja keskivesiajoitus 1370 +/-50. Tomtning-jäännös on todennäköisesti ollut käytössä 

samaan aikaan kuin veneenvetopaikka Pattskär 1.

2 kivirakenteet historiallinen 3184930 6642490

Turunmaa Korppoo sm 1559 Prostberg Röset ligger på en bergsrygg söder om Kuggviken där det växer  bland- och tallskog. Berget är i riktning mot havet brant, medan det i 

söder sluttar svagare. Röset finns nära  en stenåker, som mäter minst 40-50 m i omkrets.  Själva gravröset finns på kalberget SW om 

stenåkern. Det mäter 3.5 - 4 m i diamter och är 0.5 m högt.  Det är byggt av jämnstora stenar.

2 hautapaikat pronssikautinen 3197069 6684603

Turunmaa Korppoo sm 1560 sma 1501 Rauvais Fyndområdet, mot söder och väst långsluttande sand och grusjord, ligger söder om kalbergen, norra Rauvaiskalbergen, tvärs vilket en 

skogsväg har byggts på 1990-talet.  Sand och grus i vägbottnet härstammar från bägge sidor av vägen, som i öster har skalats i ca 15 

m bredd och dels i tom. 70 cm tjockhet. Öster om vägen har det hittats ett par avslag.  Väster om vägen där grävmaskinen har skadat 

jordytan, hittades det i norra delen av grävningsschaktet i finare sand lerkärlsbitar och avslag.  Tydliga spår av kulturlager 

konstaterades icke men enstaka stenar må ha varit utsatta för hetta. Inga provgropar grävdes i terrängen väster om schaktet men 

enligt topografin må boplatsområdet fortsätta i denna riktning.  Ca 4 m W från schaktet finns en oval fördjupning 4x3 m i diameter.  

Möjligen är det fråga om en bostadsgrop.  I slutet av stenåldern har det befunnit en grund vikbotten mellan kalbergen kring 25 m 

höjdkurvan.  En stenåldersboplats (22 DUMMELDALEN) är belägen ca 700 m i riktning mot söder och ett gravröse (23 

RAUVAISBERGEN) ifrån brons/järnåldern ca 250 m i söder.

2 asuinpaikat kivikautinen 3202663 6685430

Turunmaa Korppoo sm 1561 sma 1501 Rauvaisskogsbergen Ett lågt och ovalt gravröse, som sträcker sig ca 5x3,5 m i riktning E-W finns på en bergsterass på den nordvästra sluttningen av 

bergsområdet Raivaisbergen.  Röset är uppgjort av smärre, dels huvudstora stenar.  Röset är näver samt litet mossbevuxet.  En 

skogsväg går ca 30 steg österom röset.  Det finns två st. stenåldersboplatser i närheten: 21 RAUVAIS ca 250 i norr samt 22 

DUMMELDALEN ca 450 m i söder.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3202571 6685187

Turunmaa Korppoo sm 1562 Ryssvik På Hjortöns nordvästligaste udde finns enligt uppgift en båtformad stensättning, som dock inte påträffades vid inventeringen 1971. 

Enligt sagesmannen fru Helmi Öhman, skulle denna vid tidpunkten för inventeringen ha varit i gott skick, men väl urskiljbar endast 

vårar och höstar då gräset är lågt.


En ingende beskrivning av fornlämningen finns i L.W. Fagerlunds  Anteckningar om Korpo och Houtskär socknar, där nämns att den är 

20 famnar lång. Enligt honom är stensättningen från år 1743, då i dess närhet fördes sjöstrid.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3196691 6678023

Turunmaa Korppoo sm 1563 Skorvlot På den lilla vikens strand på nordsidan av Skorvlot i Korpoström finns en text och årtalet 1599 till minne av hertig Karls besök på 

platsen. Inskriptionen syns svagt på bergytan

1 taide, muistomerkit historiallinen 3201004 6678695
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Turunmaa Korppoo sm 1564 Snöbel Kohde sijaitsee mäntymetsäisessä, paikoin tiheää katajikkoa kasvavassa Snöbel-nimisessä saaressa Korpoströmin tuntumassa. 

Kohteen läheltä kulkee lännestä tuleva laivaväylä. Kiviuunit sijaitsevat useana ryhmänä eri puolilla saarta. Uunit ovat koordinaattien p: 

6677960-6678061, i: 3198560-3198881 rajaamalla alueella. Varmojen kiviuunien (31 kappaletta) lisäksi katajikossa on myös 

epämääräisempiä kivikkoja, jotka voivat olla uunien jäännöksiä. 





Uunit on useimmiten kasattu pyöristyneistä tai pyöristyneistä ja särmikkäistä lohkareista. Joissakin tapauksissa siirtolohkare tai 

kallioseinämä muodostaa yhden uunin seinämistä. Eräissä uuneista on havaittavissa lämpölaajenemisvaurioita. Uunien pituus vaihtelee 

1,9-4,1 metrin ja leveys 1,3-2,8 metrin välillä. 





Kiviuunit eivät ole aivan uniikkeja Korpoströmin ympäristössä, vaan niitä on myös lähempänä Korpoströmiä. Svante Dahlström osoitti 

aikanaan (1937) kiviuunien sijainnin sopivan hyvin yhteen sen kanssa, mitä tiedetään venäläisen kaleerilaivaston operaatioista vuosina 

1714-1721 ja 1741-1743 Turunmaan saaristossa. Onkin todennäköistä, että Snöbelin kiviuunit liittyvät Korppoon meritaisteluun 

20.5.1743 (Korpo genom tiderna: 419).

2 kivirakenteet historiallinen 3198690 6677980

Turunmaa Korppoo sm 1565 Stackskär Kohde sijaitsee Stackskär-nimisen luodon eteläosassa, kaakkoon viettävällä kivikkoisella kalliorinteellä, melko kaukana rannasta. 

Kohteelta on esteetön näkyvyys merelle etelän, eteläkaakon sekä idän suuntaan.





Kalliolla on pyöristyneistä lohkareista kasattu puolikaaren muotoinen muuri. Muuri on piirteiltään loiva ja matala, korkeutta sillä 0,2-0,5 

metriä. Muuri on korkeimmillaan itäreunassa. Länsireunassa muurin kohdalla on miltei paljasta kalliota. Muurin sisään jäävän alueen 

pohjoiseteläsuuntainen mitta on 2,4 metriä. Pohja on tasainen ja pääosin vaakasuora, pinnaltaan kivien ja katajan peittämä.

1 kivirakenteet ajoittamaton 3193920 6661970

Turunmaa Korppoo sm 1566 Stora Måsskär Kohde sijaitsee Jurmon eteläpuolella olevalla puuttomalla ulkoluodolla, hieman luodon huipun alapuolella.





Kohde on H:n muotoinen suurista, jopa monisatakiloisista pyöristyneistä lohkareista tehty rakenne, jonka haarat avautuvat kaakkoon ja 

luoteeseen. Rakenteen eteläpuolella on lohkareiden ympäröimä solumainen kolo. H:n muotoisen rakenteen haarojen pituus on noin 4,5 

metriä ja korkeus 1,1 metriä. Rakenne on raskastekoinen tomtning-jäännökseksi. Se lienee kalamajan tai muun rakennuksen jäännös.

2 kivirakenteet historiallinen 3196920 6640660

Turunmaa Korppoo sm 1567 Storskogen Rösena är belägna på ca 100 ms avstånd från varandra på en bergsrygg, som är bevuxen med glesa martaller. Bergets sluttningar är 

branta.


Röse 1. koord. x = 663789, y = 153458 mäter ca 8.0 x 4.0 m och är 0.4 m högt.


Röse 2. koord. x = 663787, y = 153468 mäter ca 6.1 x 5.4 m och är 0.4 m högt

1 hautapaikat pronssikautinen 3201810 6685879

Turunmaa Korppoo sm 1568 Söderskog Röset är beläget på en bergsrygg som omges av Bölenaåkrarna. Bergsryggen löper i E-W-riktning. på berget växer gles tallskog. Röset 

är på bergets högsta krön i dess östra ända. Röset är delvis demolerat. Det mäter 8.0 x 6.3 m, och är 0.6 m högt. Rsets stenar är 

jämnstora.

2 hautapaikat pronssikautinen 3201100 6685924

Turunmaa Korppoo sm 1569 Utö 1 L.W. Fagerlund anger (s. 292) att det på Utö fanns en jungfrudans, vilken han avbildar. Denna fornlämning förstördes dock under adnra 

världskriget. År 1971 fanns på platsen vedstaplar. Uppgiften om den förstörda jungfrudansen  har givits av lotsen Gillis Lindström.

3 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3183969 6643371

Turunmaa Korppoo sm 1570 Utö 2 Kohde sijaitsee Utön saarella, kylän kaakkoispuolella olevalla kalliolla aivan kirkon vieressä. Merkit ovat länteen viettävällä silokalliolla 

ja selvästi luettavia. Merkkiryhmän pituus on 57 senttimetriä ja leveys 14 senttimetriä. Viimeinen merkki yhtyy kalliossa olevaan 

halkeamaan. Merkit voidaan tulkita seuraavasti:





HÖTID





Merkkien välittömässä läheisyydessä on myös merkkejä, joita ei voi tulkita.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3184508 6643218

Turunmaa Korppoo sm 1571 Vidskär Kohde sijaitsee Vidskärin itärannan tuntumassa, sorarantaisen lahden pohjukassa, vaakasuoralla silokalliolla.





Suorakaiteen muotoinen kivilatomus, nk. tomtning-jäännös, koostuu melko tasakokoisista, enimmäkseen pyöristyneistä lohkareista. 

Rakenteen sivujen sisämitat ovat 3,0 x 2,5 metriä. Rakenteen perustan muodostavat etenkin kaakkois- ja koillissivuilla suuret 

pyöristyneet, kalliota vasten lepäävät lohkareet. Niiden päälle on kasattu pienempiä lohkareita siten, että muurin korkeudeksi tulee 0,5-

0,8 metriä. Rakenteen koillissivulla on metrin levyinen aukko, joka mahdollisesti on tomtning-jäännöksen oviaukko. Muuri näyttää 

hajonneen, erityisesti lounais-, etelä- ja kaakkoissuuntiin. Rakenne on epätyypillinen, todennäköisesti tomtining-jäännös tai kevyen 

rakennuksen perusta. 





Kohteen maksimi-ikä ei ole 1200-lukua vanhempi.

2 kivirakenteet historiallinen 3190730 6656800
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Turunmaa Korppoo sm 1572 Västerrevet Kohde sijaitsee Jurmon länsiriutan koillispäässä, sen laella. Maaperä alueella on huuhtoutunutta kivikkoa.





Kohde koostuu pienistä kiviraunioista, joita sijaitsee koillislounaisuuntaisena ketjuna pitkin riutan lakea. Ketjussa on yhteensä 17 

(koillisin raunioista nro 1, lounaisin nro 17)kivirauniota ja paikoin rauniot ovat tasaisin välimatkoin. Ne on kasattu pyöristyneistä, 

jäkälöityneistä kivistä. Ketjuun kuuluvien raunioiden halkaisija vaihtelee 1,1-2,6 metriin. Lähistöllä sijaitsee myös ketjuun kuulumattomia 

kiviraunioita. 





Västerrevetin kivirauniot ovat todennäköisesti verkkojen tai nuotan kuivaamiseen käytettyjen hangaspuiden tukikiveyksiä. 

Iänmäärityksessä kiviraunion numero 6 korkeudeksi vaaittiin 4,3 metriä mpy, josta saadaan maksimi-iäksi 1310 +/-60 ja keskiveden 

tasoa vastaavaksi iäksi 1050 +/-80.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3196380 6646870

Turunmaa Korppoo sm 1573 Västerön Kohde, tomtning-jäännös, sijaitsee Västerön saaren keskiosassa, korkeimman kallionhuipun alapuolella, huipusta pohjoiseen. Maasto 

kohteen ympäristössä on kallioista, lisäksi lähellä on suo.





Louhikkoiseen maastoon on raivattu kolmen rivissä olevan suuren lohkareen viereen suorakaiteen muotoinen ala. Suuret lohkareet 

muodostavat rakenteen eteläseinän. Itäseinä on epämääräinen, kun taas pohjoiseinämä muodostuu selvästi päällekkäin nostetuista 

lohkareista. Rakenteen länsiseinämänä on suuria kiintolohkareita. Seinien rajaaman tilan sisämitat ovat 2,0 x 2,0 metriä ja se on melko 

kivetön ja kanervikon peittämä. Rakenteen keskelle kaivetussa koekuopassa oli erotettavissa ainoastaan löydötön steriili 

mineraalimaakerros.

1 kivirakenteet ajoittamaton 3191810 6670310

Turunmaa Korppoo sm 1574 Åkerback På en liten backe på Syvälaxvikens västra strand, 3 m söder om vägen från Korpoström gård till Åkerback finns förhöjning  so mäter ca 

2 x 3 m och vars höjd är o.3 m. Förhöjningen är täckt av gräs och mossa.  3-4 m S om denna finns större stenar, vilka skulle kunna 

härröra från en husgrund. I provgropar påträffades lerklining, som dock inte tillvaratagits.

2 asuinpaikat historiallinen 3200431 6679360

Turunmaa Korppoo sm 1575 Ören Kohde sijaitsee Brunskärin kyläsataman rantakalliossa. Lounaaseen viettävällä kalliopinnalla on ryhmä syvälle hakattuja merkkejä; 

vuosiluku ja nimikirjaimet. Merkkiryhmän leveys on 41 senttimetriä ja korkeus 46 senttimetriä. Merkit ovat tulkittavissa seuraavasti:





1849


DJ





2 taide, muistomerkit historiallinen 3193900 6671640

Turunmaa Korppoo sm 1576 Mikonpelto Ryssänuuneja. 10-15 ha:n alueella useampia. 2/3 kivirakenteet historiallinen 3196417 6684483

Turunmaa Nauvo sm 1601 Alskär Kohde sijaitsee Alskärin pohjoisrannalla ja keskiosassa olevassa notkossa. Täällä on jälkiä veneenvetopaikkojen tasoittamisesta 

lohkareita raivaamalla. Selvimmät ja vähiten umpeenkasvaneet jäljet ovat pohjoisrannalla.





1. veneenetopaikka: Sijaitsee Alskärin pohjoisrannalla. Koordinaatit veneenvetopaikalle ovat p: 6645220, i: 3209072. Rantaa vasten 

kohtisuoraan on raivattu alue, jossa kallio on suureksi osaksi paljaana. Aluetta reunustavat kaksi likimain koillislounaisuuntaista 

lohkareriviä, joiden välinen etäisyys on 1,6-2,8 metriä. Lohkarerivien yläpäässä etäisyys on suurin. Rivin pituus on 12 metriä. Paikoin 

lohkareet ovat sortuneet raivatulle alueelle. Itäpuolella kiviä ja lohkareita on nostettu paksuksi kerrokseksi kalliolle. Idänpuoleinen 

lohkarerivi on selvempi ja hyvin säilynyt. Sen yläpäässä on kalliota vasten kylmämuurausta. Lännenpuoleinen lohkarerivi on 

epäselvempi. Veneenvetopaikan länsipuolella on mahdollisesti toinen samansuuntainen,mutta se on epämääräisempi ja katajien 

peitossa. Rannassa veneenvetopaikan pohjois- ja koillispuolella on kolme koijaa (vettaskåra).





2. veneenvetopaikka. Sijaitsee Alskärin luoteisrannalla, noin 60 metriä veneenvetopaikka 1:stä länteen. Koordinaatit 

veneenvetopaikalle ovat p:6645215, i: 3209011. Täällä on rantaa vasten kohtisuoraan raivattu alue, jossa silokallio on paljastunut. Alue 

on raivattu lohkareikkoon siten, että muodostuu luoteiskaakoissuuntainen ränni, jonka pituus on 8 metriä ja leveys 1,2-1,9 metriä. 

Lohkareet rännin ympärillä ovat huomattavan suuria, suurimmillaan monisatakiloisia. Rännin länsipuolella on lohkarekasa, jossa osa 

lohkareista on irtonaisia ja heiluu paikallaan niiden yli käveltäessä. Nämä lohkareet on todennäköisesti nostettu raivatulta alueelta. 

Veneenvetopaikan kallio viettää pohjoisluoteeseen. Paikalle nostetun veneen on täytynyt olla pienikokoinen.





Alskärin keskiosassa on kaakkoon rantaa kohti laskeva notko. Notkossa on siellä täällä raskaita, osittain päällekkäin nostettuja 

lohkareita, jotka suurimmaksi osaksi ovat katajien alla. Kallion pohjoisrinteessä on lohkarerivejä, jotka saattavat olla 

veneenvetopaikkoja. Rakenteita ei voi määrittää tiheän katajikon vuoksi. 





Vennevetopaikkojen raivausajankohdat ovat Klangin (et al. 1991:289-290) 1/3-säännön mukaisesti laskettuna 1510 +/-40 ja 1380 +/-50.

1 kulkuväylät historiallinen 3209050 6645220

Turunmaa Nauvo sm 1602 sma 1607 Andal 1 Röset mäter 4.1 x 4.0 m. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3209006 6662688
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Turunmaa Nauvo sm 1603 sma 1607 Andal 2 Röset mäter 4.5 x 4.3 m och är 0.4 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3209056 6662914

Turunmaa Nauvo sm 1604 Boskär Kohde sijaitsee Boskäriin kuuluvalla Storlandetin saarella, saaren keskiosassa. Maasto hautaraunion ympäristössä on kallioista, kuivaa 

männikköä. Röykkiö sijaitsee ympäristöstään vain hieman kohollaan olevalla, laakealla, vaakasuoralla kalliopinnalla.





Röykkiö on pyöreä, poikkileikkaukseltaan epämääräinen hautaraunio, jonka pituus on 5,2 metriä, leveys 5,1 metriä ja korkeus 0,4 

metriä. Näkyvissä olevat kivet on melkein pelkästään pyöristyneitä ja melko tasakokoisia. Röykkiön keskiosassa on matala kuoppa. 

Röykkiön pohjois- ja eteläosassa kasvaa kaksi mäntyä.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3208930 6669670

Turunmaa Nauvo sm 1605 Brakakärr På ett berg med många krön finns på det högsta krönet ett röse som ursprungligen varit halvsväriskt. det har senare raserats i mitten 

ända till berget. Runt den stenfria mitten löper en krets av stenar. Stenar har spritt i S, SW, NE, E och SE. I den stenfria mitten syns  en 

en rektangulär sänka i berget, som mäter 2.8 x 1.0 m, djup 0.6 m, på vilken röset blivit byggt.  Röset har ursprungligen mätt 7 - 8 m i 

diameter, den nuvarande diametern är 10 m, höjden är 0.8 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3225394 6684162

Turunmaa Nauvo sm 1606 Bryggas Två murar av gråsten parallelt löpande i en bergig sluttning nära åkerkanten.


Den östra muren går i E-W-riktnng, böjer sig en aning. Dess längd är 21 m, bredd 1.0 - 1.5 m, höjden mätt från nedre sluttningen  är 

som högst 1.4 m. I E finns änn spridda stenar, som kan ha hört till muren. Stenarna är mest runda blocka som väger 30 kg eller mera. 

Sydsiddan i nedre sluttningen är kallmurad.


W-muren är belägen ett tiotal meter W om föregående, en aning högre upp i sluttningen. Också den löper i E-W-riktning. Den är 9.8 m 

lång, bredden varierar mellan 1.0 och 1.5 m, höjden mätt i nedre sluttningen är högst 1.1 m. Muren slutar i W i vå flyttblock och W om 

denna finns ytterligare några block på varandra. Blocken är såväl runda som kantiga och i medeltal mindre än i E-muren, ca från 10 kg 

uppåt.


E-muren är belägen  vid punkten x = 6670 54, y = 1556 82, 


W-muren  är belägen vid punkten x = 6670 54, y = 1156 79.

2 kivirakenteet historiallinen 3223616 6680535

Turunmaa Nauvo sm 1607 Brännskär Två rösen, av vilka det ena är intakt och mäter 5.1 x 3.3 m och är 0.9 m högt. Det andra mäter 13.7 x 5.6 m och är 0.6 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3218420 6681300

Turunmaa Nauvo sm 1608 Byberg Kohde sijaitsee Borstön kyläsaaren itäosassa, loivapiirteisessä kalliomaastossa. Kohteessa on kasvillisuuteen peittynyt ja suurelta osin 

uudelleenladottu labyrintti, joka on ladottu pyöristyneistä ja särmikkäistä, tasakokoisista kivistä graniittiselle silokalliolle. Kallio laskee 

loivasti etelään ja kaakkoon. Lohkareiden peittämän alan pituus on itälänsisuunnassa 8,9 metriä ja leveys noin 8 metriä. Kuvion 

pohjakaava on tällä hetkellä spiraali, jonka käytävä haarautuu useitra kertoja ja tekee kaksi käännöstä. 





Labyrinttiä on "korjailtu". Latomuksen alkuperäisiä osia on jäljellä labyrintin eteläreunassa katajien alla. Myös lounaisreunassa on 

suurten kivien rivi, joka no todennäköisesti keskiosaa iäkkäämpää. Alkuperäisen rakentee itäisimmät lohkareet ovat myös yhä 

paikallaan. Latomuksen itäreunassa olevan lohkarerivin suunta on kohti kiveyksen keskustaa, joten sen on täytynyt liittyä labyrintin 

porttiin. Rekonstruktion mukaan kysymyksessä on ollut klassinen umpiristikuvioinen, vasemmalle kaarikytketty (sv. puckelkopplad) 

labyrintti, jonka oiekalle kääntyvä portti on ollut itäreunassa. Valleja labyrintissä on ollut kahdeksan ja sen halkaisija on ollut 8,5 metriä. 





Alkuperäisen portin kohdalle labyrintin itäreunaan on siirretty kivikasa. Merimuseolle kohteesta vuonna 1971 otettujen valokuvien 

perusteella voidaan todeta, että joitakin labyrintin pieniemmistä kivistä on siirretty kuvan ottamisen jälkeen.





Labyrintti on altimetrisesti mitattuna likimäärin 9 metrin korkeudella merenpinnasta, joka on sama korkeus kuin Gluckertin (1976) 

Litorina LVII-rantapintavyöhyke, noin AD 200.

1 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3218500 6650090

Turunmaa Nauvo sm 1609 Bårnholm Ön Bårn- eller Borgholm har ypperliga naturliga förutsättningar för att vara en fornborg. Holmen är rätt hög, ca 200 m i diameter och har 

mycket branta bergväggar. Man kommer upp på krönet endast från SE. Ett uttorkat kärr finns mitt på ön.  I SE på bergets krön kan man 

skönja två stenrader, som kan ha tjänat som skydd för uppgången till berget. Stenraderna är inte så väl bevarade. Ön är även 

natruskyddsområde.

1 puolustusvarustukset rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3223667 6687596

Turunmaa Nauvo sm 1610 sma 1603 Dragonängen Röse som mäter 8 x 3 m. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3221791 6686088

Turunmaa Nauvo sm 1611 Ernholmsberget Välbevarat runt röse som mäter 9 m i idameter och är 1 m högt. Röset har en grop i mitten 1 hautapaikat pronssikautinen 3218362 6685848

Turunmaa Nauvo sm 1612 Fallskogen Det delvis demolerade öset mäter 5 - 6 m i diameter och är 0.5 m högt. 





Koordinaterna ovan är den punkt på vilken det enligt grundkartan finns en fornlämning. I Tyaktika är koordinaterna x = 667645 y = 

154658.

1 hautapaikat pronssikautinen 3213933 6687538

Turunmaa Nauvo sm 1613 Gammelhaga Ett rektangulärt röse som mäter 19  x 2.5 m och är 0.5 m högt. Konstruktionen är högre i ändarna och rätt väl bevarad 1 hautapaikat pronssikautinen 3223768 6682642

Turunmaa Nauvo sm 1614 Gaudis Röset mäter 4.5 x 4.1 m. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3210196 6693850
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Turunmaa Nauvo sm 1615 Granholm Kohde sijaitsee Granholmin saaren huipulla, kuperalla graniittisella avokalliolla. Paikalta on näkyvyys kaikkiin ilmansuuntiin.





Röykkiö on muodoltaan kupera ja reunoiltaan hieman epämääräinen. Sen kaakoisluodesuuntainen pituus on 7,2 metriä, leveys 4,7 

metriä ja korkeus 0,6 metriä. Röykkiö on koottu lähes pelkästään pyöristyneistä kivistä ja lohkareista, ja siinä on paljon pikkukiviä. 

Röykkiön keskellä on kekominen, suurista lohkareista koottu kasa. Kaksi metriä etelään hautaraunion reunasta on kehysmäinen pieni 

kivilatomus. Kiveyksen luoteisreuna on valunut hieman kalliota alas.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3207350 6663010

Turunmaa Nauvo sm 1616 Grannas Rätt väl bevarat runt röse som mäter 6 m i diameter och är 0.7 m högt.


Regionplaneförbundets katalogs koordinater troligen felaktiga.

1 hautapaikat pronssikautinen 3217449 6678262

Turunmaa Nauvo sm 1617 Grötö 1 Kohde sijaitsee Grötön saaren pohjoisrannan tuntumassa, kallioisessa itärinteessä. Kohde on enimmäkseen särmikkäistä kivistä ja 

lohkareista koottu kiviuuni, jonka koillisseinämä on kallioportaan jyrkästi viettävä pinta. Uunin kate ulottuuu kallioportaan tasolle. 





Uunin pituus ja leveys on 1,6 metriä ja korkeus 0,9 metriä. Uunin suuaukko on kohti luodetta. Sen onkalo on hyvin säilynyt. Onkalon 

pituus on 0,9 metriä, leveys 0,7 metriä ja korkeus sisältä noin 0,4 metriä. Suuaukon leveys on 0,4 metriä ja korkeus 0,2 metriä. 

Suuaukon päällä on särmikäs laaka. Uunin holvaus on tehty suurista lohkareista, joiden välejä on täytetty pikkukivillä. Kivien pinnoissa 

erottuu lämpölaajenemisvaurioita, ja muutamat lohkareista ovat halkeilleet. Uuni on sammalen ja jäkälän peittämä ja hyvin säilynyt.

2 kivirakenteet historiallinen 3223370 6673740

Turunmaa Nauvo sm 1618 Grötö 2 Kohde sijaitsee Grötön saaren pohjoiskärjen tuntumassa, loivapiirteisessä kalliomaastossa.


Kiviuuni koostuu särmikkäistä ja pyöristyneistä kivistä ja lohkareista, jotka on koottu kapealle kaakkoisluoteissuuntaiselle 

kallioselänteelle. Rakenne on hajonnut ja kivet levinneet alueelle, jonka pituus on 5,9 metriä (kaakoisluoteissuunta) ja leveys 3,9 metriä 

(lounaiskoillissuunta). Kivikasan korkeus on noin 0,5 metriä. Sen kaakkoispäässä makaa kyljellään suuri, särmikän laaka, joka 

todennäköisesti on kuulunut uunin holvattuun onkaloon. 





Grötöläisen informantin mukaan paikalla on ollut kiviuuni, joka oli suurempi kuin Grötön itäpäässä oleva uuni. Uunin suuaukko avautui 

koilliseen. Uuni tuhottiin uteliaiasuudesta 1930-luvulla. Uunia purettaessa ei löydetty mitään, eikä tuolloin tapahtuneen purkamisen 

jälkeen uuniin ole enää koskettu.

2 kivirakenteet historiallinen 3222853 6673968

Turunmaa Nauvo sm 1619 Gyttja Kasudden Namnet Kasudden antyder att på berget i tiden bränts vårdkasar. 2 kulkuväylät historiallinen 3224181 6681328

Turunmaa Nauvo sm 1620 Gånganberget Kohde sijaitsee Trunsön kyläsaarella, saaren kaakkoisosan kalliopaljastuman etelärinteessä, vaakasuoran kallionpinnan reunalla.





Röykkiö on hieman epämääräisen muotoinen ja poikkileikkaukseltaan kupera. Sen länsi-itäsuuntainen pituus on 4,1 metriä, leveys 3,1 

metriä ja korkeus 0,6 metriä. Röykkiö on kasattu  pyöristyneistä, tasakokoisista lohkareista. Sen etelä- ja itäreunoilla on kuitenkin 

suurempiakin lohkareita. Eteläreunan kivenlohkareissa on havaittavissa lämpölaajenemisvaurioita.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3207380 6652600

Turunmaa Nauvo sm 1621 Halsholm Två jungfrudanser. Den ena, mycket välbevarad, mäter 11.5 m i diameter. Den har 11 ringar. Ingången ligger i S. Den är byggd av 

mindre och större stenar. Den andra ligger ca 75 m SW från föregående, mäter  4- 7 m i diameter. Byggd av små stenar och är rätt 

kraftigt demolerad.

1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3209862 6679275

Turunmaa Nauvo sm 1622 Haverö Röset på Haverös NE udde mäter 12.7 x 10.0 m och är 1.1 m högt. 2 hautapaikat pronssikautinen 3228131 6692244

Turunmaa Nauvo sm 1623 Hvits I gott skick varande jungfrudans på kal berggrund. Labyrintens diameter ca 14 m 1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3216383 6687627

Turunmaa Nauvo sm 1624 Högsar Röse uppe på ett berg mellan två åkerarealer. Röset är runt och mäter 2.6 x 2.5 m och är 0.3 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3214574 6681670

Turunmaa Nauvo sm 1625 Innamo Röset mäter 7.1 x 7.0 moch är 1.3 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3209951 6694244

Turunmaa Nauvo sm 1626 Kaiplot Fyra ryssugnar. Den första, a. mäter 1.5 x 1.5 m. Ugnsmynningen vätter mot S. Den har sprickor på inre sidan av stenarna. Valvet är 

insjunket. Ugnen är kraftigt demolerad. Den ligger 8 m ovanom vattenytan. 


b.  mäter 2 x m. Ugnsmynningen vätter mot S. Rektangulär inuti. Valvet är insjunket. Ugnen är rätt väl bevarad. Den är belägen ca 10 

m NE om a. Ligger på 10 m.shöjd ovanom vattenytan. 


c. mäter 2 x 2 m och har rektangulärt inandöme. Ugnsmynnningen vätter mot SE. Valvet är insjunket. Ugnen är rätt väl bevarad. Den är 

belägen ca 15 m N om b på 14 m.s höjd ovanom vattenytan.


d. mäter 2 x 2 m och har rektangulärt inandöme. Ugnsmynningen vätter mot S. Valvet är insjunket. Ugnen är rätt väl bevarad. Den är 

belägen strax intill c på ca 14 m.s höjd ovanom vattenytan.

1 kivirakenteet historiallinen 3219175 6689362

Turunmaa Nauvo sm 1627 Kalvbergen Röset mäter 6.7 x 5.0 m och är 0.7 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3227585 6688897

Turunmaa Nauvo sm 1628 Kantola Tre rösen uppe på ett högt berg. Två av dem är belägna strax intill varandra (koord. x = 6675 86, y = 1559 58). Av dessa är det ena 2.5 

m i diameter och 1 m högt samt kraftigt demolerat. Det andra röset mäter 6-7 m i diameter och är 1.5 m högt. Det tredje röset är 

beläget ca 50 m i NW riktning från de föregående (x = 6675 92, y = 1559 52). Det mäter 4 m i diameter och är 0.5 m högt och 

synnerligen kraftigt demolerat.


I Tyarktika finns förtecknat endast 2 rösen

2 hautapaikat pronssikautinen 3226834 6685619
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Turunmaa Nauvo sm 1629 Kasan Namnet på ön, Kasan samt Kasasundet norrom ön, antyder att på ön i tiden bränts vårdkasar. De angivna koordinaterna är den högsta 

punkten på öns mitt.

2 kulkuväylät historiallinen 3207702 6677190

Turunmaa Nauvo sm 1632 Klockarstenen Klockarstenen benämnda klippblock finns på Nötö ca en km NNW om byn. På kalbergets N sida finns en brant sluttande  däld där det 

finns rikligt med klippblock. N om sluttningen består terrängen åtminstone delvis av plan grusyta.  Klockarstenen ligger i däldens övre 

del strax söder om ett stort flyttblock. 


Klockarstenens övre yta är jämn, en aning skrovlig och till formen triangulär. Sidorna mäter 1.5, 1.7 och 1.6 m. Ytan sluttar något åt 

norr.  Längs med kanten finns en rad gropar. De är inalles 13 och har en diameter som varierar från 10 till 15 cm.  Deras djup varierar 

från 1.5 - 5.0 cm. Groparna är regelbundna till formen, skålformade och jämt slipade i botten. Då Tapani Tuovinen inspekterade sten 

fanns en sten lämnad på Klockarstenen. Då man slår med en sten på Klockarstenen klingar den klart.


Tapani Tuovinen har vid dokumentationen år 1987 gjort ljudmätningar.


Enligt traditionen har det tidigare varit brukligt att lämna stenar i Klockarstenens gropar. Enligt Nötöbon Elna Karlssons mor (f. 1875) 

spelade man på stenen med stenar och att stenen benämndes Klockarstenen.

2 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3208367 6661962

Turunmaa Nauvo sm 1633 Korsgrund En rätt väl bevarad ryssugn belägen endast några meter ovanom havsytan. Ugnen mäter 2 x 2 m och är 1 m hög. 1 kivirakenteet historiallinen 3220199 6693319

Turunmaa Nauvo sm 1634 Kummelskär Kohde sijaitsee Trunsöhön kuuluvan Kummelskärin laen korkeimman kohdan itäpuolella. Näkyvyyttä paikalta on kaikkiin ilmansuuntiin.





Kohteessa on kaksi labyrinttia. Etäisyyttä labyrinttien reunojen välillä on 1,3 metriä.





Labyrintti 1: Labyrinteista läntisempi. Sijaitsee graniittisella silokalliolla, joka laskee itään. Labyrintti on tehty lähes pelkästään 

pyöristyneistä kivistä. Sen pohjoisosassa on hiukan enemmän suuria kiviä kuin muualla. Labyrintin pohjoiseteläsuuntainen pituus on 

6,3 metriä ja itälänsisuuntainen leveys 5,2 metriä. Labyrintin portti on sen länsireunassa. Pohjois- ja itäosissa on erotettavissa noin 0,2-

0,3 metrin levyisten käytävien jäännöksiä. Sisäkkäisiä käytäviä on ollut ainakin viisi. Muilta osin rakenne on hajonnut. Erityisesti 

labyrintin keskiosat ja eteläosat ovat hajanaiset. Labyrintin koillispuolella on kiviä hajallaan kalliolla. Itäpuolella kehän ulkopuolella, 

labyrinttien välissä, on pieni kivikasa.





Labyrintti 2: Labyrinteistä itäisempi. Sijaitsee graniittisella silokalliolla, joka laskee itään. Labyrintti on kasattu lähes pelkästään 

pyöristyneistä kivistä. Rakenne on munuaisen muotoinen. Labyrintin pohjoiseteläsuuntainen pituus on 6,3 metriä ja itälänsisuuntainen 

leveys 5,6 metriä. Labyrintin länsireunassa on noin 0,2 metrin levyinen portti. Rakenteen suurimmat kivet reunustavat sen länsireunaa. 

Labyrintissä on ollut sisäkkäisiä, leveydeltään noin 0,2-0,4 metriä olevia käytäviä vähintään viisi. Rakenteen länsiosa on sen itäosaa 

paremmin säilynyt, ja sen keskiosa on sammaloitunut.

1 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3208540 6654040

Turunmaa Nauvo sm 1635 sma 1603 Kungen 1 Två rösen på 20 meters avstånd från varandra, av vilka Tyarktika anger att det ena är totalt förstört, medan det andra mäter 13.1 x 3.7 

m och är 0.6 m högt.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3222055 6685903

Turunmaa Nauvo sm 1636 sma 1603 Kungen 2 Ett röse som mäter 7.6 x 6.9 m och är 0.6 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3222275 6685883

Turunmaa Nauvo sm 1637 Kvivlax Ryssugn som mäter 2 x 1,5 m och är 0,7 m hög. Man kan skönja ugnsmynningen. Det finns sprickor på inre sidan. Valvet är insjunket. 

Ugnen är rätt kraftig demolerad.

2 kivirakenteet historiallinen 3209083 6680211

Turunmaa Nauvo sm 1638 Lill-Kuusis Vd punkten x = 6687 15, y = 1545 90 finns i strandberget inhugget  initialer, årtal, av vilka det yngsta är från år 1871. Vidare är en 

tremastad segelfarkost, snarast galeas avbildad. Tecknen och bilderna fördelar sig på sluttande, nästan lodräta bergytor över en 

strandremsa som sträcker sig flera tiotal meter. ristningarna är inte lavbeklädda. Stranden är brådjup på detta ställe.  Vid en senare 

inspektion 1987 påträffades vid punkten  x = 6687 34, y = 1545 65 inhuggningar. En del av dem är otydliga. Tydligt urskiljer man blott 

bokstäverna AAY, under vilka finns årtalet 1838. Texten läses från stranden sett. Platsen är en välvd bergsklack i grov granit. Den 

stupar vid vattenbrynet.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3214019 6698296

Turunmaa Nauvo sm 1639 Lillmotti På en liten bergsklack i en åker finns ett delvis deomlerat gravröse, som ursprungligen torde ha varit runt och haft en kupig 

gneomskärning. Nu återstår tv bågformade kantformationer mitt på bergsklacken. I mitten finns en större sten stödd av två mindre. 

Stenar från röset mitt har rösats i en mindre hög i bergsklackens östra kant. Röset har varit byggt av runda stenar, den ursprungliga 

diametern torde ha varit 4 - 5 m.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3226621 6686372

Turunmaa Nauvo sm 1640 sma 1604 Lillskogsberget Det runda rösets diameter ca 6 m, höjden är 1 m. Röset har en grop ii mitten och är rätt väl bevarat. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3226255 6686104

Turunmaa Nauvo sm 1641 Lodos Jungfrudans byggd av vanliga strandstenar, mäter 9 m i diameter. En smula skadad 1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3215238 6678705
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Turunmaa Nauvo sm 1642 Långören 1 Kohde sijaitsee Långörenin saaren luoteisrannalla, louhikoisessa rinteessä. Saari kuuluu III Salpausselkään.





Pyöristyneistä lohkareista koostruvaan louhikkorinteeseen on raivattu tasainen, vaakasuora ja muodoltan soikea ala. Raivatun alan 

pituus on itälänsisuuntaan 2,1 metriä ja leveys pohjoiseteläsuuntaan 1,5 metriä. Ympäröiviä lohkareita on osaksi kasattu päällekkäin. 

Kyseessä on nk. tomtning-jäännös. Pari metriä tomtningista alaspäin rinnettä on löysästi paikoillaan oleva lohkare, joka lienee vieritetty 

rakenteesta. 





Rakenne on ainoa tähän mennessä Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueelta tavattu jyrkkään rinteeseen rakennettu 

tomting-jäännös. Tyyppi tunnetaan kuitenkin muualta; se on dokumentoitu esimerkiksi Haaparannan saaristosta (suterräng-tomtning, 

Olofsson & Lindström 1990:9-10).





Rakenteen maksimi-ikä on 1160 +/-70 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 890 +/-90.

1 kivirakenteet historiallinen 3214540 6655830

Turunmaa Nauvo sm 1643 Långören 2 Kohde sijaitsee Långörenin saaren eteläosassa, saaren korkeimman kalliohuipun koillisrinteen alla. Kohteen sijaintipaikka kuuluu III 

Salpausselkään ja on louhikkoa. Tomtning-jäännökseltä on hyvä näkyvyys kaikkiin ilmansuuntiin.





Graniittinen kallionseinä muodostaa tomtning-jäännöksen etelä- ja länsiseinät. Eteläseinämän pituus on noin 6 metriä ja korkeus 2,0-

2,5 metriä. Länsisenämän pituus on puolestaan noin 5 metriä ja korkeus 1,5-2,5 metriä. Seinämien alaosat ovat pystysuorat, yläosat 

kaltevat. Tomtningin pohjoisreunan muodostaa kylmämuuraus, jossa on pyöristyneitä ja pääosin tasakokoisia lohkareita. Kylmämuurin 

länsiosa on itälänsisuuntainen, kun taas 5,7 metrin pituinen itäosa kaartuu luoteiskaakkoissuuntaiseksi neljän metrin pituudelta. Muurin 

länsi- ja itäosan taitteesta erkanee sisäpuolelle 2 metrin pituinen haara, joka jakaa lattiatilan kahteen osaan. Muurin länsiosan korkeus 

on 0,8 metriä ja itäosan 0,6 metriä. Lattiatason keskiosa on paljas, itä- ja länsiosat ovat tiheän katajan peitossa. Lattiataso on 

vaakasuora ja kivetön. Rakenteen itäpäässä on epäselvä, noin metrin levyinen kulkuaukko. 





Tomtning-jäännöksen maastokorkeus on likimain sama kuin Gluckertin (1976) rantapintavyöhyke Litorina VII. Rakenteen suurin 

mahdollinen ikä on siten noin AD 200..

1 kivirakenteet ajoittamaton 3214470 6655640

Turunmaa Nauvo sm 1644 Lökholm På ett berg S om Sjökulla manbyggnad har i en stenåker byggts upp ett jaktskydd, som  numera snarast har formen av ett röse med en 

grop i mitten.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3214054 6655203

Turunmaa Nauvo sm 1645 Mjoö Kohde sijaitsee Mjoön saaren eteläkärjessä graniittiterassillla, likimain vaakasuoralla pinnalla. Paikalta on nökyvyyttä Mjoön sundin 

suuntaan ja etelään.





Paikalla on matala kivilatomus, jonka reunat ovat epämäääräiset ja pinta epätasainen. Röykkiön pohjoiseteläsuuntainen pituus on 5,2 

metriä, leveys 3,9 metriä ja korkeus 0,4 metriä. Kivet röykkiössä ovat pyöristyneitä ja särmikkäitä, melko tasakokoisia lohkareita. 

Rakenne on hajanainen ja kiviä on vierinyt terassin reunalta lounaaseen. 





Hauta sijaitsee maastossa hiukan korkeammalla kuin Gluckertin (1976) rantapintavyöhyke Litorina VII (AD 200). Haudan suurin 

mahdollinen ikä on noin AD 0.

2 hautapaikat rautakautinen 3209060 6661520

Turunmaa Nauvo sm 1646 Norrnäset Enligt Mickelsons inveteringsberättelse  har berget benämnts "kasberget", vilket skulle antyda att på berget bränts vårdkasar. 2 kulkuväylät historiallinen 3207314 6661877

Turunmaa Nauvo sm 1647 Norrskogsbergen Rätt väl bevarat runt röse med stor grop i mitten (koordinaterna  x = 6674 48, y = 1540 33). Röset mäter 12-13 m i diameter och är 1.5 

m högt. Ca 75 m S om föregående (koord. x = 667440, y = 1540 33) finns ett runt röse med 12 metes diameter och en höjd om 1.5 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3207543 6685920

Turunmaa Nauvo sm 1648 Numminvor Två rösen. Det ena mäter 10.3 x 3.4 m och är 0.4 m högt. Det andra mäter 4.7 x 3.9 m och är 0.5 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3210398 6694304

Turunmaa Nauvo sm 1650 Paitalbötet Bötesberget eller Paitalbötet är känt för sägnen, enligt vilken fysiskt undermåliga barn (enligt en annan version missdådare) kastades 

ner i en klyfta i berget.

2 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3214197 6680740

Turunmaa Nauvo sm 1651 Piparby Röset mäter 8.7 x 4.5 m och är 0.5 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3221549 6683658

Turunmaa Nauvo sm 1652 Pokmo Röset mäter 10.2 x 9.3 m och är 1.2 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3211632 6677405

Turunmaa Nauvo sm 1653 Prostvik 1 Kvartsavslag påträffades i dikena på båda sidor om skogsvägen, ca 10 - 20 m söder om vägkorsningen. Dessutom påträffades en 

välgjord kvartsskrapa.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3226414 6688179

Turunmaa Nauvo sm 1654 Prostvik 2 Öster om en svacka mellan två höjder  påträffades kvarts- och stenavslag i spåren efter en skogskultivator. Jordmånen mycket grov 

morän.

2 asuinpaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3225779 6687835

Turunmaa Nauvo sm 1655 Prostvik 3 Rikligt med kvartsavslag och en benbit påträffades i skärningen vid vägen till Ryssjeviken på ett ställe där vägen går genom en svacka. 

Också brända stenar kunde iakttas. jordmånen är morän.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3227881 6686639
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Turunmaa Nauvo sm 1656 Prostvik Kasberget Namnet Kasberget antyder att på berget i tiden bränts vårdkasar. 2 kulkuväylät historiallinen 3225939 6688152

Turunmaa Nauvo sm 1657 Revberget Kohde sijaitsee Lökholmin saarella, III Salpausselkään kuuluvalla huuhtoutuneella laella, joka on louhikkoa. 





Kohde on pyöreä, poikkileikkaukseltaan kraaterimainen raunio, jonka pituus on 10,1 metriä, leveys 8,5 metriä ja korkeus 1,2 metriä. 

Röykkiö on kasattu lähes yksinomaan pyöristyneistä, tasakokoisista kivistä ja lohkareista. Röykkiön pinnassa on paljon pikkukiviä, 

etenkin sen keskiosassa. Röykkiön reunat ovat selväpiirteiset ja hyvin erottuvat. Röykkiön lounaisreunassa on 3 metrin pituinen, 

reunasta ulospäin työntyvä lohkarekieleke. Röykkiön keskellä on suuri kraateri, joka ulottuu alla olevan louhikon tasoon saakka. Lisäksi 

röykkiön koillisreunassa on edellistä pienempi kraateri. 





Hauta sijaitsee maastossa hiukan alempana kuin Gluckertin (1976) rantapintavyöhyke Litorina VI (600 BC). Haudan suurin mahdollinen 

ikä on noin 400-200 BC. Inventoijan mukaan pikkukivien suuri määrä rakenteen pinnassa voisi viitata sen nuoreen ikään.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3214109 6655185

Turunmaa Nauvo sm 1658 Sandholm Kohde sijaitsee Sandholmenin kyläsaarella laakean kalliopaljastuman laella. Paikalta on lähes esteetön näkyvyys kaikkiin ilmansuuntiin.





Röykkiö on hiukan epämääräisen muotoinen ja tasapintainen. Pituutta sillä on lounaiskoillissuunnassa 7,3 metriä, leveyttä 2,5 metriä ja 

korkeutta 0,4 metriä. Se koostuu lähes pelkästään pyöristyneistä, melko tasakokoisista lohkareista. Röykkiön luoteisreunalla on 

kylmämuurin tapainen rivimäinen rakenne. 





Röykkiö on inventoinnin yhteydessä listattu epävarmaksi hautaraunioksi. Röykkiön vieressä on soistunut kallionotko, joka on saattanut 

toimia makeavesialtaana. On ajateltavissa, että kiviraunio liittyy notkon patoamiseen makeavesialtaaksi. Kiviraunio ei kuitenkaan 

sijaitse aivan siinä kohdassa, josta sadevesi valuu notkosta pois.





Röykkiö sijaitsee maastossa hiukan korkeammalla kuin Gluckertin (1976) rantapintavyöhyke Litorina VII (AD 200). Röykkiön suurin 

mahdollinen ikä on noin AD 0.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3210050 6654810

Turunmaa Nauvo sm 1659 Sandholms kobben Kohde sijaitsee pienen puuttoman luodon korkeimmalla kohdalla, vaakasuoralla kuperalla graniittipinnalla. Paikalta on esteetön 

näkyvyys kaikkiin ilmansuuntiin.





Kallioon on hakattu kompassiruusukuvio, jossa kahdeksan keskipisteen kautta kulkevaa päähaaraa ja kahdeksan kehästä sisäänpäin 

osoittavaa välihaaraa. Kuvio on pyöreä, ja sen halkaisijia on 27 senttimetriä. Pääilmansuunnat on merkitty kehän ulkopuolelle kirjaimin 

S, W, N ja O. Keskipisteessä on kuoppa. Uurre on selvästi luettava ja hyvin säilynyt. Sen leveys on 6-10 millimetriä. kompassiruusun 

pohjoisreunassa on heikosti luettava hohtimien ja X-kirjaimen muotoinen kuvio. 





Magneettiseen deklinaatioon perustuvan iänmäärityksen mukaan komapssiruusu olisi tuntuvasti vuotta 1800 vanhempi, 

todennäköisesti 1600-luvulta. Jos kompassia ei ole käytetty ilmansuuntien osoittimena, kuvion ikää ei voi määritellä deklinaation 

perusteella. Sandholmilainen informantti on toisen käden tiedon mukaan kertonut kompassiruusun olevan noin sadan vuoden ikäinen. 

Tiedossa ei ole millä peruusteella.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3213140 6643560

Turunmaa Nauvo sm 1660 Sandvall Ett röse som mäter 4.8 x 2.6 m och är 0.2 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3210790 6693745

Turunmaa Nauvo sm 1661 Sandö sund Två rösen. Det ena är ett rektangulärt röse som är 32 m lång och 5 - 6 m brett och med en höjd om 1 m. I ändarna är stenarna större 

än i mitten. Det finns flera gropar i röset, som är rätt kraftigt demolerat. Det andra  mäter 3.7 x 3.0 m och är 0.3 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3228810 6684152
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Turunmaa Nauvo sm 1662 Seili Kirkkoniemi Seilin saarella sijaitsi vuosina 1619-1785 leprasairaala, jonne siirrettiin aluksi Turun silloisten hospitaalien potilaat. Rakennukset 

sijaitsivat pääsaaren itäpuolella olevalla erillisellä pienellä saarella (Kirkkoniemi), jonne pääse nykyään maata pitkin. Ensimmäisessä 

vaiheessa rakennettiin lähteiden perusteella neljä asuintupaa, leivintupa ja sauna. Niiden tarkka sijainti ei ole tiedossa, mutta 

Myllymäen rinteillä erottuu joitakin kivirivejä, jotka saattavat olla rakennusten perustuksia. Salmen toisella puolella pääsaaren rannassa 

sijaitsivat spitaalittomien kuten kirkkoherran, taloudenhoitajan ja vaivaisten (rammat ym.) rakennukset. Vuonna 1624 tuotiin Turusta  

Pyhän Yrjön hospitaalin kirkko Seiliin, jossa se kasattiin uudelleen. Kirkko ja muut rakennukset kärsivät tuhoja ison vihan aikana. Uusi, 

yhä olemassa oleva puinen Seilin kirkko rakennettiin entisen paikalle vuonna 1733. Hospitaali muutettiin "houruinhuoneeksi" vuonna 

1785 ja siirrettiin pääsaarelle.





Jossakin nykyisen kirkon itä- tai eteläpuolella on sijainnut spitaalisten hautausmaa. Kirkon takana sijaitsee myöhempi mielisairaalan 

hautausmaa, jonne haudataan edelleen satunnaisesti. Hautausmaan luoteispuolella on vuonna 1811 laaditun kartan perusteella 

sijainnut myllärin asumus ja viljelypalstoja sekä itäpuolella kiviaitojen reunustamia peltotilkkuja. Kiviaitoja on edelleen jäljellä. 

Myllymäellä on ollut tuulimyllyjä, ja sen laella on kallion päällä kaksi myllynkiveä (rikkinäinen ja ehjä). Viimeinen mylly on asukastietojen 

mukaan purettu 1930-luvulla.





Kirkkoniemi kirkkoineen on Museoviraston omistuksessa. Pääsaarella toimi mielisairaala vuosina 1785-1962. Sen entisissä 

rakennuksissa toimii nykyään Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos.

2 ei määritelty historiallinen 3221497 6691736

Turunmaa Nauvo sm 1663 Simonby Boplats på sandområdet i norra Simonby. Boplatsen upptäcktes i ett sandtags skärning. 2 asuinpaikat kivikautinen 3225196 6687275

Turunmaa Nauvo sm 1664 Själö (Själö/Fogdeby) Själön kylätontti sijaitsee Seilin saaren keskiosassa. Kylässä oli 1560-luvulla 3 taloa. Kylätontilla on nykyään joitakin puisia asuin- ja 

piharakennuksia (1800-l ?), jotka toimivat Saaristomeren tutkimuslaitoksen henkilökunnan asuntoina. Kylätontti ja sen ympäristö ovat 

hyvin säilyneitä.

2 asuinpaikat historiallinen 3221193 6691265

Turunmaa Nauvo sm 1665 Slättkärr I SE ändan av en kalbergsrygg finns två rösen. Det ena är runt, lågt röse byggt av runda stenar. Röset är uppenbarligen byggt över en 

bergsskreva. Det mäter 3.6 x 3.2 m och är 0.4 m högt. Det andra röset  är en mera diffus konstruktion byggd av små runda stenar. 

Genomskärningen är dock  jämn. På stensättningen och bred vid den finns några större stenar. Röset mäter 4 x 2 m och är 0.2 m högt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3224799 6685020

Turunmaa Nauvo sm 1666 Sommarö Kohde sijaitsee Sommarön pohjoisosassa, louhikkoisessa rantaan laskevassa koillisrinteessä.





Paikalla on puolikaaren muotoinen kylmämuuri, joka on auki rantaa kohti koilliseen. Rakenne, mahdollinen tomtning-jäännös, on 

rakennettu enimmäkseen pyöristyneistä lohkareista. Muurin pituus on 12 metriä, leveys 1,1-1,5 metriä ja korkeus 0,6-1,0 metriä. 

Muurien rajaaman sisätilan maalattia on melko tasainen, mutta kalteva ja noin 11 neliömetrin suuruinen. Massiivinen muuri on paikoin 

pystysuora ja huolellisesti kylmämuurattu.





Mahdollisesti kyseessä on tomtining-jäännös, vaikkakin sellaiseksi rakenne on raskasrakenteinen. Näin massiivista muuria ei 

myöskään tarvita esimerkiksi sellaisiin tuulensuojiin, joita Houtskarin Jungfruskärissä käytettiin lehimiä ruokittaessa ja lypsettäessä. 





Konstruktio saattaa olla sama kuin Raoul Johnssonin (1975:10) mainitsema Sommarössä oleva "sortunut raunio, joka kertomusten 

mukaan 50 vuotta sitten oli paljon ehjempi. Kolme noin metrin korkuista, kivistä ladottua seinää käsittävä majan jäännös on tuuheiden 

katajapensaiden peittämä". Leif Lindgrenillä on Saaristomeren kansallispuiston inventointiaineistossa (1974) Sommarössä kivikehää 

tarkoittava karttamerkki, mutta se on lännempänä, mistä ei kuitenkaan ole löytynyt rakenteita (Tapani Tuovinen 1997). Sommarön 

koillisranta tomtning-jäännöksen lähellä on suurelta osin lohkareikkoa, jossa voi monin paikoin havaita kiviä siirrellyn ja kasatun.





Rakenne sijaitsee likimääräisesti altimetrin avulla mitaten 7 metrein korkeudella, mikä merkitsee likimääräsitä ranyavyöhykeajoitusta 

700 +/-110.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3219020 6648940

Turunmaa Nauvo sm 1667 Storskär Kohde sijaitsee Trunsön Storskärin itäosassa silokalliolla, jonka pinta kallistuu koilliseen. Labyrintti on koottu pyöristyneistä ja 

särmikkäistä, huomattavan tasakokoisista kivistä ja lohkareista. Lohkareet ovat labyrintin rakennusaineeksi melko massiivisia. 

Ainoastaan rakenteen luoteisosa on säilynyt. Labyrintissä on ollut portti luoteisreunalla ja vähintään kuusi käytävää, joiden leveys on 

ollut 0,1-0,3 metriä. 





Koko labyrintin kaakkoispuoli on järjestelty uudelleen sekundaarisesti. Siihen on järjestetty suorakaiteen muotoinen kivikehys, jonka 

keskelle on aseteltu kiviä kirjaimiksi HEJ. Pohjoispuolella on teksti HALLO ja HI. Kaakkoispuolella on kivistä muodostettu teksti MOI!. 

Noin 10 metrin päässä labyrintistä on kalliolla hajallaan lohkareita. Labyrinttiin liittyvä yhtenäinen lohkareryhmä on levinnyt alueelle, 

jonka mitat ovat 8,0 metriä (kaakkois-luoteissuuntaan) ja 6,8 metriä (lounais-koillissuuntaan). Labyrintti on todennäköisesti ollut tätä 

suurempi.

1 kultti- ja tarinapaikat ajoittamaton 3208240 6645240

Turunmaa Nauvo sm 1668 sma 1604 Storängen Boplatsen ligger på en åker. Jordarten är lera. 2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3226410 6686150
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Turunmaa Nauvo sm 1669 Strömudden Kohde sijaitsee Sandholmenin kyläsaaren länsipäässä, Sandholmin ja Holmenin välisen Strömmenin kohdalla, kallioiden välissä 

olevassa kivikkoisessa notkelmassa. Kohteessa on kaksi rakennuksenjäännöstä sekä mahdollisen kaivon jäännökset.





1. Suorakulmainen rakennuksenjäännös, jonka kivijalka erottuu turpeen alla selvästi. Lounaiskoillis- ja kaakkoisluoteissuuntaisten 

seinien pituus on noin 5-6 metriä. Kivijalan siäpuolella oleva maanpinta on puolisen metriä ympäröivää maanpintaa korkeammalla. 

Rakenteen pohjoiskulmassa on sammalen peittämä kunpu, jonka todennöäköisesti on tulisijan jäännös. Samassa nurkassa on myös 

pyöristynyt kivenlohkare. Rakenne on katajien peittämä. 





2. Suorakulmainen rakennuksenjäännös, jonka kivijalka koostuu enimmäkseen suurista, pyöristyneistä lohkareista. Seinät ovat olleet 

lounaiskoillis- ja kaakkoisluoteissuuntaiset. Koillisseinän pituus on noin 4,7 metriä, luoteisseinän 4,8 metriä ja lounaisseinän 4,4 metriä. 

Rakenteen sisäpuolinen lattiataso on ympäristön maanpintaa korkeammalla tasolla ja lattiatasossa on nähtävissä hajanaisia lohkareita. 

Rakennuksessa ei ole havaittavaa tulisijan jäännöstä.





3. Mahdollinen kaivo on maahan kaivettu kuopa, jonka halkaisija on 3 metriä. Kuoppa on täytetty kivillä, lohkareilla ja tiilillä. 

Täytekerroksessa on hyvin suuri graniittilohkare. Kaivo on todennäköisesti täytrtty käytön loputtua, jotta kotieläimet eivät olisi vaarassa 

pudota kaivoon.





Rakenteiden maksimi-ikä on 1270 +/-60 ja keskiveden tasoa vastaava ikä 1000 +/-80.





Rakenteiden lähellä olevien katajien alla saattaa olla rakenteita vielä lisääkin. Paikallisen informantin kertoman mukaan 

rakennusjäännösten lounaispuolella olisi erottunut rakenteita ennen kuin katajat valtasivat alueen. Sundholmissa kerrotun 

paikallistarinan mukaan paikalla on asunut Ström-Ant -niminen torppari neljä sukupolvea sitten.

















2 asuinpaikat historiallinen 3209720 6654780

Turunmaa Nauvo sm 1670 Sundbergen Fem rösen på Nötö nordligaste udde. 


1. mäter 4.5 x  4.3 m och är 0.4 m högt.


2. mäter 7.7 x 6.4 m och är 0.8 m högt.


3. mäter 9.2 x 6.0 m och är 0.5 m högt.


4. mäter 7.7 x 6.1 m och är 0.7 m högt.


5. mäter 7.2 x 6.5 m och är 0.4 m högt.


Rösena 1 och 3 undersöktes 1988. Röse 1, som låg på berggrund var jord- och stenblandat och kan på basen av fynden dateras till 

järnåldern. Röse 3 innehöll brända och obrända ben och ett bränt fragment av ett hornföremål

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3208533 6662359

Turunmaa Nauvo sm 1671 Suranpäudden Ristningarna befinner sig på Suranpäuddens W strand , som är belägen på Innamoöns W sida. Ristningarna har huggits på en slät 

klippa som sluttar mot vattnet. Ristningarna är olika initialer, som antingen är inramade eller saknar ram. därutöver har årtal inristats. 

Ytterligare finns en tydlig avbildning av en galeas. På flera ställen återfinns initialerna "E.H.A.J." bland årtalen kan man urskilja 

åtmnstone åren 1860, 1838, 1846, 1852 och 1859.


Vattneområdet utanför klippan är byns samfällda, som går på fyra års skifte. Enligt sagesmannen Jordbrukaren Stig Fredriksson har på 

stället dragti sommarnot ännu på 1950-talet.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3209857 6694655

Turunmaa Nauvo sm 1672 Sänkäng 1 Väl bevarat rektangulärt röse som mäter 22 x 3 m och är 0.25 - 0.5 m högt. Röset är högre och bredare i ändarna. 1 hautapaikat pronssikautinen 3226126 6684366

Turunmaa Nauvo sm 1673 Sänkäng 2 Delvis demolerat röse som mäter7.4 x 5.9 m och är 0.8 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3225654 6684802

Turunmaa Nauvo sm 1675 Södergård 1 Jättekast uppe på högt berg. Röset mäter 15 - 18 m i diameter och är 3 m högt. I centrum en djup grop, som dick inte når till botten. 

Demolerat.

2 hautapaikat pronssikautinen 3225990 6685957

Turunmaa Nauvo sm 1676 Södergård 2 Ett runt röse med en diameter om 12 m, 1 m högt. röset har en grop i mitten. Det är demolerat. 1 hautapaikat pronssikautinen 3225422 6685677

Turunmaa Nauvo sm 1677 sma 1604 Södergård 3 Vid en bergsbrant på gränsen mellan morän och berg finns två rösen. Det större är byggt av runda stenar. I mitten av röset finns en 

djup krater.  Rösets yta har demolerats i dess södra del. Här kan skönjas en kallmurad  vägg av stora flata stenblock. Den demolerade 

delen är mossbelupen. Röset mäter 15 x 10 m och är 2 m högt. De ca 20 m söderom föregående belägna mindre röset är runt och har 

en krater i mitten. Vid byggandet av röset har man börjat med att konstruera kantkeden av större stenar och sedan har man fyllt mitten 

med mindre stenar. Röset mäter 7.2 m i diameter och är 1 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3225829 6685730

Turunmaa Nauvo sm 1678 sma 1604 Södergård 4 På en liten bergsklack finns ett liten runt röse som byggts av stora stenblock. Mitten har synbarligen delivs raserats. I ENE kanten kan 

skönjas en kantked byggd av större stenar. Inandeömet är fyllt med mindrre stenar. Diameter 5.4 m, höjd 0.9 m.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3225965 6685688
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Turunmaa Nauvo sm 1679 Södra Båtskär Kohde sijaitsee puuttoman luodon pohjoisosassa. Se on puolikaaren muotoinen, suurista ja melko tasakoisista lohkareista ladottu 

muuri. Muurin rajaaman maalattian mitat ovat 1,2 x 1,3 metriä. Rakenteen ulkomitat ovat 3,8 metriä länsi-itäsuunnassa ja 3,6 metriä. 

Muurin korkeus on 0,5-0,7 metriä. Rakenteen keskivesiajoitus on 1330 +/-60 ja rantavyöhykeajoitus 1600 +/-30. 





Noin 25 metriä itään tomtning-jäännöksestä on epäselvä lohkarekasa, jonka keskellä on runsaan metrin läpimittainen kuoppa. Rakenne 

on mahdollinen tynnyrien säilytyskuoppa (saltanring).

1 kivirakenteet ajoittamaton 3219170 6647410

Turunmaa Nauvo sm 1680 sma 1602 Tackork 1 Det ena röset mäter 10 - 11 m i diameter och är 1.5 m högt. Röset är byggt i koncentriska cirklar. Flera rader är synliga. I det väl 

bevarade röset finns några mindre gropar. Ca 100 m E från föregående finns ett mindre, kraftigt demolerat röse med diameter om 5 - 6 

m och höjd 0.5 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3209095 6685195

Turunmaa Nauvo sm 1681 sma 1602 Tackork 2 Runt, rätt väl bevarat röse med en diameter om 5 m och 0.5 m:s höjd. 1 hautapaikat pronssikautinen 3209305 6685186

Turunmaa Nauvo sm 1682 Tammort Inristningarna finns på Innamoöns norra strand, på en en slät mot vattnet sluttande strandklippa strax intill vattenlinjen. På platsen 

fanns vid 1900-talets början en ångbåtsbrygga. Utanför finns ett notfänge vid namn Tammort eller Truutti.


Figurer, initialer och årtal finns inalles ett tiotal. Årtalen 1859, 1865, 1847, och 1853. Följandeinitialer är bl.a. iaklttagbara.


E.H.A.S. + Innamo Mellangårds bomärke


C.A.C.S.


1859 C.T.C.S.


C.H.I.S. 1865


W.A.S. 1859

2 taide, muistomerkit historiallinen 3210175 6694606

Turunmaa Nauvo sm 1683 Taslot Två rösen av vilka ett är väl bevarat rektangulärt röse  och mäter 13.4 x 4.4 m och är 0.5 m högt (koord. x = 6678 82, y = 1548 11). Det 

andra är delvis demolerat och mäter 10.4 x 4.0 m och är 0.5 m högt (koord. x = 6678 76, y = 1548 11).

1 hautapaikat pronssikautinen 3215674 6689551

Turunmaa Nauvo sm 1684 Tomtar Kohde sijaitsee Lökholmin saarella, kyläasutuksen tuntumassa, loivassa kivikkoisessa mäenrinteessä ja alavammassa viljelykseen 

otetussa mastossa. 





Paikalta on tehty 1930-luvulla kaksi löytöä otettaessa aluetta viljelyyn ja laitumeksi. Esineiden tarkempi löytöpaikka ei ole tiedossa.





1. Piilukirveen terä (TMM 12959). Suuri ja leveäteräinen, jossa pitkä varsiputki. Esinettä on luonnehdittu löytöluettelossa 

"keskiaikaiseksi". Esine on kadonnut museon kokoelmista. 





2. Valinmuotti, joka on tasavarstisen ristin muotoinen. Esine on hiekkakiveä tai arkosiittia. Pituus 64 ja leveys 69 millimetriä. Ristin 

haarat levenevät kärkiä kohti. Varsissa on kuusenhavuornamenttia ja keskellä pieni ristikuvio. Varsien kärjet ovat koverat, ja ylöspäin 

suutautuva varsi on kapeampi kuin muut. Yksityiskokoelmissa


2 asuinpaikat historiallinen 3213760 6655230

Turunmaa Nauvo sm 1685 sma 1603 Tvärbergen Röset mäter 3.2 x 3.0 m och är 0.7 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3221996 6686130

Turunmaa Nauvo sm 1686 Udden Två rösen på ca 40 meters avstånd från varandra uppe på ett berg. Det ena är runt och mäter ca 3.9 x 3.4 m och är 0.4 m högt. Det 

andra är obestämt till formen och mäter ca 6.7 x 6.5 moch är 0.3 m högt.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3211172 6676331

Turunmaa Nauvo sm 1687 Ugnsberget Ett runt röse uppe på ett berg. Dess diameter är 11-12 m, höjden 1 m. Det finns tre gropar i röset. Vid rösets SE sida finns  en 1-2 m 

lång, en aning i båge gående gång. Gången är ca 1 m bred, med stenrader p sidorna och flata stenar i gångens mitt. Röset är 

demolerat.

2 hautapaikat pronssikautinen 3225400 6686543

Turunmaa Nauvo sm 1688 Verkberget En 15 m lång stenbarriär i  en svag cirkel, i E - W riktning. Barriären har en höjd om 0.7 m och är byggd i två varv stenar på varandra.  

Man känner inte till att den skulle vara gräns av något slag och den ser heller inte ut som en stengärdesgård.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3225085 6682090

Turunmaa Nauvo sm 1689 sma 1601 Vessor 1 Rätt skadad och mossbelupen jungfrudans med en större sten i mitten. Diameter 10 m. År 1987 helt övervuxen av mossa. 1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3212656 6691615

Turunmaa Nauvo sm 1690 sma 1601 Vessor 2 Sex strukturlösa rösen med okänd funktion på ön Vessors SE sida. 


1. mäter 2.7 x 2.0 m och är 0.6 m högt. Byggt av kantiga block av varierande storlek Mossbelupet, befinner sig nära stranden.


2. struktur- och formlöst, byggt av runda och kantiga stenar. Ungefär av samma storlek som 1. Mossbelupet, befinner sig nära 

stranden.


3. mäter 1.5 x 1.5 m, höjd 0.4 m. Mossbelupet, befinner sig på en liten bergsklack.


4. Byggt övervägande av runda stenar. Stenarna spridda över en bergsyta som sluttar åt norr.


5. Triangelformad konstruktion, vars sidor mäter 3.0 x 2.6 x 2.4 m. Höjden är 0.6 m. Byggd av såväl runda som kantiga stenrar på ett 

jämt vågrätt mossbelupet berg.


6. Byggt av runda stnear av varierande storelk. Tre sidor bildar regelbundan avrundade väggar. Mitten är plan och utgörs av mindre 

stenar, mäter 3.6 x 2.9 m och är 0.9 m hög. Mossbelupen , befinner sig nära stranden.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3212779 6691644

Turunmaa Nauvo sm 1691 Vårnäs udden Nauvon Kvivlaxin kylään kuuluvan niemen Vårnäs uddenin etelärannan rantakalliolle on tehty muutaman millin syvyinen hakkaus 39 x 

13 cm kokoiselle alueelle. Merkit on hakattu muuten jyrkkään kallioon melkein vaakasuoralle tasaiselle pinnalle ja ne ovat luettavissa 

oikean rannan puolelta vuosiluvuksi 1592. Merkkien pohjoispuolella on pyöreäpohjainen kuoppa.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3208466 6679882
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Turunmaa Nauvo sm 1692 Vähä-Kuusinen Ett röse beläget på öns västra sida på  berget. Det mäter 7.9 x 5.6 m och är 0.3 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3214479 6698374

Turunmaa Nauvo sm 1693 Västerpetisholmen Tre ryssugnar belägna på öns sydsida.


Ugn 1 byggd av stora kantiga block, öppningen åt SE, längd 2.9 m, bredd 1.5 m. Byggd vid sidan av en bergsklack nära stranden.


Ugn 2 är byggd av stora kantiga block, öppningen åt E, längd 2.2 m, bredd 1.9 m. Byggd vid sidan av en bergsklack nära stranden. 

Ugnens bakdel välbevarad.


Ugn 3  byggd av stora kantiga block på en bergsklack. Öppningen åt E. Längd 1.7 m, bredd 1.2 m.

2 kivirakenteet historiallinen 3212313 6692048

Turunmaa Nauvo sm 1694 Västerskogen "Runskrift". Tre grupper av tecken. Tecknens höjd varierar mellan 20 och 30 cm. Teckengrupperna är i rad efter varandra, inristade i en 

ungefärlig 1 m bred ådra av en hårdare stenart än omgivningen. "Runskriften" är en smula skadad.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3212299 6689024

Turunmaa Nauvo sm 1695 Ådholm Röset mäter 18.9 x 5.4 m 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3225176 6689709

Turunmaa Nauvo sm 1696 Ådön Kohde sijaitsee Ådön saarella, loivapiirteisellä kalliolla Ådön keskiosassa korkeimpien huippujen eteläpuolella. Röykkiö on kuperalla, 

epätasaisella kalliopinnalla. Kohteelta ei ole sanottavasti näkyvyyttä lähimaisemaan.





Röykkiö on reunoiltaan epämääräinen, matalahko ja tasainen hautaraunio, jonka pituus on 6,1 metriä länsi-itäsuuntaisesti mitattuna, 

leveys 5,2 metriä ja korkeus 0,4 metriä. Röykkiö on koottu enimmäkseen pyöristyneistä kivistä ja lohkareista, joskin joukossa on 

muutamia särmikkäitäkin lohkareita. Tiiveintä kiveys on kallioharjanteen kohdalla. Kiviä on mahdollisesti valunut kalliota alas pohjoisen 

puollelle, muutoin rakenne on ehjä.





Hautaröykkiössä on erityisen paljon hiekkakivi/arkosiittilaakoja. Niitä on päällisin puolin laskettuna kolmisenkymmentä, kun lohkareiden 

kokonaismäärä haudassa lienee ehkä 200-400. Hautaan on selvästi valikoitu punaista kiviainesta. Punaisen kiviaineksen valikointi 

hautoihin tunnetaan mannerrannikolta sekä pronssi- että rautakautisista yhteyksistä (Miettinen 1980; Miettinen 1986; Kuokkanen & 

Korkeakosi-Väisänen 1985).

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3214270 6666240

Turunmaa Nauvo sm 1697 Åsbacka Kohde sijaitsee Berghamnin saaressa, pellon ja rannan välissä olevan kallion laella ja etelärinteellä. Alue on osittain hakamaata.





Haassa, korkeimmalla kohdalla kansallispuiston maalla on kolme puolen metrin korkuista maakumpua, joissa on lohkareita tiiviin 

ruokamultakerroksen ja nurmen alla. Kummuista parikymmentä metriä etelään ja lounaaseen tontinrajan eteläpuolella oli inventoinnin 

aikaan kuorittu kaivinkoneella pintamaata pois. Pintanurmen alta paljastui ruokamultakerros, jonka alla oli kiviä ja soraa. 

Ruokamultakerroksessa oli palanutta savea, palanutta sekä palamatonta luuta, tiilenporoa, fajanssia, puuhiiltä ja rikkipalaneita kiviä. 

Topografia, kummut ja ruokamultakerroksen löydöt viittaavat nykyistä kylää vanhempaan kylätonttiin. Berghamnilaisen informantin 

mukaan sama käsitys on kulkenut kylässä perimätietona.

1 asuinpaikat historiallinen 3210450 6671820

Turunmaa Nauvo sm 1698 Åsnabba Ett delvis demolerat röse som mäter 8.9 x 3.6 m och är 0.7 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3226315 6683565

Turunmaa Nauvo sm 1699 Ängesnäs bergen Röse på skogbevuxen bergklack, som mäter7.8 x 5.3 m och är 0.7 m hög. röset innehöll ingafynd. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3221616 6691220

Turunmaa Nauvo sm 1700 Öbergen  Väl bevarad rösanläggning som mäter 50 x 3.75 m och är en aning högre och bredare i ändarna än i mitten. Ändarnas bredd 5-6 m. 

Har således formen av en rektangel med insvängda långsidor. Konstruktionen är 0.5 m hög i mitten och 1 m hög i ändarna.


Möjligen rör det sig om två separata rösen. Tyarktika har förtecknat två rösen på denna punkt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3228479 6684373

Turunmaa Nauvo sm 1701 Öijen Kohde sijaitsee Ön-saaren luoteisosassa, rannasta nousevassa kallioisessa rinteessä, pohjoiseen laskevalla sammaleisella kalliolla. 

Näkyvyyttä paikalta on voinut olla ainoastaan luoteeseen.





Röykkiö on pyöreä, kuperaprofiilinen ja sen pituus ja leveys ovat 4,6 metriä ja korkeus 0,5 metriä. Näkyvissä olevat lohkareet ovat 

enimmäkseen pyöristyneistä ja melko tasakokoisia. Pinta on sammaleen peitossa. Röykkiön keskiosassa on viisi muita suurempaa 

lohkaretta, jotka on asetettu siten, että niistä muodostuu suorakulma. Suorakulman itälänsi- ja pohjoiseteläsivut ovat pituudeltaan 1,8 ja 

1,6 metriä. Ei ole pois suljettua, etteikö rakennelma voisi olla kiviuunin jäännös, mutta sellaiseksi se on kuitenkin kovin suurikokoinen. 

Rakennelma on inventoinnin yhteydessä luokiteltu hautaraunioksi.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3224890 6671440

Turunmaa Nauvo sm 1702 Östergård Fem välbevarade rösen uppe på ett berg. 


a. mäter 10.3 x 3.8 m och är 0.7 m (koord. x = 6675 26, y = 1557 81) .


b. mäter 15.4 x 5.0 m och är 0.7 m högt (koord. x = 6675 27, y ) 1557 78).


c. mäter 6.2 x 6.0 m och är 1.2 m högt (koord. x = 6675 27, y = 1557 81).


d. mäter 5.1 x 4.8 m (koord. x = 6675 29, y = 1557 79) .


e. mäter 10.2 x 8.5 m och är 1 m högt (koord. x = 6675 29, y = 1557 82) .

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3225033 6685160
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Turunmaa Nauvo sm 1703 sma 1606 Österudden 1 Två rösen på Sandös nordöstra sida. Det ena mäter 6 m i diameter och är 0.5 m högt och är väl bevarat. det andra röset ligger 8 m NW 

från föregående, är byggt av kantiga stenblock, mäter 2 - 3 m i diameter och är 0.5 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3231153 6685707

Turunmaa Nauvo sm 1704 sma 1606 Österudden 2 Röse på Sandö norra sida. Det runda synnerligen väl bevarade röset mäter 6 - 7 m i diameter och är 1 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3230923 6685718

Turunmaa Nauvo sm 1705 Öudden Ett röse som mäter 48.8 x 5.8 m och är 1.4 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3228717 6684562

Turunmaa Parainen sm 1801 Björkholm Två rösen på Björkholmens östra dels högsta krön. Det västligare röset (koord. x = 667545, y = 1569550) mäter 3.7 x 2.6 m och är 0.2 

m högt. Det östligare röset (koord. x = 667546, y = 1569550) mäter 12.7 x 12.1 m och är 1 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3236761 6684271

Turunmaa Parainen sm 1802 Bredviksbacken Två rösen, av vilka det sydligare belägna mäter 12.9 x 8.8 m och är 0.6 m högt. Det nordligare mäter 3 m i diameter och är 0.5 m högt. 

Båda rösena är rätt kraftigt demolerade.  Enligt anmälan från år 1997 finns det ytterligare rösen eller rester av dylika i området.

1 hautapaikat pronssikautinen 3243613 6702659

Turunmaa Parainen sm 1803 sma 1801 Degerby Röse på kalberget som mäter 6.5 x 5.9 m och är 0.4 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3229501 6692611

Turunmaa Parainen sm 1804 Fagervik Boplatsen från stenåldern på Fagervik är belägen i västra delen av Stormälö. En åssträckning går i nord-sydlig riktning. Sandtäkt har 

förstört största delen av boplatsen. En smal remsa mellan två sandgropar har undersökts. sammanlagt har ca 20 m2 utgrävts. Fynden 

består av grov kerami, som inte närmare har bestämts samt kvarts och stenredskap.

2 asuinpaikat kivikautinen 3230513 6692569

Turunmaa Parainen sm 1805 Fanaviken Röse på kalberget som mäter 4.0 x 2.5 m och är 0.5 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3244424 6686105

Turunmaa Parainen sm 1806 sma 1801 Fyrudden Röse på mineraljorden, som mäter 9.6 x 7.2 m och är 0.7 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3229278 6692481

Turunmaa Parainen sm 1807 Granvik Röse på kalberget, som mäter 5.7 x 2.3 m och är 0.3 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3237256 6685734

Turunmaa Parainen sm 1808 Kuitia - Qvidja Kuitian kartanolinna sijaitsee Lemlahden saarella, Paraisten itäsaaristossa lähellä pitkää Paimionlahtea. Kartano seisoo mäellä, jonka 

kolme sivua ovat jyrkähköt, pohjoispuolella lienee ollut vettä vielä keskiajalla. Kartanon piha rakennuksen länsipuolella on voinut olla 

talousrakennusten ympäröimä jo keskiajalla. Kartanon kaksi alinta kerrosta ovat vanhimmat ja periytyvät todennäköisesti keskiajalta.





Ensimmäinen maininta Kuitian kartanosta on vuodelta 1439. Sen ensimmäisiä tunnettuja omistajia oli Turun piispa Maunu Tavast, joka 

v. 1439 lahjoitti Kuitian veljelleen Jöns Olofinpojalle ja tämän vaimolle Marta Klauntyttärelle. Joachim Fleming aloitti harmaakivilinnan 

rakennuttamisen luultavasti 1480-luvulla. Fleming-suvun jälkeläiset omistivat sen vuoteen 1674. Sata vuotta myöhemmin kartano siirtyi 

uudelle suvulle, jonka hallussa se on edelleen. Kuitia on tänä päivänä maanviljelystilana.


1 asuinpaikat historiallinen 3245917 6696101

Turunmaa Parainen sm 1809 Kummelberget Två rösen 1.2 km SE från Lofsadal gård uppe på kalberhet.  Det västligare (koord. x = 668093, y = 156940) mäter 18.7 x 16.2 m och är 

1.9 m högt. Det östligare (koord. x = 668093, y = 156943) mäter10.4 m x 8.8 m och är 0.4 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3237119 6689746

Turunmaa Parainen sm 1810 Labbholmen Två rösen uppe på kalberget. Det sydligare (koord. x = 6672 66, y = 1575 83) mäter 7.3 x 7.0 m och är 0.7 m högt. Det nordligare 

(koord. x = 6672 67, y = 1575 83) mäter 3.1 x 2.2 m och är 0.6 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3242767 6680930

Turunmaa Parainen sm 1811 sma 1802 Lilltervo Två rösen på kalberget. Tyarktika upptar endast ett och anger dess storlek vara 8.2 x 6.8 m med en höjd om 0.9 m. 1 hautapaikat pronssikautinen 3232891 6688895

Turunmaa Parainen sm 1812 sma 1803 Lindviken Röse på kalberget som mäter 7.4 x 3.5 m och är 0.5 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3236461 6685505

Turunmaa Parainen sm 1813 Lofsdal 1 Röse på kalberget som mäter 11.5 x 9.8 m och är 1.2 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3236918 6691623

Turunmaa Parainen sm 1814 Lofsdal 2 Röse på kalberget, som mäter 8.3 x 8.0 m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3236592 6691573

Turunmaa Parainen sm 1815 Lofsdal 3 Röse på kalberget, som mäter 8.3 x 8.2 m och är 0.7 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3236381 6691351

Turunmaa Parainen sm 1816 Lofsdal 4 Röse på kalberget 400 m SW från Lofsdal gård. Röset mäter 11.0 x 10.4 m och är 1.2 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3235973 6690624

Turunmaa Parainen sm 1817 Långstrandsberget Ett röse på kalberget som mäter 6.8 x 6.2 m och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3234821 6686036

Turunmaa Parainen sm 1818 Mellangård Ett röse på kalberget, som mäter 7.6 x 5.0 m och är 0.5 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3236573 6688831

Turunmaa Parainen sm 1819 Mågby Röse på kalberget som mäter 6.4 x 2.8 m och är 0.3 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3236015 6687113

Turunmaa Parainen sm 1820 Mågbyklobben Röse på kalberget som mäter 6.6 x 4.0 m och är 0.5 m högt. 2 hautapaikat pronssikautinen 3234910 6685033

Turunmaa Parainen sm 1821 Norrgård Ett röse som mäter 19.3 x 4.2 m och är 0.5 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3229571 6697118

Turunmaa Parainen sm 1822 Nultoviken Röse på kalberget som mäter 6.5 x 4.3 m och är 0.4 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3229845 6695163

Turunmaa Parainen sm 1823 Nunnavuori Kaksi vaatimatonta ja huonokuntoista, mahdollisesti pronssikaudelle ajoittuvaa, kiviröykkiötä tai latomusta.  Ne sijaitsevat 

Kirjalansaarella, Kapellstrandin kylässä, Nilsbyvikenin luoteispuoleisella, peltojen ympäröimällä kallioalueella.  Röykkiö 1 sijaitsee 

kalliopohjalla, kallioalueen korkeimmalla kohdalla.  Se on matala, pitkänomainen ja epämääräinen, noin 5 m etelästä pohjoiseen ja 

leveydeltään 2 m.  Sen pohjoispäässä on katajia.  Sen pohjois-luoteispäässä on lähes kiinni toinen kiviladelma, joka on halkaisijaltaan 

noin 1,5 m kokoinen.  Toinen ladelma on 2,5 m länten ja noin 1 m halkaisijaltaan.   Röykkiö 2 sijaitsee edelisestä vajaa 100 m 

etelälounaaseen, kallioalueen eteläosassa, laakealla kalliopaljastumalla.  Se on matala ja hieman pitkänomainen.  Suunnassa 

lounainen-koillinen se on n. 5,5 m ja leveimmillään noin 3 metriä.  Röykkiö on ladottu likimain ihmisen pään kokoisista kivistä, joita on 

yhdessä kerroksessa.  Muutamia kiviä on liikuteltu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3245200 6700070
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Turunmaa Parainen sm 1824 sma 1804 Nyboda 1 Tre rösen uppe på kalberget. Det västligaste mäter (koord. x = 6672 66, y = 1575 64) mäter mäter  5.7 m i diameter och är 0.5 m högt. 

Det mellersta (koord. x = 6677 76, y = 1575 65) mäter 27.6 x 5.0 m och det östligast belägna (koord. x = 6677 76, y = 1575 66) mäter 

5.4 x 3.3 m och är 0.4 m högt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3243050 6686019

Turunmaa Parainen sm 1825 sma 1804 Nyboda 2 Röse på kalberget som mäter 8.0 x 6.6 m och är 0.3 m högt.  År 2004 granskades ett röse till på bergets sydvästra sluttning, ca. 60 m 

SW om det förra.  Det är helt mossbevuxet men sys som ett lågt och tämligen begränsat höjning, 3 m i diameter.  S om detta ligger ett 

tredje röse, förmoldligen ett ödlingsröse, bredvid en gammmal åker, 16 steg fr. den nuvarande åkerkanten.

1 hautapaikat pronssikautinen 3243222 6686082

Turunmaa Parainen sm 1826 sma 1802 Nygård Tre rösen med diametrar om 6-7, 4-5 och 3-4 m. Tyarktika upptar dock endast två rösen, av vilka det sydligare (koord. x = 6679 85, y = 

1565 42)  mäter 11.0 x 7.1 moch är 0.9 m högt och det nordliagre (koord. x = 6679 87, y = 1565 49) mäter 11.3 x 10.5 m och är 1.5 m 

högt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3233075 6689039

Turunmaa Parainen sm 1827 Orrberget Texten "FONS RANARUM 1839 Lasse" är omsorgsfullt inhuggen på den släta ytan på en rät hällartad bergvägg. Inskriften finns strax 

intill en stenlagd källa, vid foten av ett högt berg.


Stället är beläget vid Vapparns sydstrand, ca 200 m från strandlinjen. Stället är granskog intill en åker.

2 taide, muistomerkit historiallinen 3238697 6700325

Turunmaa Parainen sm 1828 Portnäset Röse på kalberget som mäter 12.7 x 11.3 m och är 1.3 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3238831 6680304

Turunmaa Parainen sm 1829 Sandholmen Röse på mineraljorden som mäter9.0 x 8.8 m och är 1.1 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3230070 6689374

Turunmaa Parainen sm 1830 sma 1803 Sandviken 1 Ett röse på kalberget, som mäter 13.8 x 8.6 m och är 0.9 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3235874 6685679

Turunmaa Parainen sm 1831 sma 1803 Sandviken 2 Två rösen uppe på kalberget. Det sydligare (koord. x = 6676 58, y = 1568 64) mäter 6.7 x 3.6 m och är 0.3 m högt. Det nordligare 

(koord. x = 6676 59, y = 1568 64) mäter 9 m i diameter och är 1.9 m högt.

1 muinaisjäännösryhmät pronssikautinen 3235956 6685480

Turunmaa Parainen sm 1832 sma 1803 Sandviken 3 Två rösen på kalberget på ca 70 meters avstånd från varandra. Det sydligare (koord. x = 6676 60, y = 1568 84) mäter  11.0 x 7.4 m 

och är 0.8 m högt. Det nordligare  (koord. x = 6676 64, y = 1568 90) mäter 10.8 x 4.4 m och är 0.5 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3236189 6685499

Turunmaa Parainen sm 1833 sma 1803 Sandviken 4 Två rösen på kalberget på ca 120 meters avstånd från varandra. Det västligare (koord. x = 6676 80, y = 1569 00) mäter 7.2 x 4.6 m 

och är 0.7 m högt. Det östligare (koord. x = 6676 69, y = 1569 04)  mäter 18.1 x 3.4 m och är 0.4 m högt.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3236349 6685605

Turunmaa Parainen sm 1834 Skärmola Röse högt uppe på kalberget, som mäter 8.1 x 6.6 m och är 1 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3232712 6694429

Turunmaa Parainen sm 1835 Södergård Ett röse på kalberget som mäter 4.6 x 4.4 m och är 0.9 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3236697 6696909

Turunmaa Parainen sm 1836 Tara Norrgård Två rösen uppe på kalbeberget. Det västligare belägna (koord.  x = 6689 56, y =1568 59) mäter 14.6 x 13.3 moch är 0.8 m högt. Det 

östligare (koord. x = 6689 56, y = 1568 65) mäter 9.5 x 7.1 m och är 0.8 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3237116 6698419

Turunmaa Parainen sm 1837 Tennby Stenring med en yttre omkrets om 4 m. 2 kivirakenteet ajoittamaton 3241461 6696917

Turunmaa Parainen sm 1838 Uppgård (Rösbacken) Två rösen på mineraljorden på ca 40 meters avstånd från varandra. Det nordligare belägna mäter 12,9 x 9,2 m och är 0,9 m högt och 

har en grop i mitten. 


Enligt inventeringen 1954 går från röset i sydostlig riktning en rak, nästan helt sammanhängnande stenväg. Denna stenväg slutar tvärt, 

är 48 m lång, 2 m bred och byggd av vanliga slätslipade, medelstora strandstenar. 


Det sydligare mäter 5,7 x 5.0 m och är 0,4 m högt.


Provgrävningar gjordes över stensträngen i maj 2008 för att kunna se hur den var konstruerad. Fynden är kvartsskävor, porfyritavslag 

och små benbitar.

1 hautapaikat pronssikautinen 3230475 6696496

Turunmaa Parainen sm 1839 Västergård Två rösen i skogen. Det sydligare belägna (koord. x = 6678 81, y = 1573 24) är byggt på mineraljorden och mäter 7.0 x 3.0 m och är 

0.4 m högt. Det nordligare (koord. x = 6678 82, y = 1573 23) mäter 9.9 x 4.7 m och är 0.3 m högt. Det ligger på kalberget.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3240733 6687286

Turunmaa Parainen sm 1840 Ön Röse på kalberget som mäter 9.1 x 7.9 m och är 0.8 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3232697 6687094

Turunmaa Parainen sm 1841 Österudden Röse delvis på kalberget, delvis på mineraljorden, som mäter 12.2 m x 9.7 m och är 0.7 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3241195 6679345

Turunmaa Västanfjärd sm 1901 Backas ett röse i skogen som mäter 6 x 5 m och är 0.6 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3258391 6670638

Turunmaa Västanfjärd sm 1902 Bofallsmossen Lokalen är en av skogskultivering förstörd svag sydsluttning norr om vägen som går förbi Bofallsträsket. Osäkert huruvida det är en 

boplats. Ett slutgiltigt ställningstagande kräver närmare undersökningar.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252075 6668761

Turunmaa Västanfjärd sm 1903 Farfarskärret Norr om vägen till Farfarskärret finns en brant sluttning, i vilken i en liten provgrop påträffats 25 kvartsavslag (TYA 477:9). Strax norrom 

denna finns i sluttningen en 10 x 10m stor jämn terrass, som kan vara konstruerad. Andra indikationer på boplats har inte hittills 

påträffats. jordmånen är sandmorän.

2 asuinpaikat kivikautinen 3253724 6669768

Turunmaa Västanfjärd sm 1904 Gammelmosskärret I en sandig backe strax norr om vägen mellan Sirnäs och Lammala en rektangulär stensättning som mäter 5 x 8 m. 2 hautapaikat esihistoriallinen 3255219 6666515

Turunmaa Västanfjärd sm 1905 Jarlsgård Jungfrudans uppe på ett berg 1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3257846 6667908

Turunmaa Västanfjärd sm 1906 Kilskullen Tre rösen. Det ena mäter 11.0 x 6.5 m och är 0.6 m högt. Det andra mäter 7.4 x 7.4 m och är 0.6 m högt. Det tredje mäter 9 x 8 m och 

är 0.6 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3259332 6671296

Turunmaa Västanfjärd sm 1907 Kvirvon Ett röse som mäter 5.3 x 4.2 m och är 0.3 m högt. 1 hautapaikat pronssikautinen 3258355 6671161

Turunmaa Västanfjärd sm 1908 Lammala Två rösen på sydsidan av ett berg. Det ena mäter 8 m i diameter och är 0.9 m högt. Det andra mäter 7.5 x 3  m och är 0.6 m högt. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3259485 6667163

Turunmaa Västanfjärd sm 1909 Lapphagen Enligt Tyarktika ett röse som mäter 9.5 m i diameter och är 0.6 m högt. koordinaterna anger dock en punkt i åkern, som är mindre 

trolig.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3257139 6671747

Turunmaa Västanfjärd sm 1910 Mellangård Delvis demolerat röse uppe på ett ber. Röset mäter 10.6 x 7.6 m och är 0.8 m högt. 2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3257243 6670500
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Turunmaa Västanfjärd sm 1911 sma 1901 Nivelax Tre rösen i skogen. Ett är beläget på kalberget, två på mineraljord. Ett mäter 7.3 x 7.0 m och är 0.6 m högt. Det andra mäter 11.0 x 

10.4 m och är 0.8 m högt. Det tredje mäter 9.9 x 9.3 m och är 0.9 m högt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3257462 6672453

Turunmaa Västanfjärd sm 1912 Norra Mågsholmen Rektangulär stensättnng som mäter 7.6 x 4.9 m och är o.9 m hög. 1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3256244 6663724

Turunmaa Västanfjärd sm 1913 Olofsgård 1 Boplatsen är belägen norr om och inom ett litet sandtag invid den skogsväg, som från ett område kallat Farfarskärret viker av mot 

Stubb- och Bålkärret. platsen ligger ca 2 km väster om själva byn.

2 asuinpaikat kivikautinen 3253534 6669567

Turunmaa Västanfjärd sm 1914 Olofsgård 2 Norr om vägen mellan Nivelax och Dalsbruk i en svag sydsluttning har påträffats ett antal kvartsavslag (TYA 477:11-14). 

Terrängmässigt trolig boplats.

2 asuinpaikat kivikautinen 3252647 6667674

Turunmaa Västanfjärd sm 1915 Prästgårdsgruvorna Bergig skogsterräng i norra Norrlammala, ca 1.5 km N om vägen till Kimito. Det möjliga röset är beläget mellan vägen till Nygård och 

skogsvägen som från den går mot NW ca 80 m från vägskälet. Röset ligger på en bergsklack som skjuter ut åt söder. Det är 

anspråkslöst och demolerat så när som på bottenstensättningen. Röset är byggt av huvudstora och större stenar, som numerä är 

spridda över ett 3 m brett och 12 steg långt område i riktning NE-SW. Möjligt är att det ursprungligen är ett röse med en diameter om 3 

m.


Söder om vägen, 200 m från röset i ENE riktning finns en stensättning med en diameter om 2 m och W om denn två mindre 

stenanhopningar 4 och 9 m från föregående. Det kan vara fråga om entt gammalt råmärke och dess visare.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3260920 6668971

Turunmaa Västanfjärd sm 1916 Råberget Boplatsen ligger i nere i en rätt brant sluttning norr om vägen som går till bofallsmossen. Terrängen är granskog. och valet av stället 

kan vara beroende av att sluttningens nedre del är sandgrund.

2 asuinpaikat kivikautinen 3251410 6668221

Turunmaa Västanfjärd sm 1917 Storgård-Östergård Två rösen i skogen. Det ena är 6 m i idiameter och 0.4  m högt. Det andra mäter 9.5 x 8.5 m och är 0.8 m högt. 2 hautapaikat pronssikautinen 3258475 6672487

Turunmaa Västanfjärd sm 1918 Södergård Ett röse i skogen som mäter 6.5 x 5.0 m och är 0.7 m högt. 2 hautapaikat pronssikautinen 3258845 6671819

Turunmaa Västanfjärd sm 1919 Söderviken Enligt Tyarktika två rösen, av vilka det ena mäter 4 x 4 m  och är 0..3 m högt. Det andra mäter 6.0 x 5.8 m och är 0.5 m högt. Enligt 

Egentliga-Finlands regionplaneförbunds katalog över skyddsobjekt skulle ungefär på samma ställe finnas åtminstone 4 fyrsidiga 

stensättningar.

1 hautapaikat pronssikautinen 3255518 6665610

Turunmaa Västanfjärd sm 1920 sma 1901 Västeräng Boplatsen finns vid ett sandtag, som ligger väster om byn vid en liten kulle i skogsbrynet alldeles intill rån mellan Tappo och Nivleax. 

Kullen sträcker sig i NE-SW riktning och dess sluttningar är svaga. Den östra sluttningen är längre och svagare än den västra. På 

kullen växer gles skog. Egentligen finns där två sandtag, ett större som är utmärkt på grundkartan och ett mindre, från vilket alla fynd 

härrör.Sanden är fin, men större stenar har sållats bort. Vid sandgropens kant fanns en eldstad synlig samt ett mörkt kulturlager med 

brända stenar 1988. boplatsen har utgrävts 1989 och 1994

2 asuinpaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3257489 6672602

Turunmaa Västanfjärd sm 1921 Misskärr Kivikauden asuinpaikka 2/3 asuinpaikat kivikautinen 3257449 6667588

Vakka-Suomi Kustavi sm 4001 Hiisilä Röykkiö sijaitsee Kunnaraisen Puorenvuoren länsiosassa jyrkässä rinteessä kahden kallioseinämän välisellä tasanteella.


Röykkiön koko on 3,4x3,5 m. Se on muodoltaan nelikulmainen ja noin puolen metrin korkuinen ja melko tasalakinen. Reunoilla kiviaines 

on keskustaa suurempaa.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3194400 6728320

Vakka-Suomi Kustavi sm 4002 Hopiavuori Röykkiön pohja sijaitsee Kunnaraisen Hopiavuoren laella.


Röykkiö on muodoltaan soikea, kooltaan 2,5 x1,5 m. Kiviä on yhdessä kerroksessa.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3193590 6729020

Vakka-Suomi Kustavi sm 4003 Hyyppivuori Hajotettu röykkiö sijaitsee Iso-Rahin Hyyppivuoren pohjois-etelä-suuntaisen harjanteen korkeimmalla kohdalla. Paikan 

pohjoispuolellaon sijannut kolmiomittauspiste, jonka tueksi on otettu kiviä röykkiöstä.


Röykkiön alkuperäistä muotoa ja kokoa ei voi enää sanoa. Kiviä on vieritelty ympäriinsä.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3192980 6732120

Vakka-Suomi Kustavi sm 4004 sma 4001 Kaasvuori Osittain hajotettu ja ehkä uudelleen ladottu mahdollinen pronssikautinen hautaröykkiö.  Se sijaitsee Pohjois-Vartsalan kylän 

Kaasvuorella, Vuosnaisten niemen länsirannalla.  Röykkiö on noin 100 m merenrannasta ja 20 m lounaaseen laajan kallioalueen 

korkeimmasta kohdasta, jossa 1970-luvulla on ollut kolmiomittaustorni.  Paikalta on edelleen laaja näkymä merelle. Kallio laskeutuu 

paikalta porrasmaisesti kohti merta.  Röykkiö on kooltaan noin 3,5x4,5x0,6 m.  Sen keskellä on kuoppa.  Sen länsipuoilella alemmalla 

kalliotasanteella on ilmeisesti röykkiöstä peräisin olevia kiviä.  Röykkiö on kuitenkin nykymuodosssaan osittain suhteellisen tuore 

rakennelma, jyrkkäprofiilinen ja pintakivet vailla sammal- tai jäkäläpeitettä. 


Sijainti, heitetyt kivet sekä noin 1,4 km koilliseen sijaitseva Krunninvuoren hautaröykkiö huomioon ottaen röykkiön ydin lienee 

pronssikautinen hautaröykkiö. Myöhemmässä mittauksessa röykkiön kooksi on saatu 7x4,7x0,7 m.  N. 100 m kaakkoon röykkiöstä on 

kalliosyvänteessä "pirunpeltoa", joka jatkuu lounaaseen Pähkinärinteen tilan tielle saakka.  Sen suohon suohon päättyyvässä 

koillispäässä on n. 0,4 m levyinen pyöreähkö ja aivana matala kivikehä.  Inventoija epäili sen arkeologista arvoa, mutta kehä on hänen 

mukaansa voinut syntyä kiviä röykkiöön vietäessä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3184220 6726170

Vakka-Suomi Kustavi sm 4005 sma 4001 Kaasvuori Mahdollinen hautaröykkiö kallion huipulla. Osittain hajoitettu. 2 hautapaikat Pronssikautinen 3184229 6726190

Vakka-Suomi Kustavi sm 4006 sma 4001 Kaasvuori II Röykkiö sijaitsee Pohjois-Varstalan Kaasvuorella avokalliolla keskellä kivikkoa.


Röykkiö on pyöreä, halkaisijaltaan noin 2 m ja korkeutta sillä on 0,3 m. Se on kraaterimainen. Kohteen eteläpuolella, 3-5 m päässä on 

pyöreähkö kuopanne kivikossa. Tämä vastaa vuoden 1971 inventoinnissa löydetty kivikehää Kaasvuoren kaakkoispuolella (p= 

6726118, i= 3184293).

2 hautapaikat pronssikautinen 3184290 6726120
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Vakka-Suomi Kustavi sm 4007 Karpakanlahti Kivilatomus, todennäköisimmin ryssänuuni, sijaitsee Lyrpyrtin kylän ja saaren Alaskartanon maalla Karpakanlahden etelärannalla, noin 

30 m rannasta ja 160 m lahdenpohjasta lounaaseen, talosta noin 750 m lounaaseen. Paikka on loivahkosti koilliseen viettävää 

männikköistä kalliorinnettä, jonka jyrkähkön reunan lähellä uuni on. Se on osittain hajotetu, ja vain eteläreuna on ehjä. Halkaisija 

hajotettuna on noin 4 m ja korkeus noin 0,4 m. Sen keskellä on kivetön alue, jossa on noin 10 cm vahvuinen hiilensekainen multa- ja 

hiekkakerros.  Tämä sekä etelä- ja lounaisreunan selvästi ladottu seinämä osoittavat, että kyseessä on ryssänuunin jäännös. Myös sen 

sijainti kalliorinteellä eikä laella viittaa ryssänuuniin.  Uuni on ollut melko kookas ja suhteellisen suurista kivistä tehty.  Vastaavanlaisia 

on entisen Lokalahden Lehmämaalla.  Myös perimätiedon mukaan kyseessä olisi ryssänuuni. Ei kuitenkaan ole täysin poissuljettua, 

että kyseessä olisikin hautaröykkiö ja siinä ladottu keskusarkku.

2 kivirakenteet historiallinen 3183413 6734851

Vakka-Suomi Kustavi sm 4008 Klupinniemi Röykkiö sijaitsee Kaurissalon Klupinniemen koilliskulmassa avokallion eteläreunassa kallionloven päällä.


Röykkiö on muodoltaan pyöreä, halkaisijaltaan 1,5 m ja matala. Kiviaines on keskellä pienempää kuin reunoilla. Parin metrin päässä 

kohteesta on kalliolla hajallaan kiviä, jotka saattavat olla peräisin röykkiösta.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3189870 6741760

Vakka-Suomi Kustavi sm 4009 Krunninvuori Jo muinoin keskiosaltaan purettu röykkiö sijaitsee Pohjois-Vartsalan kylän Krunninvuorella, joka sijoittuu Vuosnaisten niemen 

koillisreunalle Finholmin ja Eerkiilinniemen välillä.  Röykkiö on noin 600 m pitkän kaakko-luode -suuntaisen kallioselänteen 

luoteispäässä noin 10 m levyisellä "korokkeella", josta kallioalue alkaa laskeutua kohti pohjoispuoleista merta, joka on noin 140 m 

päässä röykkiöstä.  Kalliomaasto on jäkäläpeitteinen ja harvakseltaan mäntyä kasvavaa.  Röykkiöltä on komea merinäköala. Röykkiö 

on pyöreähkö, halkaisijaltaan noin 4 m ja noin 0,3 m korkea.  Se on ehjin koillisreunalla, mutta sen länsipuoliskosta kiviä on heitelty 

alemmalla tasolle, johon suuntaan kalliopohjakin viettää. Kivet ovat pienehköjä ja keskimäärin päänkokoisia ja röykkiö on jäkälän, 

sammaleen ja heinän peitossa.

1 hautapaikat pronssikautinen 3185500 6726720

Vakka-Suomi Kustavi sm 4010 Krunninvuori Pyöreähkö hautaröykkiö kallioharjanteen päällä avokalliolla. 1 hautapaikat Pronssikautinen 3185503 6726716

Vakka-Suomi Kustavi sm 4011 Kröönviikinkalliot Röykkiö sijaitsee Viherlahden Kröönviikinkallion itäosassa.


Röykkiö on kaarevalakinen, muodoltaan neliömäinen ja halkaisijaltaan 3,4 m. Kivi on kahdessa-kolmessa kerroksessa.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3193620 6725920

Vakka-Suomi Kustavi sm 4012 Loukeenkari Hyvin säilynyt jatulintarha lounais-koillis -suuntaisen Loukeenkarin saaren koillisosassa, noin ½ km Ahvenanmaan Brändön rajasta 

itään. Tarha on loivasti itää viettävällä kalliopohjlalla, joka päättyy pieneen kiviä sisältävään notkelmaan.  Ranta on noin 60 m päässä. 

Jatulintarha on halkaisijaltaan noin 8,5 m ja siinä on 7 kehää. Suuaukko on luoteeseen. Keskellä olevat kivet ovat reunimmaisia 

suurempia. Tarha on läpikuljettavaa tyyppiä.  Mahdollisesti Loukeenkarin jatulintarhaan viittaavat tiedot Lypyrtin jatulintarhasta, jotka 

Tallgren mainitsee Varsinais-Suomen esihistoriassaan viitaten edelleen Killiseen (1885), joka puhuu "viime vuosina" rakennetusta 

tarhasta.  Mikäli näin on, tarha on vasta 1800-luvulta.

1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3177274 6738087

Vakka-Suomi Kustavi sm 4013 Patavuori Pahoin hajotettu röykkiön pohja sijaitsee Laupusenmaan Patavuoren eteläisellä rinteellä, kalliolla, Iniön aukion laidassa.


Röykkiöstä on jäljellä noin puolentoista metrin alueella yksittäisiä kiviä ympyrän muodossa.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3196220 6720340

Vakka-Suomi Kustavi sm 4015 Pyhän Jaakobin 

kirkkomaa

Kohde sijaitsee Vähärahissa, maantien länsipuolella keskellä peltoaukeaa.
 Kappeli vihittiin käyttöön 1676. Vuonna 1783 se 

lakkautettiin, purettiin ja siirrettiin Kivimaalle Kustavin nykyisen kirkkorakennuksen rungoksi.

Paikalla on aidattu kirkkomaa ja kappelikirkon pohjakiveys. Paikalla on muistopaasi.

1 kirkkorakenteet historiallinen 3193800 6729480

Vakka-Suomi Kustavi sm 4016 Pyhän Johanneksen 

kirkkomaa

Kohde sijaitsee Pohjois-Varstalassa Kappelinrannassa. 


Kappelikirkon kirkkoaita on entisöity ja alueelle on pystytetty muistopaasi. Kappeli on purettu vuonna 1783.

2 kirkkorakenteet historiallinen 3188290 6726050

Vakka-Suomi Kustavi sm 4017 Suojaranta Soikeahko kiven ja maan sekainen röykkiö luonnonkivikon länsiosassa. 2 hautapaikat Ajoittamaton 3186070 6735760

Vakka-Suomi Kustavi sm 4018 Tammarkunvuori Röykkiö sijaitsee Ruonin Tammarkunvuoren huipulla.


Kysymyksessä voisi olla rajamerkiksi muutettu esihistoriallinen röykkiö. Kiveyksellä on korkeutta puoli metriä, leveyttä metri ja pituutta 

1,6 m. Viisarikiveä ei ole. Kiveyksen paikka on pohjustettu rapakivisoralla.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3196960 6725500

Vakka-Suomi Kustavi sm 4019 Tiuskrunni Jatulintarha sijaitsee Lypyrtin Tiuskrunnin saaren kaakkoisosassa olevalla kalliolla. Tarhan kohdalla kallio on loivaa ja peittynyt 

suurimmaksi osaksi sammaliin ja matalaan katajikkoon. 


Tarhan halkaisija on yli 10 m.

2 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3177900 6737870

Vakka-Suomi Kustavi sm 4020 Pyhän Henrikin vuori Viiden kylän välinen rajapyykki. Historiallisen ajan muinaisjäännös. Mahd. hautaröykkiö pohjalla. 2/3 kivirakenteet historiallinen 3194630 6725602

Vakka-Suomi Laitila sm 4101 Ahtkorvenmäki Kohde sijaitsee Untamalasta Ropalle johtavan Varhokyläntien molemmin puolin, Neittenkalliosta 300 m luoteeseen, Ahtvankivenmäen 

luoteispuolella. Paikka on luoteeseen viettävää mäntyvaltaista kangasta, jossa on useita soranottoalueita.  





Soranottoalueilta on 1970-luvulla otettu talteen asuinpaikkalöytöinä keramiikkaa, kvartsia, kivilaji-iskoksia ja palanutta luuta. 

Asuinpaikka on ilmeisesti suurimmaksi osaksi tuhoutunut soranotossa. Samaan kokonaisuuteen liittyy luoteispuolella sijaitseva Ullan 

löytöpaikka, josta on varhaismetallikautista keramiikkaa.

2 asuinpaikat kivikautinen 3206440 6771250
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Vakka-Suomi Laitila sm 4103 Amerikanmaa Kohde sijaitsee Vaimarossa, Kodisjoelta Patoon vievältä tieltä 130 m koilliseen, Amerikanmaa -nimisellä nummella. Maasto on matalaa 

kallionlakea, jonka halki kulkee tilustie. Tien itäpuoliselta kalliolta on tunnettu röykkiöitä jo 1800-luvun lopulla. Röykkiö 1. Läntinen, 

koillis- ja lounaislaidat lähes suorat, pienikivinen (halk. 10-30 cm), kaksi kivikertaa (7,1 x 6,9 x 0,3 m; 1987 inventoinnin mukaan 7,8 x 

5,8 x 0,3 m).  Keskellä on suorakaiteinen arkkurakenne (3 x 1,2 m). Länsireunaa vahingoitettu. 


Röykkiö 2. Itäinen, samaa tyyppiä kuin edellinen (6,5 x 5,7 x 0,4 m). Keskellä on neliömäinen arkunpohja (3 x 1,5 m). Jäännös on ollut 

ehjä 1987. 


1 hautapaikat pronssikautinen 3215253 6776746

Vakka-Suomi Laitila sm 4104 Apilasmäki Kohde sijaitsee Koviontieltä 60-250 m kaakkoon Apilasmäessä 350-500 m pohjoisluoteeseen. Maasto on soiden ja peltojen 

reunustamaa kalliomäkeä, jossa kasvaa kuusivaltaista metsää.  Paikalta on tarkastuksissa 1967-1968 ja 1981 todettu yhteensä neljä 

röykkiötä. Kaksi röykkiöistä sijaitsee lähempänä maantietä 130 m päässä toisistaan, kaksi muuta edellisistä 200 m lounaaseen 

kalliomäellä lähekkäin. Röykkiöiden halkaisija on 8-12 metriä. 


1 hautapaikat pronssikautinen 3215179 6751580

Vakka-Suomi Laitila sm 4105 Autohajottamon mäki Kohde sijaitsee Kodjalan Nästinristin soranottoalueen pohjoispuolella ja Krouvintien itäpuolella. Maasto on metsäistä 

kalliomoreenimäkeä, jossa runsaasti kivikkoa. Paikalta on inventoinnissa 1970 todettu röykkiö. Inventoinnin 1987 mukaan röykkiö (11 x 

9,7 x 0.8 m) sijaitsee ilmoitetusta paikasta 280 m lounaaseen. Röykkiö on pyöreähkö ja sen keskellä on epämääräisen muotoinen 

kraateri.  Jäännöksen rajoja on vaikea määritellä ympäröivästä kivikosta. Inventoinnin 1994 mukaan alkuperäinen paikannus (p = 

6756263, i = 3218806) on virheellinen.

2 hautapaikat pronssikautinen 3218645 6756040

Vakka-Suomi Laitila sm 4106 sma 4116 Elo Kohde sijaitsee Kaukolan kylässä, Motomäentien koillisreunassa, muuntajan kohdalla. Maasto on peltojen ympäröimää rikkonaista 

moreenimaastoa, jossa kohoaa pieni kumpare. Paikalta on todettu katajikon ja turpeen peittämä kumpu (3 x 2 x 1 m). Myöhemmin 

jäännös on tulkittu todennäköiseksi luonnonmuodostumaksi, mutta tarkemmat tiedot puuttuvat. Jäännöstä ei ole tarkastettu 

inventoinnissa 1994.

2 hautapaikat rautakautinen 3212207 6765684

Vakka-Suomi Laitila sm 4107 Haka Kohde sijaitsee Padon kylässä, maantieltä 70 m lounaaseen, Uusi-Mikkolan talosta 3330 m länteen. Maasto on kalliopohjaista mäkeä, 

jonka rinteet laskevat jyrkähköinä pohjoiseen ja luoteeseen. Paikalta on 1800-luvun lopulta lähtien tunnettu kehäkivellinen röykkiö (10,2 

x 10 x 1 m; inventoinnin 1987 mukaan 11,2 x 9,3 x 1,4 m). Padon kylässä on kerottu raunion syntyneen siten, että vainajan 

hautajaisissa kukin vieras olisi asettanut kiven hautapaikalle.

1 hautapaikat pronssikautinen 3216850 6772850

Vakka-Suomi Laitila sm 4108 Hangassuo Kohde sijaitsee Koverossa, Krouvintien länsipuolella, 750 m Turuntien risteyksestä lounaaseen. Maasto on lounaaseen viettävää, 

mäntyvaltaista kangasta, jossa on joitakin suuria siirtolohkareita.  Lounaispuolella levittäytyy Hangassuo.  Alueella on runsaasti 

hiekkakuoppia. Paikalla olevan sorkauopan reunoista on todettu 1970 kivikautinen asuinpaikan jäännökset, josta osa kuopan 

länsireunassa (Hangassuo I) on tutkittu samana vuonna.  Myös kuopan koillisreunalta edellisestä 190 m koilliseen on otettu talteen 

asuinpaikkalöytöjä (Hangassuo II). Valtaosa muinaisjäännöksestä on todennäköisesti tuhoutunut soranotossa ja reunoilla on vain 

rippeitä jäljellä. Asuinpaikka on löytöjen ja korkeuden perusteella Kiukaisten kulttuurin aikainen. Samaan kokonaisuuteen liittyvät myös 

paikan kaakkoispuolella olevien sorakuoppien reunoista todettut kohteet Takamaa (mjreki 1000000095) ja Hangassuonmäki (mjreki 

1000000096).

2 asuinpaikat kivikautinen 3217818 6757540

Vakka-Suomi Laitila sm 4109 sma 4122 Hangassuonmäki Kohde sijaitsee Sorolassa Krouvintien itäreunassa, 650 m Turuntien risteyksestä eteläkaakkoon Matoluolanmäen alueella.  Maasto on 

etelään ja kaakkoon viettävää rinnettä. Alueella on laajahko hiekkakuoppa. Hiekkakuopan reunasta 10-15 metrin päässä maantiestä on 

1971 on otettu talteen asuinpaikkalöytöjä. Hiekkakuoppa on laajentunut myöhemmin ja suurin osa muinaisjäännöstä on todennäköisesti 

tuhoutunut. Inventoinnin 1994 mukaan asuinpaikkaa saattaa olla jäljellä 30 m maantien reunasta olevalla kannaksella (40 x 30 m), josta 

on poistettu pintakerrosta. Kohde kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin Hangassuo ja Takamaa(mjreki 1000000092 ja 1000000095).

2 asuinpaikat kivikautinen 3218270 6757500

Vakka-Suomi Laitila sm 4110 sma 4118 Harmaistenniittu Kohde sijaitsee Palttilassa, 250 m valtatieltä 8 lounaaseen, Karjalantien koillisreunassa. Maasto on kaakkoon viettävää peltorinnettä, 

jossa on tien koillispuolella pieni kivikkoinen saareke. Paikalta on 1962 todettu pitkänomainen röykkiö (15 x 10 m), josta lounaispuoli on 

tuhoutunut tienteossa. Jäännökseen tehdyistä koekuopista on 1965 löydetty rautakautista keramiikkaa. Jäännös on tulkittu haudaksi. 

Kylämäen 1965 kaivausten mukaan röykkiöstä 60 m itään tai kaakkoon olisi pellolla toinen röykkiö (15 x 5 m). Jäännöksen säilymisestä 

ei ole tietoa.

2 hautapaikat rautakautinen 3210838 6764292

Vakka-Suomi Laitila sm 4111 Hatuksenkallio Kohde sijaitsee Kusnin kylän keskustasta runsaan kilometrin koilliseen, noin 650 m Kusnintieltä ja Tunterintien risteyksestä itään, 

Tunterintien pohjoispuolella. Maasto on metsäisen kallion lakea. Paikalta on todettu 1955 inventoinnissa suureksi osaksi tuhottu 

reunakivellinen röykkiö, jonka keskellä on erottunut kivipaasi. Kohdetta ei ole tarkastettu eikä sen tarkasta sijainnista tai kunnosta ole 

tarkempaa tietoa.

2 hautapaikat pronssikautinen 3219744 6761310
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Vakka-Suomi Laitila sm 4112 Hautvuori Kohde sijaitsee Laitilan kylässä, 600 m Ristenummen kohdalta, Kusnintien ja Pirttimäentien risteyksestä  pohjoisluoteeseen. Maasto on 

kivikkoista ja jyrkkärinteistä kalliomäkeä, jonka itäpuolella on peltoa. Hautvuori nousee 20-30 m ympäristöään korkeammalle. Mäen 

poikki kulkee pitkiä halkemia, joiden alla ja välissä on luolamaisia muodostelmia. Paikka on ollut tunnettu jo 1800-luvun lopulta lähtien.  

Loivassa länsi- ja lounaisrinteessä erottuu epäyhtenäinen, 22 metriä pitkä kivivalli. Muut rinteet ovat hyvin jyrkkiä eikä niitä ole 

varustettu. Muinaislinnassa on tehty kaivauksia 1886 ja 1903. Kaivauksissa on löydetty tekstiilikeramiikkaa ja Morbyn keramiikkaa, 

jonka perusteella paikka on ollut käytössä jo varhaismetallikaudella. Kohteesta kilometrin länsiluoteeseen sijaitsee Kirkenlinnan 

(Kirkkelinna) muinaislinna (mjreki 1000000058).





1 puolustusvarustukset pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3216560 6761520

Vakka-Suomi Laitila sm 4113 Heikkilä Kohde sijaitsee Nästin kylässä, Turuntien koillisreunassa, Nästintanhuan risteyksestä 350 m luoteeseen ja Heikkilän talosta 200 m 

länsilounaaseen. Maasto on peltojen ympäröimää kallioista moreenimäkeä, joka on niittynä. Alueella on ollut aiemmin peltokappaleita.  

Paikalla 1993 tehdyssä kartoituksessa on todettu 48 röykkiötä, joista yksi on tutkittu. Röykkiöiden ajoitus on epäselvä, mutta ne on 

tulkittu rakenteen ja sijoittelun perusteella viljelyjäännöksiksi. Kaivauksissa ja röykkiöiden ympäristön koekuopituksessa on saatu 

talteen myös esihistorialliseen, mahdollisesti kivikautiseen, asuinpaikkaan viittaavaa kvartsi- ja kivilajiaineistoa. Toiminnan tarkempaa 

luonnetta ei ole selvitetty.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3220670 6753720

Vakka-Suomi Laitila sm 4114 Heinikkala 1 Kohde sijaitsee Untamalan kylämiljöössä, valtatien 8 koillispuolella, Heinikkalan taloon johtavan tien luoteisreunassa. Paikka on 

lounaaseen pistävä, metsäinen moreeniniemeke, jonka tie halkaisee. Niemekkeen kärjessä on kivikellari. Niemekkeestä on todettu 

kolme maansekaista röykkiötä. Yksi on osaksi tuhoutunut tienteon takia. Röykkiön kulttuurikerros erottuu tieleikkauksessa selvästi, ja 

siitä on on saatu talteen rautakautista keramiikkaa. Kyseessä on todennäköisesti hautaus. Kaksi muuta röykkiötä kuuluvat ilmeisesti 

samaan kokonaisuuteen, vaikka ne erottuvatkin heikosti kivikkoisesta ympäristöstään.

2 hautapaikat rautakautinen 3209600 6767451

Vakka-Suomi Laitila sm 4115 Heinikkala 2 Kohde sijaitsee Untamalasta Rekolaan vievän tien pohjoisreunassa, talosta 350 m luoteeseen. Paikka on 2 metriä tien reunasta ja 15 

m sillasta kaakkoon. Maasto on savipeltojen ympäröimää kivistä moreenimäkeä, jossa kasvaa kuusivaltaista sekametsää.  


Paikalta on todettu kooltaan puolimetrinen irtokivi. Sen tasaisessa pinnassa on kuoppapari, josta kulkee ura kolmanteen kuoppaan. 

Kyseessä on mahdollisesti sama kivi kuin 1919 mainittu, keskellä Heinikkalan niittuhakaa sijainnut kivi,  jossa oli "Pahan" kuva. 


Kuppikivi on mahdollisesti siirretty nykyiselle paikalleen 300 m lännempää saman tien varresta. Kiveä on todennäköisesti siirrelty 

nykyiselläkin paikallaan, koska se ei ole tien pinnassa ja on itseään hieman suuremmassa kuopassa.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3210240 6768020

Vakka-Suomi Laitila sm 4116 sma 4116 Heinonen Kohde sijaitsee Kaukolan kylässä, 350 m Kaukolantieltä koilliseen ja 90 m Sirppujoesta itään. Maasto on rikkonaista moreenimäen 

lounaispuolista peltorinnettä, joka viettää loivasti lounaaseen. Peltosaarekkeista on 1955 inventoinnissa todettu kaksi mahdollista 

hautaröykkiötä. Jäännöstä ei ole sittemmin tarkastettu eikä sen nykyisestä kunnosta ole tietoa.

2 hautapaikat rautakautinen 3212604 6765586

Vakka-Suomi Laitila sm 4118 sma 4113 Heperinmäki Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Meritien ja Väkkäräntien risteyksestä 810 m lounaaseen, Heperinmäen luoteisreunassa. Maasto on 

loivaa rinnettä, joka jyrkkenee luoteeseen peltoaukean suuntaan. Rinteessä kasvaa heinikkoa ja sekametsää.  Paikalta on 

inventoinnissa 1994 todettu pieniä röykkiöitä, ojanteita ja kivettömiä alueita, jotka on tulkittu viljelyjäännöksiksi.

2 työ- ja valmistuspaikat historiallinen 3205979 6768262

Vakka-Suomi Laitila sm 4119 Hiidenkallio-

Kauraniemenkallio

Kohde sijaitsee Malvon kylässä, Vainion talosta 320 m kaakkoon, Kaurniemenkalliolla, tieltä 120 m koilliseen. Maasto on laakeaa, 

kivikkoista kalliomäkeä. Aluetta on käytetty puutavaran varastointiin. Paikalta on 1955 todettu kaksi röykkiötä, joista toinen (11,6 x 11,4 

x 0,4 m) on pahasti hajotettu ja toinen (6 x 4,1 x 0,4 m) epämääräinen.

2 hautapaikat pronssikautinen 3217600 6765980

Vakka-Suomi Laitila sm 4120 sma 4104 Hiittenvuori 1 Kohde sijaitsee Padon kylässä, Hiittenvuorella, Padontien ja Kaitontien risteyksestä 470 m pohjoiskoilliseen. Maasto on jyrkänteistä 

kallioharjannetta, jonka länsipuolella avautuu Padon kyläkeskusta. Kallion juuressa virtaa Kauljärvenoja lounaan suuntaan. Kohdasta 

on laaja näköala länteen. Paikalta on todettu röykkiö 1800-luvun lopulla. Jäännös (9,5 x 9 x 0,5 m; 1987 inventoinnin mukaan 9,1 x 7,7 

x 0,6 m) on pahasti hajotettu pitkin kalliota ja rinnettä alas. HUOM! Kohteen sijainti on epäselvä. Paikalta 140 m pohjoiskoilliseeen on 

1987 todettu kohde Vähätalo (mjreki 1000004721), joka vastaa tämän kohteen kuvausta. On mahdollista, että Hiittenvuori 1 on merkitty 

Hiittenvuori 2:n kohdalle, koska jälkimmäisen ilmoitetulta sijaintipaikalta ei ole 1987 tavattu mitään merkkiä muinaisjäännöksestä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3218180 6772780

Vakka-Suomi Laitila sm 4121 sma 4104 Hiittenvuori 2 Kohde sijaitsee Padon kylässä, Hiittenvuorella, Padontien ja Kaitontien risteyksestä 130 m pohjoiskoilliseen. Maasto on jyrkänteistä 

kallioharjannetta, jonka länsipuolella avautuu Padon kyläkeskusta. Kallion juuressa virtaa Kauljärvenoja lounaan suuntaan. Kohdalta on 

laaja näköala länteen. Paikalta on todettu röykkiö 1800-luvun lopulla. Isoista irtokivistä ladottu, reunakehällinen röykkiö (9 x 9 0,8 m) on 

pahasti hajotettu. Inventoinnissa 1987 jäännöstä ei löydetty. Mahdollisesti jäännös onkin sijainnut paikalla, johon on nyt merkitty 

Hiittenvuori 1, joka taas saattaa olla sama kohde kuin 140 m pohjoiskoilliseen sijaitseva Vähätalo  (mjreki 1000004721).

1 hautapaikat pronssikautinen 3218146 6772460

Vakka-Suomi Laitila sm 4122 Härjänmäki Kohde sijaitsee Soukaisissa, Sipontien risteyksestä 330-400 m kaakkoon, Vähäsoukkastentien molemmin puolin, Härjänmäen talon 

luoteispuolella. Maasto on peltojen ympäröimää kallioista mäkeä talon pihapiirissä. Härjänmäen talosta 50 m luoteeseen sijaitseva 

röykkiö on tunnettu jo 1800-luvun lopulla. Röykkiö on kookas (16,0 x 14,2 x 2 m; 1987 inventoinnin mukaan 16,7 x 15,3 x 2,1 m) ja 

melko hyväkuntoinen. Röykkiöstä 80 m länteen, Vähäsoukkastentien eteläpuoliselta kalliolta on 1955 inventoinnissa todettu 

reunakehällisen hajotetun röykkiön pohjakiveys (7,0 x 6,8 x 0,4 m; 1987 inventoinnin mukaan 6,3 x 3,8 x 0,4 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3216040 6772730

Vakka-Suomi Laitila sm 4123 sma 4106 Ihakkalannummi Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontieltä 80 m länteen. Maasto laakeaa, ympäristöstään selvästi  kalliomäkeä. Länsipuolella on 

pieni pirunpelto. Kallion itäreunasta on 1965 todettu röykkiö (12,2 x 10,3 x 1,7 m). Jäännöstä on pengottu.

1 hautapaikat pronssikautinen 3215385 6770620
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Vakka-Suomi Laitila sm 4124 sma 4111 Isolakia Kohde sijaitsee Seppälässä, Potkiontieltä 500 m lounaaseen ja Iso-Potkionjärvestä 500 m luoteeseen. Maasto on peltojen reunustamaa 

moreenimäkeä, joka jakautuu kahteen harjanteeseen. Mäeltä on 1987 inventoinnissa todettu 32 matalaa, halkaisijaltaan 

vaihtelevankokoista röykkiötä. Kohde on luokiteltu varhaismetallikautiseksi kalmistoksi, mutta jäännöksiä ei ole tarkemmin tutkittu.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3204350 6770370

Vakka-Suomi Laitila sm 4125 Isorahka Kohde sijaitsee Laitilan kylään kuuluvalla metsäpalstalla, Patavalimenkalliolla, Kusnin tieltä kilometri ja Siirilän talosta 600 m 

itäkaakkoon. Maasto on kallioisen mäen eteläreunaa, jonka lounaispuolella on peltoa ja kaakkoispuolella suota. Mäen eteläpuolella 

kulkee tilustie. Kallioharjanteen eteläreunasta on todettu 1968 röykkiö (6,7x4,5 m). Inventoinnin 1987 mukaan paikalla on kaksi 

röykkiötä 15 metrin etäisyydellä toisistaan. Toisessa (5,6 x 4,7 x 0,6 m) on reunassa paikoin ladottuja laattoja, toisessa (7,4 x 5,5 x 0,6 

m) selvä kehä pitkänomaisista laatoista ja paasista, muoto on suiponsoikea.

1 hautapaikat pronssikautinen 3219328 6760196

Vakka-Suomi Laitila sm 4126 Isotalo 1 Kohde sijaitsee Sorolan kylään kuuluvalla Kiilin alueella, Turuntien ja Kiilintien risteyksestä 850 m itään. Maasto on itäreunastaan 

jyrkkärinteistä kalliomäkeä, jonka itäpuolella on peltoaukea ja länsipuolella soistumia.  Mäen poikki kulkee tilustie.  Kalliomäen huipun 

eteläreunasta on todettu 1955 röykkiö (8 x 7,5 m; 1987 inventoinnin mukaan 9,1 x 8,9 x 1,2 m). Röykiön keskellä on kuoppa (3 x 2,5 x 

0,7 m), joka näyttää kaivetulta.

1 hautapaikat rautakautinen 3219049 6758030

Vakka-Suomi Laitila sm 4127 Isotalo 2 Kohde sijaitsee Sorolassa, Isontalon päärakennuksesta ja Sorolantieltä noin 200 m itäkaakkoon. Maasto on peltojen ympäröimää 

moreenisaareketta, Sirppujoesta 400 m länsiluoteeseen. Paikalta on 1955 inventoinneissa todettu maansekaisia röykkiöitä (halk. 3-5 

m). Inventoinnin 1994 mukaan suurin osa röykkiöistä on tuhoutunut myöhemmässä maankäytössä. Muinaisjäännöstä saattaa olla 

jäljellä tilojen rajalla, muuntajan vieressä.

2 hautapaikat rautakautinen 3209022 6761915

Vakka-Suomi Laitila sm 4128 sma 4103 Isovuori Kohde sijaitsee Vaimaron ja Padon kylien alueella,  Vähäsoukkaistentien koillispuolella, Sipontien risteyksestä 730 m kaakkoon. 

Maasto on melko loivarinteistä, peltojen ja soiden ympäröimää kalliomäkeä. Mäen luoteis- , länsi- ja lounaisreunoilta on todettu 

yhteensä seitsemän röykkiötä (halk. 5-8 m), joista useimmat ovat pengottuja ja hajotettuja.

1 hautapaikat pronssikautinen 3216375 6772653

Vakka-Suomi Laitila sm 4130 Jyväsmäki Kohde sijaitsee Malkon alueella, Malkonjoen pohjoispuolella olevan Jyväsmäen keskellä, maantieltä 150 m luoteeseen. Maasto on 

peltojen ympäröimää mäkeä.  Mäen keskellä on talo. Talon koillispuoliselta mäeltä on todettu inventoinnissa 1955 röykkiö (halk. 4 m), 

joka on saattanut olla hautaraunio. Röykkiön keskellä on syvennys.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3216497 6766319

Vakka-Suomi Laitila sm 4131 Kaariaisen Myllymäki Kohde sijaitsee Kaariaisissa, Kaariaistentien eteläpuolella sijaitsevasta Pietilän talosta 300 m kaakkoon. Maasto on laajahkon 

kallioalueen laem luoteisosaa. 





Paikalta on todettu inventoinnissa 1955 röykkiö (8,3 x 6 m; 1987 inventoinnin mukaan 14,6 x 8,2 x 1 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3218280 6764115

Vakka-Suomi Laitila sm 4132 Kakonkallio 1 Kohde sijaitsee Untamalan Ropalla, Laitilan ja Pyhärannan rajalta sijaitsevasta Kakonjärvestä 650 m koilliseen, Kaihsuon 

luoteispuolella kohovana Kakonkallion kaakkoisreunassa. Maasto on loivasti etelään viettävää rinnettä, jossa on kivisiä 

kalliopaljastumia. Paikalta on inventoinnissa 1987 todettu vallimainen, luode-kaakkosuuntainen röykkiö (18,4 x 2,3 x 0,5 m). Jäännöstä 

on pidetty mahdollisena rantavallina, mutta inventoinnin 1994 mukaan kyseessä on seudulle tyypillinen vallimainen hautaröykkiö, joita 

tavataan lähiympäristössä muitakin. Jäännöksen päältä on ajettu traktorilla ja se on osaksi tuhoutunut.

2 hautapaikat pronssikautinen 3203720 6772735

Vakka-Suomi Laitila sm 4133 sma 4129 Kakonkallio 2 Kohde sijaitsee Untamalassa, Ropalle johtavalta Varhokyläntieltä 460 m lounaaseen ja Ropanjärvestä 430 m kaakkoon, Kakonkallion 

pohjoisreunassa. Maasto on laajan kallioalueen korkeimman laen pohjoisreunaa, jonka pohjoispuolella rinne viettää jyrkästi kohti 

järvenrantaa. Kohdasta on hyvä näkyvyys luoteeseen. Paikalta on todettu 1987 inventoinnissa kaksi röykkiötä. Toisessa (9,3 x 7,5 x 1 

m) on korvamaiset ulokkeet, jotka ovat voineet syntyä jäännöstä pengottaessa. Toista (6,2 x 2,9 x 0,2 m) on pidetty laivanmuotoisena 

latomuksena. Inventoinnissa 1994 jäännökset ovat olleet ennallaan, mutta laivanmuotoisuutta ei ole havaittu.

1 hautapaikat pronssikautinen 3203610 6773480

Vakka-Suomi Laitila sm 4134 Kakonkallio 3 Kohde sijaitsee Untamalan Ropalla, Laitilan ja Pyhärannan rajalla sijaitsevasta Kakonjärvestä 280 m pohjoiseen ja Kaihsuon 

luoteeseen kohoavan Kakonkallion eteläreunassa. Maasto on loivasti etelään viettävää rinnettä, jossa on kivisiä kalliopaljastumia. 

Kallion jyrkästä länsireunasta on inventoinnissa 1987 todettu 50 m pitkä ja 2-3 m leveä, kaakko-luodesuuntainen kivivalli, jota on pidetty 

mahdollisesti luonnonmuodostumana. Inventoinnin 1994 mukaan valli olisi rakennettu, muttei hautarakenne. Vallista 140 m itään on 

todettu turpeen peittämä, mahdollisesti pronssikautinen röykkiö (5,6 x 2,8 x 0,5 m). 





2 kivirakenteet pronssikautinen 3203340 6772580

Vakka-Suomi Laitila sm 4135 Kalevanpojanmäki Kohde sijaitsee Koveron kyläkeskuksesta vajaat 2 km itään ja Turuntieltä 250 m koilliseen. Maasto on laakean kalliopaljastumaa, jota 

reunustaa peltoaukea. Itäpuolella on laaja soranottoalue. Kallion laelta on todettu 1955 inventoinnissa suurista kivistä koottu 

laivanmuotoinen latomus (17 x 4-5 m). Inventoinnin 1987 mukaan kalliopaljastuman huipulla on muutamia pohjakiviä tuhotusta 

röykkiöstä. Mahdollisesti kyseessä on aiemmin havaitun latomuksen jäännös. Kohteen sijaintitiedot ovat ristiriitaiset, koska kuvauksen 

mukaan jäännös olisi kallion laella ja koordinaattien mukaan sen luoteisreunassa.

2 hautapaikat pronssikautinen 3216940 6759819

Vakka-Suomi Laitila sm 4136 sma 4127 Kalmanloukas Kohde sijaitsee Kodjalan kylän Lukkalan tilalla, päärakennuksesta 250 m luoteeseen, Sirppujoesta 400 itäkaakkoon Kalmanloukas-

nimisellä mäellä. Maasto on kivikkoista moreenimäkeä, jonka luoteispuolella avautuu laaja peltoaukea. Kohdalla on rauhoitettu puu. 

Paikalta on todettu 1800-luvun lopulla matalia kiveyksiä, joita on pidetty mahdollisina rautakautisina hautoina. Inventoinnissa 1994 ei 

ole kuitenkaan havaittu mitään merkkiä muinaisjäännöksestä. Paikannimi saattaa viitata perimätietoon, jonka mukaan Kodjalan 

keskiaikainen kappeli ja hautausmaa sijaitsevat Lukkalan päärakennuksen lounaispuolisella mäellä (ks. mjreki 1000000174)


2 hautapaikat rautakautinen 3210069 6762051
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Vakka-Suomi Laitila sm 4137 Kappelinmäki Kohde sijaitsee Laitilan keskustassa, Kappelinmäentien, Koulutien ja Koulukujan välisellä alueella. Maasto on on ollut soramäkeä, 

jonka eteläreunassa on laaja vanha sorakuoppa. Paikalla on todettu soranoton yhteydessä rautakautinen röykkiökalmisto 1939. 

Samana vuonna tehdyissä kaivauksissa on tutkittu neljä matalaa ja pientä röykkiötä, joista kolme on ollut löydötöntä. Kahdessa 

röykkiössä on ollut polttohautaus, joista toinen on voitu ajoittaa vanhemmalle rautakaudelle. Kahteen löydöttömään röykkiöön vainaja 

on mahdollisesti haudattu polttamatta. Perimätiedon mukaan paikalla on ollut keskiajalla kappeli. Muinaisjäännöstä on mahdollisesti 

jäljellä alueen sorakuopan pohjoispuolella, mutta kohteen laajuus ja säilyneisyys olisi selvitettävä.

2 hautapaikat rautakautinen 3212429 6763845

Vakka-Suomi Laitila sm 4138 Kaukola Kotiranta 1 Kohde sijaitsee Kaukolan Kiikonmäessä, Soukaistentieltä 200 m luoteeseen, kuivatun Valkojärven itärannalla. Inventoinnin 1955 

mukaan paikalla on ollut matala turpeen peittämä reunakivellinen röykkiö (3,9 x 1,8 x 0,2 m). Mahdolliseksi hautaröykkiöksi tulkitun 

hyväkuntoisen jäännöksen keskellä on ollut syvennys. Siitä 10 m pohjoiseen on todettu samantapainen kivikehä (2,8 x 2 x 0,2 m). 

Kohdetta ei ole tarkastettu inventoinnissa 1994. Paikan itäpuolelta, Kotirannan tilalta on saatu irtolöytöinä talteen lasihelmi (KM 15101) 

ja riipushioin (KM 15427).

2 hautapaikat rautakautinen 3212063 6766999

Vakka-Suomi Laitila sm 4140 Kauninummi Kohde sijaitsee Katinhännäntien ja Kaivolantien risteyksestä 450 m länsilounaaseen. Maasto on soiden ympäröimää kalliomäkeä, jonka 

reunassa on ollut sorakuoppa. Nykyisin kuoppa on lammikkona ja sen vieressä on kesämökki. Paikalla on 1955 inventoinnin mukaan 

ollut kivikautinen asuinpaikka, sillä soranotossa on 1800-luvulla löydetty hioinkivi, kivikirves ja -taltta. Inventoinnissa 1994 sorakuopan 

ympäristöstä ei  löydetty mitään muinaisjäännökseen viittaavaa. Asuinpaikka  on mahdollisesti tuhoutunut kokonaan.

2 asuinpaikat kivikautinen 3223110 6761135

Vakka-Suomi Laitila sm 4141 Kauppi Pronssikautistyyppinen hyväkuntoinen ja edustava röykkiö Vaimaron kylän keskusalueella peltoaukeiden ympäröimällä vanhalla 

hakamaalla, noin lounais-koillissuuntaisen harjanteen koillisosassa, lounaaseen viettävän rinteen yläosassa.  Röykkiö on soikeahko, 

kuperalakinen ja melko jyrkkäreunainen, kooltaan 5x8 m ja noin 1,5 m korkea.  Se on koottu luonnonpyöreistä kivistä, jotka pääosin 

ovat alle 50 cm suuruisia.  Ympäristössä on muita matalia kiveyksiä, jotka saattavat liittyä hautaröykkiöön.

1 hautapaikat pronssikautinen 3213340 6773640

Vakka-Suomi Laitila sm 4142 Kielenmäki Kohde sijaitsee Suontaan kylässä, Eurantien ja Padontien risteyksestä 360 m luoteeseen, Padontieltä 200 m länteen, Kielenmäessä tai 

Kiekinmäessä. Maasto on loivarinteisen kalliomäkeä, jonka eteläpuolelta kulkee polku maantieltä pelloille. Mäen laen luoteisreunasta 

on todettu 1955 röykkiö, josta on ollut vain pohjakiveys (halk. 10 m) jäljellä. Inventoinnin 1987 mukaan jäännöksestä (5 x 3,3 x 0,4 m) 

on ollut vain vähän jäljellä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3219003 6769737

Vakka-Suomi Laitila sm 4143 Kiikonmäki Kohde sijaitsee Soukaisissa, Soukaistien ja Äijälänpolun risteyksestä 30-80 m itäkoilliseen, Haapaniemen tilan eteläpuolella. Maasto on 

peltojen ympäröimää moreenimäkeä, jonka tie halkaisee. Haapaniemen tilalta on 1915 saatu talteen navetan eteläpuolellla olleesta, 

osittain tuhoutuneesta hautaröykkiöstä peräisin olevia löytöjä. Samassa yhteydessä maantien eteläpuolelta on todettu röykkiöksi tai 

polttokalmistoksi tulkittu kiveys. Inventoinneissa 1955 ja 1982 tien risteyksestä on todettu reunakehällinen röykkiö (5 x 5,5 m). 

Sijaintitietojen perusteella on mahdollista, että kyseessä on kaksi lähellä toisiaan sijaitsevaa jäännöstä.

2 hautapaikat rautakautinen 3212549 6767382

Vakka-Suomi Laitila sm 4145 sma 4121 Kinnala 2 Kohde sijaitsee Vidilässä, 250 m Vidiläntien ja Kauppilantien risteyksestä lounaaseen, Kauppilantien luoteispuolella. Maasto on lounais-

koillissuuntaista päätemoreeniharjannetta. Harjanteen korkeimmalta kohdalta on inventoinnissa 1994 todettu turpeen peittämä, 

pyöreähkö ja laakea röykkiö (8 x 8 x 0,5 m). Sen koillispuolella on havaittu toinen, pienempi röykkiö (4 x 4 x 0,4 m). Molemmat 

vaikuttivat ehjiltä. Harjanteella saattaa olla muitakin vähäisiä röykkiöitä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3213529 6760887

Vakka-Suomi Laitila sm 4146 Kirkenlinna Kohde sijaitsee Laitilan kylään kuuluvassa Pirttikylässä, Pirttimäentieltä 150 m kaakkoon. Maasto on jyrkkärinteistä ja kivikkoista 

kalliomäkeä, jonka itäpuolella avautuu peltoaukea. Paikalta on ollut näköyhteys Laitilan kirkolle, mutta nykyisin maasto tiheää 

metsikköä.


Kirkenlinna tai Kirk(k)elinna on ollut tunnettu 1800-luvun lopulta lähtien. Muuten jyrkkärinteisen mäen loivahkossa lounaisrinteessä 

erottuu 20 m pitkä kivivalli, jonka sisäpuolelle jää linnanpihaksi tulkittu alue. Pihalla on havaittu yhdessä tai kahdessa kohdassa 

nelikulmaista kiviperustusta. Vallin eteläpäässä on linnaan johtava noin 3 metrin pituinen ja metrin levyinen porttikäytäväksi tulkittu 

aukko. Muinaislinnalla 1886 tehdyissä kaivauksissa saatiin talteen runsaasti palanutta savea, muttei ajoitettavia löytöjä. Laelta on 

löydetty 2004 kuutiokivi. Kohteesta noin kilometrin itäkaakkoon sijaitsee Hautvuoren muinaislinna (mjreki 1000000057). 


1 puolustusvarustukset rautakautinen 3215660 6762085

Vakka-Suomi Laitila sm 4147 Kirkenvuorenpalo Kohde sijaitsee Laitilan kylään kuuluvalla metsäpalstalla, Kaivolantieltä 680 m etelälounaaseen. Maasto on jyrkän kallion länsireunaa. 

Paikalta on 1955 todettu mahdollinen pronssikautinen hiekkakivistä koottu röykkiö. Inventoinnin 1987 mukaan kyseessä on kuitenkin 

luonnomuodostuma.

3 hautapaikat pronssikautinen 3222356 6760883

Vakka-Suomi Laitila sm 4148 Kirkkokoski Kohde sijaitsee Leinmäen Siltamäessä, Leinmäentien eteläpuolella, Malvonjoen Kirkkokosken itärannalla, Siltamäen 

asuinrakennuksesta 100 m länsilounaaseen, vesimyllystä itään ja kaakkoon. Maasto on länteen viettävää peltoa, maaperä on hienoa 

hietaa. Paikka nouee  4-5 m joenpinnasta korkeammalle. Paikka on todettu 1952 ja inventoinnissa 1955 pellon kaakkoisosasta on 

löytynyt kvartsi-ja kivilaji-iskoksia. Inventoinnin 1994 mukaan asuinpaikkalöydöt keskittyvät pellon lounaisosaan muutaman aarin 

alueelle. Pellosta on otettu 1980-luvulla talteen kaksi talttaa ja kaapimen muotoinen diabaasi-iskos. Asuinpaikka on ajoitettu Kiukaisten 

kulttuurin vaiheeseen.

2 asuinpaikat kivikautinen 3220200 6767990

Vakka-Suomi Laitila sm 4149 Kirstilä Kohde sijaitsee Laitilan kylään kuuluvalla palstalla Kirkkovuoren kaakkoisreunassa, Turuntien ja Kiilintien risteyksestä 1,1 km koilliseen. 

Maasto on laajan kalliomäen kaakkoisreunassa erottuvaa niemekettä. Paikalla on todettu 1955 inventoinnissa kaksi röykkiötä, joista 

toista (8,8 x 8,5 x 0,9 m) on kaiveltu ja toisesta (5,1 x 4,6 x 0,4 m) on vain pohja jäljellä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3219086 6758871
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Vakka-Suomi Laitila sm 4150 sma 4103 Kivelä Kohde sijaitsee Soukaisten kylässä, Vähäsoukkaistentien lounaispuolella, Sipontine risteyksestä 640 m kaakkoon. Maasto on 

suurehkon kalliomäen lounaiskärkeä, jonka tie katkaisee. Lounaispuolella on pieni peltolohko. Paikalta on tunnettu jo 1800-luvun lopulla 

röykkiö (12 x 11 x 1,5 m; 1987 inventoinnin mukaan 11,5 x 10,5 x 1,8 m). Inventoinnissa 1987 todettiin myös toinen, edellistä pienempi 

(4,2 x 3,8 x 0,4 m). Jäännökset kuuluvat samaan kokonaisuuteen kuin Isovuori (mjreki 400010038).

1 hautapaikat pronssikautinen 3216240 6772560

Vakka-Suomi Laitila sm 4151 Kivisillanmäki Kohde sijaitsee Vaimarossa, 150 m Vaimarontieltä länteen, kyläkeskuksesta 1,4 km pohjoiseen. Maasto on loivarinteistä kalliomäkeä, 

jonka eteläpuolella avautuu laaja peltoaukea. 





Mäen kaakkoisreunasta on tunnettu sittain tuhottu röykkiö 1800-luvun lopulta saakka.  Inventoinnin 1955 mukaan reunakehällisestä 

röykkiöstä (6.9 x 6.2 m, korkeus 0.5 m) on ollut jäljellä vain pohja. Inventoinnin 1987 mukaan paikalta 60 m lounaaseen on kiviä, jotka 

ovat mahdollisesti peräisin (toisesta?) röykkiöstä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3213365 6775210

Vakka-Suomi Laitila sm 4153 Kodjala Tapiola Kohde sijaitsee Kodjalassa, 150 m Uudenkaupungin rajalta koilliseen ja 180 m Uudenkaupungintieltä luoteeseen. Maasto on moreeni- 

ja kalliomäkeä, jossa kasvaa kangasmetsää. Mäen lounaispuolella on Isosuon peltoaukea. Mäen lounaisosassa kulkevan metsätien 

pohjoispuolelta on tarkastuksessa 2005 todettu ainakin kolme pientä, todennäköisesti maansekaista röykkiötä (3-4 x 3-4 x 0,3-0,5 m) 

sekä matalampi kiveys tai röykkiön pohja. Yksi on silmäkivellinen ja mahdollisesti reunakehällinen. Röykkiöistä kaksi on hieman 

vaurioitunut metsätien teossa.  Jäännöksiä saattaa olla lisää metsätien eteläpuolella. Jäännösten luoteispuolelle on tehty puhelinmasto.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3208329 6760280

Vakka-Suomi Laitila sm 4154 Koivusaari Kohde sijaitsee Kaariaisissa, Ollan talosta 130 m pohjoisluoteeseen, Kaariaistentien pohjoispuolella. Maasto on pohjoisreunastaan 

jyrkkärinteisen kalliomäen koillispäätä, jonka itäpuolella on peltoaukea. 





Paikalta on tunnettu röykkiö 1800-luvun lopulta lähtien. Röykkiöstä on jäljellä ainoastaan pohjakiveys (8 x 6 x 0,3 m).

2 hautapaikat pronssikautinen 3217850 6764350

Vakka-Suomi Laitila sm 4155 Kokonkallio Kohde sijaitsee Seppälän kylän alueella, Pyhärannan rajasta 170 m itään ja Kakonjärvestä 460 m eteläkaakkoon, Potkiontien päässä 

olevasta Korvenahon talosta 650 m pohjoiseen. Paikalle johtaa Potkiontieltä erkaneva metsätie. Maasto on loivasti kumpuilevan kallion 

laen lounaispuolista huippua, joka viettää loivasti etelään, länteen ja luoteseen. Kallion reunat ovat hyvin kivisiä. Paikalta on todettu 

1987 inventoinnissa länsi-itäsuuntainen röykkiö (13,9 x 4,3 x 0,7 m), joka kapenee keskeltä ja on päistään pyöristetty.

2 hautapaikat pronssikautinen 3203370 6771720

Vakka-Suomi Laitila sm 4156 Koljolanjärvi Kohde sijaitsee Torren kylässä, Lempaanjärven ja Koljolanjärven välissä, Isovuorentien länsireunassa. Maasto on kallioista 

metsämaata. Paikalta on tunnettu röykkiö 1800-luvun lopulta lähtien (5,2 x 6,6 m; 1987 inventoinnin mukaan 7,9 x 5,8 x 0,6 m). 

Jäännös on pahasti pengottu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3204845 6761867

Vakka-Suomi Laitila sm 4157 Kolmihaaransuo Kohde sijaitsee Haukan kylän alueella, Krouvintien ja Tulejärventien risteyksestä 730 m lounaaseen. Maasto on metsäistä, soiden 

ympäröimää kalliomäkeä, jonka lounaispuolelta kulkee metsätie. Kalliolta on 1968 todettu röykkiö. Sen koko on 1987 inventoinnin 

mukaan 9 x 8,8 x 1,1 m.

1 hautapaikat pronssikautinen 3218035 6754870

Vakka-Suomi Laitila sm 4158 Kontturi Kohde sijaitsee Laustin kylässä, Lamminjärven itärannalla, Väkkäräntien ja Salontien risteyksestä 500 m lounaaseen. Maasto on 

kalliomäkeä, jonka itäreunassa kulkee tie laelle rakennetulle mökille. Mökkitien länsireunasta on inventoinnissa 1987 todettu melko 

tasalakinen röykkiö (7 x 6 x 0,8 m). Jäännöksen koillisreuna on rikottu tietä tehtäessä, pintaakin mahdollisesti pengottu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3206155 6763668

Vakka-Suomi Laitila sm 4159 sma 4112 Kopinketo Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Kopinkedon tilan pihapiirissä, Väkkäräntien ja Meritien risteyksestä 180 m länsiluoteeseen, tien 

pohjoispuolella. Maasto on peltojen ympäröimää matalaa moreenisaareketta, jossa kasvaa harvahkoa lehtipuustoa. Pihatien 

länsipuolelta on tunnettu 1800-luvun lopulta neljä suurta röykkiötä (halk. 9-13 m), joista lounaisin on pääosin tuhottu rakennustöissä 

1930. Tien itäpuolella on 1994 inventoinnin mukaan kaksi maansekaista kumpumaista jäännöstä. Suuremmassa (6 x 3,5 x 0,5 m) on 

puolen metrin korkuinen pystykivi. Mahdollisesti kysymyksessä on ns. treudd, jonka yhtenä kärkenä ko. pystykivi olisi. Saarekkeen 

koillisreunasta on saatu talteen viikinkiaikainen hevosenkenkäsolki (KM 28734). Saarekkeesta on todettu myös useita pyöreähköjä ja 

soikeita painanteita, joita paikkakunnalla kutsutaan ryssänhaudoiksi. Alue kuuluu Museoviraston hoitokohteisiin. 


1 hautapaikat rautakautinen 3206840 6768700

Vakka-Suomi Laitila sm 4161 sma 4609 Kopparinvareja Kohde sijaitsee Pehtsalossa, Uudenkaupungin (ent. Kalannin) ja Vehmaan rajalla, Kopparintieltä 500 m länteen ja Särkijärvestä 350 m 

luoteeseen. Maasto on metsäistä kalliomoreenimäkeä, jonka etelä- ja pohjoispuolella on pieniä peltoaukeita. Kuntien rajalta on todettu 

yksi suuri röykkiö Kopparin vareja ja ainakin kolme pienempää. Suuren röykkiön (30 x 15 m; 1987 inventoinnin mukaan 31 x 17 x 2,1 

m) länsiosa sijaitsee Uudessakaupungissa, eteläosa Vehmalla ja pohjoisosa Laitilassa.  Kuntien rajapyykki on röykkiön keskellä. 

Röykkiön ympäristöstä tunnetaan myös muita röykkiöitä, joista ainakin kaksi, suuresta röykkiöstä 40 m itäkaakkoon (9,4 x 8,3 x 1,3 m) 

ja 100 m itäkoilliseen (8,3 x 7,7 x 0,7 m) sijaitsevat ovat Laitilan puolella. Ks. myös Vehmaa Kopparvare (mjreki 1000000188).

1 hautapaikat pronssikautinen 3213195 6750340

Vakka-Suomi Laitila sm 4162 Korvenlaon vainiontausta Kohde sijaitsee Kaariaista Malvoon vievän tien itäpuolella, Kaariaisten koulusta 180 m pohjoisluoteeseen ja Kaurjärvestä 370 m 

kaakkoon.  Maasto on loivasti kumpuilevaa kalliomäen koillisreunaa, jonka lounaispuolella kulkee pururata. Kalliolta on jo 1800-luvun 

lopulla tunnettu keskuskuopallinen röykkiö (11 x 9 m; 1987 inventoinnin mukaan 12,4 x 10,8 x 1,6 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3217800 6764800

Vakka-Suomi Laitila sm 4163 Kotiranta Kohde sijaitsee Padon kylässä, Valkontieltä 300 m kaakkoon ja Kotirannan talosta 180 m luoteeseen. Maasto on matalaa kallio- ja 

moreenimäkeä, jossa poikki kulkee tilustie talosta pelloille. Mäen laelta, tilustien varresta on 1800-luvun lopulta lähtien tunnettu kaksi 

röykkiötä. Toinen (9 x 8,3 x 1,5 m; inventoinnin 1987 mukaan 10,7 x 10 x 1,3 m). Haudan avatussa keskustassa on vielä 1955 näkynyt 

paasiarkku (2,4 x 0,6 m). Läheisen talon isäntä on kertonut penkoneensa jäännöstä ja löytäneensä luuta ja nokea. Edellisestä 70  m 

kaakkoon on kokonaan hajotetun raunion pohja, josta on 1987 ollut jäljellä matala kuoppa (15 x 8 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3217087 6771873

K:\KESKEN\Maakuntakaavoitus\Selostus\Liitteet\sm_20091029.xls 98(130)



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖKSET (sm) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
 24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Vakka-Suomi Laitila sm 4165 Kotomäki ja Tahtoma Kohde sijaitse Syttyän kylässä, Eurantien ja Matikantienristeyksestä 200 m kaakkoon, pururadan koillireunassa. Maasto on peltojen 

ympäröimää kallioista ja metsäistä mäkeä, joka viettää koilliseen ja itään. Paikalta on todettu 1956 kaksi röykkiötä 80 metrin päsäsä 

toisistaan. Kotomäen jäännös (9 x 6,3 m) on ladottu suurista lohkareista. Tahtoman röykkiö (10,6 x 9 m) on reunakehällinen.

1 hautapaikat rautakautinen 3213922 6764270

Vakka-Suomi Laitila sm 4167 Krouvi Kohde sijaitsee Krouvissa, Krouvintien reunassa, 200-300 m Pehtjärven lounaispuolella, järvestä laskevan ojan etelä- ja 

pohjoisrannalla, Krouvin päärakennuksen etelä- ja kaakkoispuolella. Maasto on kaakko-luodesuuntaista harjannetta, joka laskee loivasti 

lounaaseen ja koilliseen. Rinteet ovat pääasiassa peltoina. Paikalta on todettu laaja asuinpaikka 1971. Löytöjä on saatu talteen Krouvin 

eteläpuolisesta peruna- ja puutarhamaasta (A), tien lounaispuolisilta pelloilta (B), maantieleikkauksesta (C) sekä talosta 300 m 

kaakkoon sijaitsevasta mäkikumpareesta (D), joka on pääosin tuhoutunut 1972. Löydöt koostuvat keramiikasta, kiviesineistä, 

iskoksista. Asuinpaikka kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin Krouvinharju (mjreki 1000000094). Krouvin alueelta on eri aikoina saatu 

talteen löytöjä, joista ainakin osa liittyy asuinpaikkaan.

2 asuinpaikat kivikautinen 3218745 6754057

Vakka-Suomi Laitila sm 4168 Krouvinharju Kohde sijaitsee Krouvissa, Krouvintieltä 150 m ja Pehtjärvestä 300 m länteen, Krouvin talosta 100-200 m luoteeseen. Maasto on ollut 

matalan kumpareen etelään viettävää hiekkarinnettä, joka on hävitetty kokonaan soranotossa. Asuinpaikka on todettu 1970. 

Hiekanottoa varten kuoritulta alueelta, silloisen kuopan länsiosasta on kolmelta alueelta otettu talteen löytöjä. Asuinpaikka on osittain 

tutkittu 1972. Inventoinnin 1994 mukaan muinaisjäännös on kokonaan tuhoutunut hiekanotossa. Löydöt koostuvat keramiikasta, 

kiviesineistöstä ja iskoksista. Asuinpaikka kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin Krouvi (mjreki 1000000093).





2 asuinpaikat kivikautinen 3218585 6754293

Vakka-Suomi Laitila sm 4169 sma 4110 Kuivala/Hällynen Kohde sijaitsee Soukaisten kylässä, Soukaistentien ja Valkontien risteyksestä 200 m koilliseen, Vaimarontien luoteispuoleisella mäellä. 

Maasto on peltojen ympäröimää moreenimäkeä, jonka maantie halkaisee. Luoteispuoli mäkeä kuuluu pääosin Kuivalan tiloihin ja 

kaakkoispuoli Hällysen tilaan. Mäen lounaisosasta, Kuivalan talon perunamaasta on 1959 alkaen otettu talteen runsaasti rautakautisia 

polttokenttäkalmistolöytöjä. Päärakennuksesta 40 m koilliseen on 1985 on kaapelikaivannon maista (p = 6768 250, i = 3212 510) 

paljastunut todennäköisesti suljetun asehautauksen esineistöä. Vuonna 1989 tehdyn koekaivauksen mukaan on mäellä on merovingi- 

ja viikinkiaikaisen kalmiston lisäksi rautakautinen asuinpaikka. Muinaisjäännös on sekoittunut myöhemmän maankäytön takia. 

Valkontien kaakkoispuolelta Hällysen tilalta ei pohjoisosan koekaivauksessa ole todettu merkkiä muinaisjäännöksestä. 


2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3212490 6768200

Vakka-Suomi Laitila sm 4171 Kuottenluhta Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontieltä Kuottenluhtaan johtavan tien risteyksestä 900 m koilliseen ja Hinnasjoesta 140 m 

länsiluoteeseen. Maasto on itään viettävää kallio- ja moreenimäkeä. Pieneltä avokalliolta on todettu 1965 kaksi röykkiöta (11,0 x 6,9 m 

x 1,1 m ja 7,0 x 5,9 x 1,1 m). Molempia on pengottu.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3215956 6770040

Vakka-Suomi Laitila sm 4172 sma 4120 Kurkistenmäki Kohde sijaitsee Kodjalassa, Uudenkaupungintieltä 110 m kaakkoon. Maasto on kauttaaltaan peltojen ympäröimää pienialaista 

kivikkoista moreenisaareketta. Paikalta on toimitettu 1936 kokoelmiin rautakautinen miekka. Saarekkeen länsipäästä on inventoinnissa 

1955 todettu kaksi maansekaista röykkiötä (8 x 9 x 1 m ja 3 x 2 x 0,5 m), joista jälkimmäinen saattaa olla peltoröykkiökin.

2 hautapaikat rautakautinen 3210714 6761629

Vakka-Suomi Laitila sm 4173 Kuusisto Kohde sijaitsee Kusnin kylässä, Kusnintieltä 320 m ja Kuusiston talosta 200 m kaakkoon olevalla Patakalliolla. Maasto on 

pitkänomaisen korkeahkon kalliomäen lakiosan koillisreunaa, jonka koillispuolella avautuu peltoaukea. Paikalta on tunenttu 1800-luvun 

lopulta lähtien kaksi röykkiötä, joista toinen on sittemmin täysin tuhoutunut. Toinen on reunakehällinen (7,8 x 7,5 x 0,8 m) ja osaksi 

pengottu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3218200 6760314

Vakka-Suomi Laitila sm 4174 sma 4126 Kuusisto ja Kinnala Kohde sijaitsee Vidilän kylässä, Kinnalan talosta 250 m itään ja Kuusiston talosta 200 m lounaaseen, Koukkelantien koillispuolella. 

Maasto on lounais-koillissuuntaista moreeniharjannetta loivasti lounaaseen viettävässä peltorinteessä. Saarekkeesta on 1955 

inventoinissa todettu kuusi maansekaista röykkiötä. Kuusiston maalla sijaitsevasta röykkiöstä on 1917 löytynyt perunakellaria tehtäessä 

rautakautinen keihäänkärki, veitsi ja solki (HM 1193:51-53).  Inventoinnin 1994 mukaan kaksi koillisinta röykkiötä on hävitetty peltoa 

raivattaessa. Keskimmäiseen saarekkeeseen paikannettuja Uusi-Kinnalan kahta röykkiötä  ei ole tunnistettu, mutta ne saattavat olla 

jäljellä. Saarekkeen lounaispäässä, lähellä Koukkelantietä sijaitsevista röykkiöistä toinen on ilmeisesti tuhoutunut. Toinen (15 x 11,5 x 

1,5 m) on jäljellä. Sen viereen on rakennettu kellari. Tarkastuksessa 2005 Kinnalan saarekkeiden luoteispuoliselta alueelta ei todettu 

merkkiä muinaisjäännöksestä.

2 hautapaikat rautakautinen 3212170 6760600

Vakka-Suomi Laitila sm 4175 sma 4112 Kylä-Heiko 1 Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Väkkäräntien ja Meritien risteyksestä 330 m kaakkoon, Takatuvan talon pihapiirin luoteispuolella. 

Maasto on avointa viljelymaisemaa, josta kohoaa pienialainen, kokonaan peltojen ympäröimä kohouma.  Kohoumalla on talo 

pihapiireineen. Pellot viettävät loivasti kaakkoon Isonrahkan suuntaan. Pihapiiristä on 1955 inventoinnissa todettu kolme 20 m päässä 

toisistaan sijaitsevaa röykkiötä, jotka on tulkittu haudoiksi. Inventoinnin 1994 mukaan vain yksi  (luoteisin röykkiö 1?) röykkiöistä (9 x 9 

x 1 m) on jäljellä. Pihaan vievän tien länsireunassa sijaitseva kumpumainen ja pyöreä röykkiö on kolmen tontin rajalla ja sen reunassa 

on rajakivi. Paikan kaakkoispuolelta on löytynyt soikea kupurasolki ja soikea tuluskivi (KM 28735) ja luoteispuolelta helmi (KM 25040).

2 hautapaikat rautakautinen 3206870 6768385

Vakka-Suomi Laitila sm 4178 Kylä-Henttu Kohde on sijainnut Kouman kylän Pietilänmäessä, Väkkäräntien ja Karitien risteyksestä noin 150 m kaakkoon. Maasto on kaakkoon 

viettävää rinnettä, jonka kaakkoispuolella avautuu laaja Hankeransuon aukea. Paikalla on todettu 1955 inventoinnissa kolme 

mahdollista hautaröykkiötä. Inventoinnin 1994 mukaan paikalle on rakennettu viestiasema eikä röykkiöitä todennäköisesti ole enää 

jäljellä.

3 hautapaikat rautakautinen 3206232 6766162
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Vakka-Suomi Laitila sm 4179 sma 4118 Kylämäki Kohde sijaitsee Palttilan Kylämäessä, 300 m valtatieltä 8 lounaaseen, Karjalantien varressa. Maasto on laajojen peltoaukeiden 

ympäröimää, etelään ja kaakkoon viettävää osin kivikkoista moreenimäkeä, jonka lounaisreunassa on taloja. Karjalantie kulkee mäen 

poikki. Karjalantien lounaispuolelta, Kotimäen (p = 6764390, i = 3210730) tontilta (115 m muinaisjäännösmerkistä kaakkoon) 1961 

todettu rautakautinen polttokalmisto 1961, jota on tutkittu 1962-1964. Kaivauksissa 1962-1963 talon lounaispuolelta on paljastunut 

myös rakennusjäännöksiä, muun muassa runsaasti savitiivistettä. Tontin lisäksi pelloilta molemmin puolin maantietä on todettu 1962 

tarkastuksessa seitsemän (nro 7 on Harmaistenniittu, mjreki 1000000172) maansekaista röykkiötä, joista suurin osa on tutkittu 

pellonraivauksen takia 1965. Niistä on löydetty saviastianpaloja, savitiivistettä, kuutiokivi, rautaesineitä ja eläinten luita, muttei mitään 

hautaukseen viittaavaa. Varsinaisesta Kylämäen päärakennuksesta 50 m pohjoiskoilliseen tunnetaan kolme epämääräistä röykkiötä 

(muinaisjäännösmerkki).  Ne voivat olla viljelyjäännöksiä, sillä niiden pohjoispuolella on mahdollisen muinaispellon jäännöksiä. Lisäksi 

inventoinnissa 1994 päärakennuksesta 160 m pohjoiskoilliseen, maantien koillispuolelta, Palttilan kartanon mailta, on todettu 

maantasainen polttokalmistokiveystä (halk. ainakin 20 m), josta on löydetty keramiikkaa ja palanutta luuta. 





2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3210650 6764470

Vakka-Suomi Laitila sm 4180 Kylä-Puhju Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontien ja Vähäsoukkaistentien risteyksestä 140 m länteen. Maasto on itäkaakkoon viettävää loivaa 

mäkeä. Laakean kallion kaakkoisreunasta on 1955 todettu matala röykkiö (6,4 x 6,0 x 0,4 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3216530 6771890

Vakka-Suomi Laitila sm 4181 sma 4114 Kylä-Raula Kohde sijaitsee Untamalan kylämiljöössä, valtatien 8 ja Untamalan kirkolle johtavan Joukahaisentien koillispuolisessa nurkkauksessa. 

Maasto on peltoa, jossa on kolme moreenisaareketta. Vanhoissa ketosaarekkeissa kasvaa mäntyä, katajaa ja pihlajaa. 





Paikalta on todettu 1955, 1992 ja 2002 maansekaisia röykkiöitä, joista ainakin yhdessä on merkkejä hautauksesta. Joukahaisentien 

varressa olevan Toukolan saarekkeesta on löydetty muun muassa rautakautista keramiikkaa, luita ja palanutta savea. Paikalla on 

todennäköisesti  röykkiöhautaus tai laajempi kalmisto. Keskimmäisessä saarekkeessa on ajoitukseltaan ja käyttötarkoitukseltaan 

epäselvä kumpare ja kellarin jäännökset. Pohjoisimmassa saarekkeessa olevasta röykkiöstä ei ole saatu talteen löytöjä, mutta se on 

rakenteen perusteella tulkittu esihistorialliseksi. Saarekkeessa on historiallisen toiminnan muistoja.

2 hautapaikat rautakautinen 3209250 6767574

Vakka-Suomi Laitila sm 4183 sma 4130 Käresaari Kohde sijaitsee Padon kylässä,  Valkontieltä 1,1 km kaakkoon ja Lakkion talosta 180 m länsiluoteeseen. Maasto on peltojen 

ympäröimää laajahkoa moreenisaareketta, jonka länsipuolella virtaa Kauljärvenoja. Kalliopaljastuman huipulta on todettu 1955 

inventoinnissa monikulmainen röykkiö (10,6 x 10,1 x 0,5 m; 1987 inventoinnin mukaan 12,9 x 11,4 x 1,1 m). Sen pohjoispuolella on 

toinen, reunakehällinen röykkiö (4,0 x 3,2 x 0,3 m), jonka keskellä on kraaterimainen syvennys (4 x 3,2 0,35 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3217997 6771157

Vakka-Suomi Laitila sm 4184 sma 4130 Lakkiomäki 1 Kohde sijaitsee Padon kylässä, Lakkiosaaressa, Valkontieltä 810 m kaakkoon. Maasto on peltojen ympäröimää moreenisaareketta. 

Paikalta on tunnettu röykkiö 1800-luvun lopulta lähtien. Reunakehällinen röykkiö (11,0 x 11,2 x 1 m; 1987 inventoinnin mukaan 9,4 x 

8,9 x 1,2 m) on kuperalakinen ja säilynyt keskiosan pientä kuoppaa lukuun ottamatta ilmeisen ehjänä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3218040 6771490

Vakka-Suomi Laitila sm 4185 sma 4130 Lakkiomäki 2 Kohde sijaitsee Padon kylässä, 530 m Valkontieltä kaakkoon, Lakkiosaaren luoteispuolella. Maasto on peltojen ympäröimää laajahkoa 

moreenisaareketta, jonka luoteispuolella virtaa Kauljärvenoja. Peltosaarekeen keskeltä on todettu 1955 inventoinnin jälkeen röykkiö. 

Inventoinnin 1987 mukaan jäännös (halk. 3,7 m) rakenteeton ja ehjä. 





1 hautapaikat pronssikautinen 3217909 6771738

Vakka-Suomi Laitila sm 4186 Lalla 1 Kohde sijaitsee Untamalasta Ropalle johtavan Untamontien lounaispuolella. Maasto on kallioiden reunustamaa, loivasti etelään ja 

kaakkoon viettävää hiekkakangasta, jonka kaakkoispuolella on suota. Alueelta on 1970-luvulla otettu suuria määriä soraa, mutta kuopat 

ovat jääneet pois käytöstä ja metsittyneet. Sorantossa pahoin tuhoutunut asuinpaikka on todettu 1970 ja tutkittu osittain 1973-1974. 

Asuinpaikka on ajoitettu pääasiassa tekstiilikeramiikkalöytöjen perusteella myöhäiskivikaudelle ja varhaismetallikaudelle. 

Muinaisjäännöstä on tutkimusten mukaan jäljellä metsittyneen sorakuopan luoteispuolella.

2 asuinpaikat kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3207015 6770310

Vakka-Suomi Laitila sm 4187 Lalla 2 Kohde sijaitsee Untamalan kyläkeskuksen luoteisosassa, Lallan talon luoteispuolella kohoavalla harjulla, 170 m valtatieltä 8 länteen. 

Paikka on kahden suuren ja syvän sorakuopan välisellä kapealla kannaksella, jossa kasvaa harvaa mäntymetsää. Paikalta on kattava 

näkyvyys lounaaseen Isonrahkan suuntaan.  Lallan talon Myllymäestä mainitaan 1890-luvun tiedoissa löytyneen joskus miekka, joka on 

sittemmin joutunut hukkaan. Harjun laelta on todettu kolme matalaa ja epämääräistä kiveystä. Jäännökset pitkänomaisia, niiden pituus 

on 6-7 metriä, leveys 2-3 metriä ja korkeus 0,5 metriä. Röykkiöiden luonne ja ajoitus on epäselvä, mutta sijaintinsa perusteella ne 

voivat olla pronssikautisia. Jäännöksiä on pengottu ja niitä on voitu myös käyttää mäellä olleitten tuulimyllyjen perustuksina.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3208597 6768566

Vakka-Suomi Laitila sm 4188 sma 4128 Lankvuori Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Väkkäräntien pohjoispuolella sijaitsevan Junnilan talon pohjoispuolella. Maasto on peltojen 

reunustama pitkänomainen harjanne. Paikalta on tunnettu röykkiöitä jo 1800-luvun lopulta lähtien. Lankvuorta on arveltu 

muinaislinnaksi, johon mäen itärinteessä havaitut epämääräisiä vallinjäännökset liittyisivät.  Harjanteen pohjoisosassa on 1955 ja 1994 

inventointien perusteella kymmenkunta röykkiötä (halk. 5-7 m), joista osa saattaa olla myöhäisiä viljelyjäännöskiä, osa hautaröykkiöitä. 

Mäen koillispuollle pistävästä saarekkestaan tunnetaan myös kuppikivi (p = 6769 020, i = 3207 150, z = 17,5 m). Muinaisjäännös 

ulottuu koko harjanteelle, sillä mäen eteläosasta on päärakennusta tehtäessä on saatu talteen merovingiaikaisia hautalöytöjä (KM 

5579:18-20)ja tien eteläpuolelta hioin (KM 23090).

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3207103 6768937

Vakka-Suomi Laitila sm 4190 Leiniö Kohde sijaitsee Vahantaan kylässä, Leiniönjärvestä 200 m länsiluoteeseen, Leiniön talosta 650 m kaakkoon ja Vaimarontien mutkasta 

680 m luoteeseen. Maasto on moreenimäkesä, jossa on loivasti viettävä matalaa kumpare. Paikalta on 1987 inventoinnissa todettu 

luonnonkivikkoon tehty epämääräinen röykkiö (7,3 x 6,8 x 0,5). Röykkiö saattaa olla syntynyt kivikkoon kuoppaa kaivettaessa.

2 hautapaikat pronssikautinen 3211871 6771690
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Vakka-Suomi Laitila sm 4191 Leinmäki Kohde sijaitsee Leinmäen kyläkeskuksesta 3,2 km luoteeseen, Leinmäentien eteläpuolella. Maasto on soiden ympäröimää kallioista 

moreenimaastoa. Maantien molemmin puolin on useiden kilometrien matkalla todettu graniitti- / rapakivikallioperässä runsaasti 

diabaasijuonteita. Paikalta tunnetaan kiviaineksen louhinta- ja työstöpaikka, jota on 1959 ja 2004 tarkastusten perusteella mahdollisesti 

käytetty kivikaudelta lähtien.  Tarkastuksessa 2004 Leinmäentieltä 140 m etelään ja varsinaisesta louhoksesta noin 100 m itäkoilliseen 

(p = 6768790, i = 3224615) iskentäpaikka, jossa oli runsaasti diabaasista lyötyjä iskoksia osittain sammalpeitteisessä kalliomaastossa.  

Diabaasilouhos on merkitty maantien eteläpuolella muinaisjäännöstaululla. Leinmäen alueella on muitakin merkkejä mahdollisesti 

kivikautisista louhoksista. Tarkastuksessa 1964 on puolisen kilometriä diabaasilouhoksesta lounaaseen todettu kvartsilouhos. 

Kvartsisirpaleiden/iskosten joukossa havaittiin ytimiä sekä kvartsiteriä. Louhoksen tarkka sijainti ei ole tiedossa.

1 raaka-aineen 

hankintapaikat

kivikautinen 3224515 6768780

Vakka-Suomi Laitila sm 4192 Linnansuo Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, Vaimarontien ja Padontien risteyksestä 1,3 km kaakkoon, Linnansuon itäpuolella. Maasto on loivasti 

itään viettävän laakean kallion rinnettä, jonka koillispuolella on kapea peltoaukea. Paikalta on 1987 inventoinnissa todettu lähes 

neliömäinen reunakehällinen röykkiö (7,5 x 7 x 0,4 m). Jäännös on hyvin säilynyt.

2 hautapaikat pronssikautinen 3214400 6776390

Vakka-Suomi Laitila sm 4193 Lintula Kohde sijaitsee Kaukolassa valtatien 8 itäpuolella, noin 100 m Vanhantaantieltä itään, Lintulan talosta pohjoiskoilliseen. Maasto on 

peltojen ympäröimää tasaista kivikkomäkeä, josta osa on talon pihapiiriä. Paikalta on jo 1800-luvun lopulla tunnettu röykkiö, joka on 

hävitetty talonrakennustöissä. Inventoinnin 1955 mukaan talon pohjoiskoillispuolella on tuhoutuneen röykkiön pohja ja kolme 

epämääräistä jäännöstä. Inventoinnissa 1987 on mainittu vain yksi, kaiveltu röykkiö (6,8 x 6,6 x 0,7 m). 





2 hautapaikat pronssikautinen 3208140 6772320

Vakka-Suomi Laitila sm 4194 sma 4127 Lukkala Kohde sijaitsee Kodjalan kylässä Lukkalan tilalla ja siitä lohkotulla Isomäen teollisuustontilla (Naval Oy) Riihenkalliontien 

lounaispuolella, 330 m Uudenkaupungintieltä luoteeseen ja 700 m Sirppujoesta itään, Kalmanloukas-nimisellä mäellä. Maasto on 

kivikkoista moreenimäkeä, joka viettää lounaaseen.  Maastoa on muokattu voimakaasti, kun mäen etelärinteeseen, entiselle 

peltoalueelle on rakennettu teollisuusrakennus 1975, jota on laajennettu 1985. 





Lukkalan päärakennuksen etelä- ja lounaispuolelta on todettu 1955 ja 1987 inventoinneissa yhteensä seitsemän maansekaista 

röykkiötä (halk. keskim. 4 m). Lukkalan pelloilta on jo 1800-luvun lopulla löytynyt rautakautisen miekan terän katkelma ja kilvenkupura 

ja 1900-luvun alussa pronssisolki sekä 1940-luvulla keihäänkärkiä. Teollisuustontilla on tehty laajennuksen takia 1985 koekaivaus, 

jossa todettiin rakennuksen länsi- ja lounaispuolella merkkejä rautakautisesta ja historiallisesta toiminnasta, kiviröykkiöitä ja jonkin 

verran rautakautista keramiikkaa ja savitiivistettä. Vuonna 2007 todettiin, että teollisuusrakennuksen laajennus on tuhonnut nämä 

röykkiöt. Rakennuksen koillispuolella Riihenkalliontien lounaisreunassa olevasta kivikosta on saatu talteen rautakuonaa. Yksi röykkiö 

on täällä osittan säilynyt. Perimätiedon mukaan Lukkalan päärakennuksen lounaispuolella on Kodjalan keskiaikainen kappelinpaikka ja 

hautausmaa (keskikoordinaatti p =  6761800, i = 3210150, z = 22,5). Rakennuksen päädyssä oleva kellarin kerrotaan olleen kirkon 

viinikellari. Mäen nimi Kalmanloukas saattaa liittyä perimätietoon.





Naval Oy:n teollisuustontin länsi- ja lounaispuolisella mäellä on ainakin 13 eri-ikäistä röykkiötä, joista yhteen tehdystä koeojasta löytyi 

n. 4 kg rautakautista keramiikkaa. Savitiivistelöydöt kertovat alueella olevan myös asuinpaikan. Mäen länsirinteestä löytyi lisäksi 

merovingiaikainen polttokalmisto, kun vanhan riihen pohjaan tehdystä kuopasta löytyi mm. keihäänkärki, veitsi, hevosenkenkäsolki ja 

koristeellinen vyönsolki.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3210174 6761769

Vakka-Suomi Laitila sm 4195 Luolimäki Kohde sijaitsee Laustin kylässä, 270 m Väkkäräntieltä itään ja 220 m Vuorelan talosta koilliseen. Maasto on kivikkoista, loivasti 

eteläkaakkoon kohti Hankeransuota viettävää moreenirinnettä. Paikalta on inventoinneissa 1955, 1987 ja 1994 todettu kolme tai neljä 

epämääräistä röykkiötä (halk. 3-8 m).

1 hautapaikat rautakautinen 3206700 6764360

Vakka-Suomi Laitila sm 4196 Luolinmäenranta Kohde sijaitsee Laustilla, Väkkäräntieltä 380 m koilliseen, Hankeransuon lounaislaidalla kohoavan Luolinmäen koillisrinteessä. Paikalta 

on 1987 inventoinnissa todettu 14 haudoiksi tulkittua röykkiötä, joista kuusi on epävarmoja. Röykkiöt on tehty moreenimaalle.

2 hautapaikat pronssikautinen 3206710 6764750

Vakka-Suomi Laitila sm 4197 Lällä Kohde sijaitsee Vaimarossa, Otajärven koillispäässä avautuvan matalikon kaakkoisrannalla, 1,2 km Pyhärannan ja Kodisjoen rajasta 

itäkaakkoon ja 800 m Vaimarontieltä länteen. Maasto on kallioisen moreenirinteen lakea, jossa on kalliopaljastumia.  Kalliomäen 

koillisosasta on todettu röykkiö jo 1800-luvun lopulla. Röykkiö (mukaan 12,2 x 11,2 x 1,6 m) on jo tuolloin ollut suureksi osaksi 

hajotettu. Hajotetusta jäännösksestä on saatu talteen palanutta luuta (KM 13863). Inventoinnin 1955 mukaan keskellä on iso syvennys, 

jossa näkyy paasiarkku, 1987 tietojen mukaan maakivi. 


2 hautapaikat pronssikautinen 3212946 6776667

Vakka-Suomi Laitila sm 4198 Lällä 2 Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, 150 m Ala-Kailan talosta pohjoisluoteeseen, runsaat 200 metriä Vaimarontieltä itään. Maasto on 

länteen viettävää laakeaa kalliorinnettä. Paikalta on todettu 1967 röykkiö (8,8 x 4,4 x 0,9 m). Röykkiön päälle on aseteltu kiviä pellosta, 

mutta alla on oletettu olevan hautaröykkiö. 





2 hautapaikat pronssikautinen 3213500 6774500

Vakka-Suomi Laitila sm 4199 Lännistö Kohde sijaitsee Nästin alueella, maantieltä 300 m lounaaseen, Lännistön tilalla, päärakennuksen eteläpuolisella pellolla. Maasto on 

lounaaseen viettävää rinnettä, hiekkapohjaista mäkeä, jonka alapuolella virtaa vähäinen oja Isosta Pehtjärvestä. Hiekkakerroksen alla 

on savimaata. Kyseessä on mahdollinen asuinpaikka. Pellosta on tullut esiin kyntötöissä kaksi reikäkiveä, sekä lisäksi on maanomistaja 

havainnut paikalla nokea viilloksen syvyydellä. Paikalta on havaittu 1955 inventoinnissa nokea peltosarkojen välissä. Saman talon 

maalta, päärakennuksesta 500 m etelään, on löydetty vasarakirveen katkelma KM 8917.

2 asuinpaikat kivikautinen 3219074 6752774
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Vakka-Suomi Laitila sm 4200 sma 4123 Löytty 2 Kohde sijaitsee Liesjärvenkulmalla, Euran rajalta 60 m lounaaseen, vanhasta Löytyn talosta 350 m kaakkoon. Maasto on länteen 

viettävää kalliomäkeä, jonka länsipuolella on laaja suoalue. Mäen jyrkästä lounais- ja länsirinteestä on inventoinnissa 1994 todettu 

kaksi kiveyksen yhdistämää röykkiötä (5 x 3 x 1,5 m, 9 x 5 x 2,5 m) ja yksi edellisiä epämääräisempi röykkiö.  


2 hautapaikat pronssikautinen 3227860 6767690

Vakka-Suomi Laitila sm 4201 Maasuo Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Lankjärven kaakkoispuolella, Langjärventieltä noin 20 m kaakkoon. Mäen etelärinteesstä on 1955 

todettu pieni ja pyöreä röykkiö (3,4 x 3,5 x 0,6 m). Tarkastuksen 1968 mukaan jäännös on täysin olematon.

3 hautapaikat pronssikautinen 3213490 6769730

Vakka-Suomi Laitila sm 4203 sma 4123 Majamaansaari ja Löytty Kohde sijaitsee Liesjärvenkulmalla, Euran rajalta 200 m lounaaseen, Euran tieltä 620 m ja vanhasta Löytyn talosta 500 m 

eteläkaakkoon, Niinikorven talon ympäristössä. Maasto on länteen viettävää kalliomäkeä, jonka länsipuolella on laaja suoalue. Mäen ja 

maantien on reunaan on tehty sorakuoppa.  Sorakuopan eteläosista ja Niinikorven tilan lähipelloista on otettu talteen kivikautisia 

asuinpaikkalöytöjä, muun muassa kampakeramiikkaa, reikäkivi, kvartsia ja palanutta luuta. Sorakuoppa on 1994 inventoinnin mukaan 

soistunut ja kasvamassa umpeen. Kuopan pohjoisosaa on täytetty.

2 asuinpaikat kivikautinen 3227830 6767470

Vakka-Suomi Laitila sm 4204 sma 4128 Marttila 1 Kohde on sijainnut Untamalan ja Seppälän kylien rajalla, 370 m Väkkäräntien ja Ainontien risteyksestä lounaaseen ja 90 m Marttilan 

talosta luoteeseen. Maasto pellossa loivasti kohoavan kumpareen luoteisreunaa. Paikalta on 1955 inventoinnissa todettu kolme 

röykkiötä, jotka on tulkittu mahdollisiksi haudoiksi. Inventoinnin 1994 mukaan jäännökset eivät ole enää tallella, koska aluetta on 

raivattu.

3 hautapaikat rautakautinen 3207364 6768763

Vakka-Suomi Laitila sm 4205 sma 4128 Marttila 2 Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Väkkäräntieltä 400 m kaakkoon ja Marttilan talosta 280 m eteläkaakkoon. Maasto on hiekka- ja 

savipeltojen reunustamaa matalaa moreenisaareketta, jossa kasvaa katajaa ja lehtipuustoa. Saarekkeen keskeltä on 1994 

inventoinnissa todettu koekuopituksessa palanutta ja nokista kiveystä, josta saatiin talteen rautakutista keramiikkaa ja palanutta savea. 

Muinaisjäännös on tulkittu polttokenttäkalmistoksi. Saarekkeessa on eriaikaisia kuoppia ja myöhemmän maankäytön merkkejä. 





2 hautapaikat rautakautinen 3207480 6768450

Vakka-Suomi Laitila sm 4206 Maununpää Kohde sijaitsee Untamalan Ropalla, Laitilasta Pyhärantaan johtavan Varhokyläntien ja Nummitien risteyksestä ja Alaisesta 

Ropanjärvestä 700 m pohjoiseen. Maasto on peltojen ja soiden reunustamaa korkeahkoa kalliomäkeä. Mäen lounaispuolella on laaja 

soranottoalue. Avokallion laelta on todettu inventoinnissa 1994 vallimainen röykkiö (8,5 x 8,3 x 0,7 m). Sen keskiosa on kivetön 4,7 x 

2,7 m:n laajuudelta.

2 hautapaikat pronssikautinen 3203570 6774890

Vakka-Suomi Laitila sm 4207 Miekankorpi 1 Kohde sijaitsee Palttilan ja Vahantaustan kylien rajalla, Vahantaantieltä 1,3 km koilliseen, metsäautotien päässä. Maasto on soiden 

ympäröimää kumpuilevaa kalliomäkeä. Paikalta on todettu 1955 inventoinnissa kaksi röykkiötä.  Toinen, mahdollisesti reunakehällinen 

(7,6 x 7,2 x 0,4 m) on Palttilan puolella, toinen, pahoin hajotettu (8,6-7,2 x 0,8 m) Vahantausta puolella. Molemmissa punaisia 

hiekkakivilaakoja.

1 hautapaikat pronssikautinen 3210566 6771514

Vakka-Suomi Laitila sm 4208 Miekankorpi 2 Kohde sijaitsee Palttilan kylässä, 1,6 km Vahantaantieltä koilliseen, metsätien päässä, Hilttiönjärven Ukonnokasta 770 m 

etelälounaaseen. Maasto on soiden ympäröimää kumpuilevaa ja kivikkoista kallio- ja moreenimäkeä. Paikalta on 1987 inventoinnissa 

todettu neljä epämääräistä röykkiötä, joista kaksi saattaa olla luontaisia kivikeskittymiä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3210440 6771820

Vakka-Suomi Laitila sm 4209 Miilunoja Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontieltä 50 m luoteeseen, Nutintaustasta kilometri koilliseen. Maasto on kallioista, loivasti 

lounaaseen viettävää moreenimäkeä, jonka lounaispuolella virtaa oja kohti etelässä avautuvaa Malvonjoen peltoaukeaa. Kallion 

kaakkoisosassa erottuvan pienen jyrkänteen päältä on tunnettu 1800-luvun lopulta lähtien röykkiö (10 x 9 x 0,5 m; 1987 inventoinnin 

mukaan 22,6 x 15,4 x 0,6 m). rajoiltaan epämääärinen röykkiö on mahdollisesti muokattu rantamuodostumasta. Jäännöstä on pengottu.

1 hautapaikat pronssikautinen 3214950 6768880

Vakka-Suomi Laitila sm 4210 sma 4101 Miilunpohjanmäki Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontieltä 200 m kaakkoon ja 50 m lounaaseen Matinmaa -nimisestä peltoalueesta. Maasto on 

metsäistä, loivasti itään viettävää moreenirinnettä, jossa on hieman ympäristöstään erottuva kumpare. Paikalta on todettu 2002 röykkiö 

(12 x 12 x 1,5 m). Pyöreähkön ja kuperan röykkiön keskellä kraaterimainren syvennys. Röykkiön ympärillä on matalampia kiveyksiä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3216140 6771310

Vakka-Suomi Laitila sm 4211 Miilunpohjansuo Kohde sijaitsee Untamalasta Pyhärantaan johtavan Varhokyläntien varressa, sen molemmin puolin. Maasto on soiden reunustamaa, 

lounaaseen viettävää kapeaa hiekkakangasta, jossa kasvaa mäntyä. Alueella on laajoja soranottoalueita, jotka ovat täyttyneet vedellä. 

Soranottoalueen luoteisreunasta tien molemmin puolin on todettu keramiikkaa ja kivilaji-iskoksia (KM 18197). Asuinpaikka on ilmeisesti 

kokonaan tuhoutunut. 





3 asuinpaikat kivikautinen 3205100 6772680

Vakka-Suomi Laitila sm 4213 sma 4114 Moromaa Kohde sijaitsee Untamalan kylämiljöössä, valtatien 8 koillisreunassa. Maasto peltojen ympäröimää kivikkoista moreenisaareketta, jonka 

valtatie katkaisee. Tien lounaispuolisesta Elsilän saarekkeesta tunnetaan maansekaisia röykkiöitä ja kuppikivi (Ks. Untamalan kirkko, 

mjreki 40010251). Saarekkeesta on todettu neljä maansekaista röykkiöitä. Jäännöksiä ei ole tutkittu ja niiden luonne ja ajoitus on 

epäselvä. Lähikohteiden perusteella ne saattavat olla rautakautisia hautaröykkiöitä. 





2 kivirakenteet ajoittamaton 3209340 6767520

Vakka-Suomi Laitila sm 4214 Muurionmäki Kohde sijaitsee Torren kyläkeskuksen itäpuolella, Torrentieltä 160 m lounaaseen ja Raulan talosta 560 m itäkaakkoon. Maasto on 

kallioista ja metsäistä mäkeä. Kalliomäen koillisreunasta on tunnettu 1800-luvun lopulta lähtien röykkiö (7,9 x 7,8 m; 1987 inventoinnin 

mukaan 7,4 x 7,3 x 0,8 m). Jäännöstä on pengottu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3206550 6761675

Vakka-Suomi Laitila sm 4215 sma 4119 Mäki Kohde sijaitsee Salon kylässä, Salontien ja Palttilantien risteyksen pohjoispuolella. Maasto on kivikkoista kallio- ja moreenimäkeä, jota 

on käytetty pääasiassa laitumena. Laitumen koillispuolelta, Mäen talosta etelään on maantien varresta 1955 inventoinnissa todettu 

kivilatomus (3,5 x 2 x 0,5 m).  Laitumelta on kartoitettu 1992 viljelyjäännöksiä, jolloin alueella on havaittu kivirivejä, valleja, terassimaisia 

muotoja, ojanteita ja auranjälkiä. Eniten jäännöksiä on havaittu laitumen luoteis- ja koillisosissa. Valtaosa on ilmeisesti peräisin 

historialliselta ajalta, mutta koekuopitusten ja radiohiiliajoitusten muokkaus on aloitettu jo vanhemmalla rautakaudella ja jatkunut vielä 

viikinkiajalla. Laitumen itäosasta, Palttilantien länsireunasta on todettu 1994 myös kuppikivi (p = 6766665, i = 3209170), jossa on neljä 

kuoppaa. Aiemmin todettua latomusta ei ole 1994 inventoinnissa paikallistettu.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3209120 6763700
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Vakka-Suomi Laitila sm 4216 Mäkihaka Kohde sijaitsee Vekan kylässä, Kaivolantien ja Vuohenmaantien risteyksestä 700 m etelälounaaseen sijaitsevassa Mäkihaassa, 

Vuohenmaantieltä 170 m kaakkoon. Maasto on kangasmetsää kasvavaa moreenikalliomäkeä, jota ympäröivät alavat pellot. 

Eteläpuolella virtaa Ketunjoki Malvonjokeen. Mäen kaakkoisosasta,  10 m pellon reunasta, on tarkastuksessa 2005 todettu 

lohkopintaisista kivistä koottu pyöreähkö ja tasalakinen röykkiö (halk. 5-6 m, kork 0,5 m). Sen koillis- ja itäpuolella on kiviaitaa tai 

valleja, jotka mahdollisesti liittyvät röykkiöön. Jäännös on tulkittu metallikautiseksi haudaksi, mutta muukin tarkoitus on mahdollinen. 

Jäännöksen lounaispuolella on ollut tilustie, joka on hävinnyt metsätöiden (2004->) jälkeen.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3215804 6763967

Vakka-Suomi Laitila sm 4217 Mäki-Pastila Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Mäki-Pastilan talosta 230 m kaakoon ja Luodesuontien ja Kahinpolun risteyksestä 200 m 

etelälounaaseen. Maasto on peltojen ympäröimää kallio- ja moreenimäkeä, jonka lounaispuolella virtaa Pihajoki kohti Malvonjoen 

peltoaukeaa. Mäen länsiosasta on todettu 1960-1970-lukujen vaihteessa röykkiö (7,5 x 7 x 0,6 m). 


2 hautapaikat rautakautinen 3213380 6767400

Vakka-Suomi Laitila sm 4218 sma 4102 Mäki-Uotila Kohde sijaitsee Vaimarosta Otajärvelle johtavalta Pihamäentaustantieltä 35 m etelään ja Ala-Uotilan talosta 500 m luoteeseen. Maasto 

on kallioniemekettä, jonka keskellä kulkee tilustie. Paikka on mahdollisesti tunnettu jo 1800-luvulla. Mäen korkeimmalta kohdalta on 

inventoinnissa 1955 paikalta on todettu melko hyvin säilynyt, reunakehällinen röykkiö (11 x 10,5 x 1,5 m), jonka keskellä on ollut 

paasiarkun jäännökset. Tarkastuksen 1968 mukaan mäen ylitse kulkee tie, jonka pohjoispuolella on hajotettua kiveystä ja eteläpuolella 

neliönmuotoinen ladelma (halk. 3 m). Jäännös on ilmeisesti ainakin osittain tuhoutunut tienteon yhteydessä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3212026 6774329

Vakka-Suomi Laitila sm 4219 sma 4116 Mäntylä Kohde sijaitsee Kaukolassa, Kaukolantien koillispuolella, Motomäentien kaakkoispäästä 40 m koilliseen ja Sirppujoesta 70 m 

luoteeseen. Maasto on loivasti kaakkoon viettävää moreenirinnettä, joka on raivattu pelloksi. Peltosaarekkeesta on 1955 inventoinnissa 

todettu kuusi maansekaista röykkiötä, jotka on tulkittu mahdollisiksi rautakautisiksi haudoiksi. Kohdetta ei ole sittemmin tarkastettu.

2 hautapaikat rautakautinen 3212380 6765549

Vakka-Suomi Laitila sm 4220 Neittenkallio Kohde sijaitsee Untamalasta Ropalle johtavan Untamontien koillispuolella, Neittenkallion itärinteessä, Rankijärvestä 200 m lounaaseen. 

Maasto on loivaa, melko kivistä moreenirinnettä, jonka itäpuolella on vanhoja hiekkakuoppia ja niistä syntyneitä lammikoita.  





Paikalta on tunnettu röykkiö jo 1800-luvun lopulta lähtien. Kehäkivellisen röykkiön (4,7 x 4,7 x 0,3 m) keskelle on kaivettu kuoppa.  

Inventoinnin 1987 mukaan jäännöksen itäreuna on sortunut alas hiekkakuopan seinämää.

2 hautapaikat pronssikautinen 3206900 6771060

Vakka-Suomi Laitila sm 4221 Niittyvainio Kohde sijaitsee Soukaisten kylän alueella, Valkontien risteyksestä 270-350 m etelään ja eteläkaakkoon ja Niittyvainion tilalta 410-490 m 

pohjoiseen ja pohjoiskoilliseen. Maasto on peltojen ympäröimän kalliokohouman itäreunaa. Kalliokohouman reunasta on 1800-luvulta 

lähtien tunnettu röykkiöitä. Inventoinnissa 1955 paikalta on todettu kaksi röykkiötä. Toinen (11,3 x 11 x 1,5 m; 1987 inventoinnin 

mukaan 13,4 x 12,4 x 2 m) on reunakehällinen, toinen tasalakinen (6 x 6 x 0,6 m).  Niistä 170 m itään (p = 6771 550; i = 3216 790) 

sijaitsee kolmas, 1987 inventoinnissa todettu kupera röykkiö (7 x 6,1 x 0,35 m). Niittyvainion röykkiöiden pohjoispuoliselta pellolta, 

Takalan talosta 50 m kaakkoon, on 1998 löydetty pronssikirves (KM 30867).

1 hautapaikat pronssikautinen 3216631 6771503

Vakka-Suomi Laitila sm 4222 Nilvonkallio Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Lukujärven koillisrannalla, Juutinlinna-nimisellä mäellä.  Maasto on jyrkkärinteisen kallion laen 

lounaisinta reunaa. Kalliotasanteilta on inventoinneissa 1955 , 1987 ja 1994 todettu kolme röykkiötä (halk. 5-11 m). Kaikki ovat 

pengottuja ja hajotettuja.

1 hautapaikat pronssikautinen 3204986 6766578

Vakka-Suomi Laitila sm 4223 Notkelma Kohde sijaitsee Palttilassa, 880 m valtatieltä 8 lounaaseen ja Palttilantien luoteisreunassa. Maasto on laajojen peltoaukeiden 

reunustamaa lounais-koillissuuntaista moreeniharjannetta, joka on talojen piha- ja puutarhamaata. Harjanteen lounaispäästä on 1915 

kartoitettu neljä röykkiötä. Lounaiskärjestä on saatu talteen viikinkiaikainen rannerengas ja pyöreä kupurasolki, alueen koillispuolelta 

venäläinen krusifiksi. Osa jäännöksistä on ilmeisesti tuhoutunut.

2 hautapaikat rautakautinen 3209772 6764722

Vakka-Suomi Laitila sm 4225 Nuutintaka Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Nutintaustan tienristeyksestä 470 m kaakkoon ja Malvonjoesta 470 m luoteeseen. Maasto on kallioista 

moreenimäkeä, joka viettää loivasti etelään ja itään kohti jokilaaksoa. Mäen eteläreunan pieneltä kalliopaljastumalta on 1968 todettu 

reunakehällinen röykkiö (5,6 x 7,3 m; 1987 inventoinnin mukaan 6,6, x 5,8 x 0,6 m). Röykkiön eteläkärjessä on suuri kivi (1,2 x 0,7 x 

0,5 m).

2 hautapaikat pronssikautinen 3214310 6768020

Vakka-Suomi Laitila sm 4226 sma 4112 Nystinmäki Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Väkkäräntien länsipuolella olevalla Nystmäellä, Meritien risteyksestä 230 m lounaaseen. Maasto on 

peltojen reunustamaa kivikkoista moreenimäkeä, jonka lakialue on raivattu viljelykäyttöön. Mäen päällä on ollut pieni saha-alue. 

Paikalta on 1955 todettu seitsemän maansekaista röykkiötä (halk. 4-7 m), joista ainakin yksi on tuhottu sahaa rakennettaessa. Sahan 

perustuksista on löydetty keihäänkärki (ei tallessa), mikä viittaa paikalla olleen hautauksen. Inventoinnin 1994 mukaan sahan 

eteläisimmän rakennuksen lounaisnurkalla on vain kaksi röykkiötä. Muita ei ole paikallistettu. Sahasta 100 m etelään olevalla 

peltosaarekkeella on todettu yksi epävarma hautaröykkiö (2,5 x 2,5 x 0,5 m). Saarekkeen luoteisreunasta (p = 6768 485, i = 3206 580, 

z = 20) tunnetaan kuppikallio, jossa on kolme kuoppaa. Kaksi metriä etelään on irrallinen kuppikivi, joka on nostetu läheisestä pellosta. 

Siinäkin on kolme kuoppaa. Kivien länsipuolella on mahdollisesti pieni röykkiö. Nystmäen rinteestä kerrotaan 1912 tiedon mukaan 

aikanaan löytyneen kaksiteräinen miekka, josta tehtiin puukko.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3206614 6768429
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Vakka-Suomi Laitila sm 4227 Nästinristi Kohde sijaitsee Kodjalan Nästinristin alueella Krouvintien itäpuolella, 800 m Pehtjärvestä luoteeseen ja vajaa kilometri Turuntieltä 

länteen. Maasto on ollut mäntyvaltaista hiekkakangasta, joka viettää itään ja koilliseen. Nykyisin paikalla on laaja soranottoalue ja 

paikka on lähes kokonaan tuhoutunut. Koillisosassa on moottorirata. Paikalta todettiin 1955 inventoinnissa röykkiötä ja 1969 soranoton 

paljastama kivikautinen asuinpaikka. Alueella 1970-luvulla suoritettujen inventointien ja kaivausten perusteella kyseessä on ollut laaja 

asuinpaikkojen ja röykkiöiden muodostama kokonaisuus, josta suuri osa on tuhounut sorantossa. Muinaisjäännöksen suoja-alue 

vahvistettiin 1976, mutta soranottoa varten annetun kajoamisluvan takia kaikki 14 röykkiötä ja osa asuinpaikkajäännöksistä tutkittiin 

1979-1981. Pronssikautisiksi haudoiksi oletettujen röykkiöiden luonne ja ajoitus on epäselvä. Niistä tavattiin punamultaa ja joitakin 

kiviesineitä, muttei mitään varmaa merkkiä hautauksesta tai ajoitettavaa esineistöä. Asuinpaikkajäännöksiä on tutkittu erityisesti alueen 

itä- ja keskiosista ja niihin liittyy myös hautauksia. Asuinpaikat ja haudat on ajoitettu pääosin kampakeraamiselle ajalle. Eteläosassa 

todetuista 12 todennäköisestä asumuspainanteesta on tutkittu puolet. Ainakin osa ajoittuu niukkojen löytöjen perusteella 

kampakeraamiselle ajalle. Inventoinnin 1994 havaintojen perusteella asuinpaikka saattaa jatkua soranottoalueen koillispuolella, harjulla 

kulkevan tien itäpuolelle. Myös alueen eteläreunassa, Nikulan ja Hietalan alueella on jäljellä ehjää maastoa, jossa on todettu joitakin 

merkkejä kivikautisista asuinpaikkajäännöksistä. Muinaisjäännös saattaa ulottua maantien lounaispuolelle. Alue olisi tarkastettava 

maastossa ennen rauhoitusluokituksen määrittelyä.

2 muinaisjäännösryhmät kivi- ja/tai 

pronssikautinen

3218709 6755455

Vakka-Suomi Laitila sm 4228 sma 4124 Oksanen Kohde sijaitsee Pehtsalossa, 90 m Vehmaan rajalta pohjoiskoilliseen, Appuljärven pohjoispään itärannalla kohoavalla Sikvuorella. 

Maasto on melko jyrkkärinteistä kallio-ja moreenimäkeä, jonka itäisellä laella on pirunpeltoa.  Sikvuoren lounaiselta laelta on 1800-luvun 

lopulta lähtien tunnettu röykkiö (9 x 9,3 m; 1987 inventoinnin mukaan 13,9 x 13 x 1,2 m), joka on pahasti kaiveltu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3214530 6748987

Vakka-Suomi Laitila sm 4229 Olla Kohde sijaitsee Vahantaan kylässä, 300 m Vahantaantien ja Merrantien risteyksestä itäkoilliseen ja 180 m Yli-Ollan talosta koilliseen. 

Maasto on entistä hakamaata, jota on raivattu pelloksi. Paikalta on todettu 1955 inventoinnissa maakivi (4,2 x 3,5 x 1,8 m), jossa on 

seitsemän kuoppaa (lev. 4-6 cm, syv. 6-10 cm).  Eteläreunan pystyseinämässä on viisi lähekkäistä kuoppaa ja pohjoisreunalla, jonkin 

verran kaltevalla pinnalla kaksi kuoppaa.  Jäännöstä ei ole tarkastettu 1950-luvun jälkeen eikä sen kunnosta ole tietoa.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3211208 6769449

Vakka-Suomi Laitila sm 4230 Orioja Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, Vaimarontien ja Santarapakonmäen tien risteyksestä 970 m koilliseen. Maasto on laakean 

kalliopaljastuman kaakkoisosassa. Mäen etelä- ja itäpuolella on soista Oriojan peltolaaksoa. Kalliolta on todettu 1967 kaksi pientä 

röykkiötä (4,7 x 4 x 0,5 m ja 5,4 x 3 m 0,25 m). Molempia on pengottu ja purettu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3214490 6775919

Vakka-Suomi Laitila sm 4231 Oromaannokka Kohde sijaitsee Laitilan itäosassa suohon pistävällä kallioniemekkeellä.  Paikalta tunnetaan kivikautinen asuinpaikka, joka lienee 

kokonaisuudessaan tuhoutunut ja tutkittu 1962.  Asuinpaikka on ollut pienialainen ja on mahdollisesti sijainnut kuroutuneeseen 

järvialtaaseen pistäneessä niemessä. Löytöinä on saatu talteen Jäkärlän ryhmään kuuluvaa kampakeramiikkaa, eläinpäinen liuskeveitsi 

sekä kivilaji- ja kvartsiesineitä ja  


-iskoksia.

3 asuinpaikat kivikautinen 3224750 6767150

Vakka-Suomi Laitila sm 4232 sma 4104 Paavola Kohde sijaitsee Padon kylässä, Paavolan talosta 180 m kaakkoon. Maasto on peltojen ympäröimää saareketta, jossa on maatilan 

ulkorakennuksia. Paikalta on tunnettu röykkiö 1800-luvun lopulta lähtien. Inventoinnin 1955 perusteella röykkiö (9 x 9 x 1 m) on ollut 

pahasti hajotettu. Inventoinnin 1987 mukaan kyseessä saattaa olla peltoraunio, joka on täysin peittynyt paikalle tuotujen kivien ja maan 

alle. Luoteisosassa on sähkötolppa. Sijaintitieto on epävarma, nykyinen paikannus perustuu 1987 inventointiin.

2 hautapaikat pronssikautinen 3217950 6772320

Vakka-Suomi Laitila sm 4234 Palonummen vuori Kohde sijaitsee Vaimarossa, 330 m Vaimarontieltä länteen, 400 m Otajärven koillispään kaakkoisosassa olevasta matalikosta itään. 

Maasto on metsäisten soiden ympäröimää kallioista mäkeä, joka viettää jyrkästi Otajärven suuntaan. Mäen laelta on todettu röykkiöitä 

jo 1800-luvun lopulla. Inventoinnissa 1955 on kartoitettu kaksi röykkiötä ja inventoinnissa 1987 lisäksi kaksi pienempää röykkiötä sekä 

yksi latomus. Röykkiössä 1 (12,2 x 11,7 x 1,8 m) on 1-1,5 m leveä lieriosa ja keskellä syvennys. Röykkiö 2 (16,9 x 9,9 x 1,3 m) 

sijaitsee edellisestä 50 m luoteeseen ja laaja kaksoisröykkiö. Pyöreässä reunakehällisessä osassa (halk. 9,5 m) on runsaasti punaisia 

hiekkakivilaattoja. Röykkiö 3 (4,0 x 2,8 x 0,25 m) on 20-30 kiven ryhmä, jonka lounaisreunassa isompia kiviä. Röykkiö 4 (2,9 x 2,0 x 0,2 

m) koostuu 25-40 kivestä, jotka muodostavat lähes suorakaiteisen sellimäisen latomuksen. Röykkiöiden lisäksi kalliolla on muutamia 

kiviä aseteltuna laivalatomuksen muotoon.

1 hautapaikat pronssikautinen 3213437 6776994

Vakka-Suomi Laitila sm 4235 Palttilan kylämäki Kohde sijaitsee Palttilan kylämäeltä pohjoisluoteeseen, peltotien itäpuolella, Raumantieltä 140 m lounaaseen. Maasto on loivasti 

koilliseen viettävää avointa peltoa, joka on aiemmin ollut hakamaana. Paikalta on inventoinnissa 1955 todettu vahvan turpeen peittämä 

soikea, reunakehällinen röykkiö (4,5 x 2,5 x 0,8 m), joka on tulkittu mahdolliseksi haudaksi. Inventoinnin 1994 mukaan paikka on 

raivattu pelloksi.

3 hautapaikat rautakautinen 3210571 6764840

Vakka-Suomi Laitila sm 4237 Palttilanharju Kohde sijaitsee Palttilassa, Palttilan kartanosta 300-400 m kaakkoon, 300 m valtatieltä 8 koilliseen. Maasto on laajojen peltoaukeiden 

reunustamaa luode-kaakkosuuntaista hiekkaharjua, jonka kasvillisuus on kuivaa ketoa. Harjanteelta on 1955 inventoinnissa todettu viisi 

matalaa hautaröykkiötä tai latomusta (halk. 2-4 m), jotka muistuttavat Untamalan Myllymäen hautakumpuja (mjreki 400010250). 

Päärakennuksesta 330 m sahan suuntaan (kaakkoon) johtavan tien varresta, sorakuopan reunasta on löytynyt putkikirves (KM 16420). 

Tilustieltä 1980-luvun lopulla löydetty hevosenkenkäsolki (KM 24281). Molemmat saattavat löytötietojen perusteella olla peräisin 

aiemmin todetusta muinaisjäännöksestä.

1 hautapaikat rautakautinen 3210975 6765013
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Vakka-Suomi Laitila sm 4238 Penkavuori Kohde sijaitsee Soukaisten Vahantakana, Vaimarontieltä 550 m länteen ja Vahantaantieltä 500 m pohjoiseen Perkaanvuorella. Maasto 

on peltojen ympäröimä korkea ja jyrkkärinteinen kalliomäen laen länsireunaa. Paikalta on tunnettu jo 1800-luvun lopulta röykkiö (1987 

tietojen mukaan 13,9 x 10,4 x 1,6 m).  Tuhotussa röykkiössä on kolme isoa kuoppaa. Röykkiön keskellä erottuu paasiarkku (2,3 x 0,8 

m). Pohjoissivulla on iso kivi (1,3 x 0,77 m). Röykkiön ympärillä kasvaa Tapion pöytäkuusta. Kohde kuuluu Museoviraston 

hoitokohteisiin. 


2 hautapaikat pronssikautinen 3211671 6769154

Vakka-Suomi Laitila sm 4239 Penttilä Kohde sijaitsee Kouman kylässä, Väkkäräntieltä 250 m kaakkoon ja Yli-Pentin talosta 150 m koilliseen, havumetsän ja entisen laitumen 

välissä. Maasto on kaakkoon ja itään kohti Hankeransuota viettävää kivikkoista moreenirinnettä, jossa kasvaa pähkinälehtoa. Paikalta 

on inventoinnssa 1994 todettu röykkiöitä, joista ainakin kahdessa on mahdollisesti hautauksia. Röykkiöiden väliseen kivikkoon 

tehdyistä koekuopista on saatu talteen pala rautakautista keramiikka ja mahdollisesti palanutta luuta. Alueella on myös myöhemmän 

raivauksen merkkejä.

2 hautapaikat rautakautinen 3206615 6766740

Vakka-Suomi Laitila sm 4240 sma 4102 Perhonmäki Kohde sijaitsee Vaimarosta Otajärvelle johtavalta Pihamäentaustantieltä 30-60 m koilliseen ja Ali-Uotilan talosta 680 m luoteeseen. 

Maasto on kalliomäkeä, jonka rinteet ovat melko loivat. 





Paikalta on ilmeisesti tunnettu röykkiöitä 1800-luvulta lähtien. Inventoinnissa 1955 mäen rinteestä on todettu kaksi röykkiötä. Röykkiö 1 

(8,5 x 7,3 x 1 m; 1987 inventoinnin mukaan 8,1 x 7,9 x 0,7 m) on keskiosastaan pengottu, mutta muuten ilmeisesti säilynyt. 


Röykkiö 2 (4,4 x 3,5 x 0,5 m; 1987 inventoinnin mukaan 5,0 x 3,5 x 0,5 m) on sijainnut edellisestä 60 m etelään, aivan tien pinnassa. 

Inventoinnin 1987 perusteella kyseessä jäännös on voinut syntyä otettaessa rapakiveä viereistä tietä varten. Tarkastuksessa 1995 on 

löydetty vain röykkiö 1. Tarkastuksen mukaan jäännöksen ympäristöä oli samana vuonna muokattu voimakkaasti ilmeisesti 

kotitarvesoran oton yhteydessä. Jäännös oli säilynyt ehkjänä, mutta se oli peittynyt puiden oksilla.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3211889 6774482

Vakka-Suomi Laitila sm 4242 Petesaarenmäki Kohde sijaitsee Vaimarossa, Kodisjoelta Patoon vievältä tien pohjoisreunassa. Maasto on kallioista mäkeä, jonka länsipuolella on pieni 

peltoaukea. Paikalta on todettu inventoinnissa 1955 kehäkivellisen röykkiön jäännös (9,7 x 8,6 x 0,8 M; 1987 inventoinnin mukaan 8,1 x 

6,9 x 1,1 m). Keskellä ja luoteisosassa erottuvat paasiarkun jäännökset. Paikalta 160 m etelään tien eteläpuolella loivasti viettävässä 

mäenrinteessä on 1955 inventoinnin mukaan röykkiön pohja, josta on ollut jäljellä kehä ja sen keskellä silmäkivi. Sama röykkiö (p=6776 

730; i=3215 074; z=25) on havaittu myös 2005 tarkastuksessa. Tien vieressä, katajan ja kuusen alla olevan röykkiö (halk. 5 m) reuna 

on ilmeisesti osaksi rikottu ojaa kaivettaessa.

1 hautapaikat pronssikautinen 3215003 6776870

Vakka-Suomi Laitila sm 4243 Pietilä Kohde sijaitsee Vaimarossa, Vaimarontieltä 600 m itään ja vajaat 300 m Lankjärvestä koilliseen, Langjärventaustatien pohjoisreunassa. 

Maasto on loivarinteistä matalaa kalliota, joka viettää melko jyrkästi etelään. Paikalta on tunnettu röykkiö 1800-luvun lopulta lähtien. 

Röykkiössä (13,7 x 12, 7 x 2,5 m; 1987 inventoinnin mukaan 12,6 x 12,2 x 1,7 m) on epäselvä reunakehä. Keskellä on suuri 

kraaterimainen syvennys (6 x 4,5 x 0,6 m), jota on pengottu. 





1 hautapaikat pronssikautinen 3213350 6771760

Vakka-Suomi Laitila sm 4244 sma 4130 Pihala Kohde sijaitsee Padon kylässä, Valkontieltä 160 m kaakkoon ja Pihalan talosta 100 m koilliseen. Maasto on loivaa kallio- ja 

moreenimäkeä, jota reunustaa alava viljelymaisema. Mäen itäpuoella virtaa Kauljärvenoja. Mäen itäreunan peltosaarekkeesta on 

tunnettu 1800-luvun lopulta lähtien matala röykkiö (10,2 x 8,2 x 1 m). Jäännös on pahasti hajotettu.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3217700 6772035

Vakka-Suomi Laitila sm 4245 sma 4129 Pihaniitty Kohde on sijainnut Untamalasta Pyhärantaan johtavan Ropan tien lounaispuolella, tieltä 60 m lounaaseen kalliopinnalla. Alueella on 

nykyisin laaja kalliolouhos. Paikalta on todettu inventoinnissa 1987 suorakaiteen muotoinen, tasalakinen röykkiö (8,1 x 3,8 x 0,35 m). 

Jäännös on tutkittu maa-aineksen oton takia 1995. Rakenne oli löydötön. Kohta on kokonaan hävitetty kallion louhinnassa.

3 kivirakenteet pronssikautinen 3204047 6773594

Vakka-Suomi Laitila sm 4246 sma 4119 Pinomäentouko Kohde sijaitsee Salon kylässä, Sonkin talosta 200 m lounaaseen.  Maasto on peltojen ympäröimässä moreenisaareketta, jonka 

eteläpuolella virtaa Hankeranoja. Saarekkeen keskeltä on inventoinnissa 1955 todettu maansekainen röykkiö (7 x 6x 0,5 m). 

Jäännöksestä ei ole myöhempiä tietoja.

2 kivirakenteet rautakautinen 3208990 6763350

Vakka-Suomi Laitila sm 4247 Poikpuolastenjärvi Kohde sijaitsee Untamalasta Ropalle johtavan Untamontien koillispuolella, Poikpuolastenjärven itärannalla kohoavalla kalliomäellä. 

Maasto on soiden ympäröimää jyrkkärinteistä kalliomäkeä, jonka kaakkoispäässä on tasainen, matala kalliopaljastuma. 


Kalliopaljastuman päältä on tunnettu röykkiö jo 1800-luvun lopulla. Inventoinnissa 1987 röykkiön ympäristöstä on todettu kaksi 

muutakin matalaa kiveystä, jotka voivat olla luontaista  kivikkoa.   Inventoinnin 1955 mukaan röykkiön koko on 15x7,5x1,5 m, 

inventoinnissa 1987 kooksi on ilmoitettu 16,8 x 11 x 1,5 m.

1 hautapaikat rautakautinen 3206232 6771711

Vakka-Suomi Laitila sm 4248 Potkionkalliot Kohde sijaitsee Seppälän kylän alueella, Potkionkallioiden ja Iso-Potkion järven välisellä metsäalueella. Maasto on kallioalueen 

länsireunaa, joka viettää länteen. Paikalta on 1994 inventoinnissa todettu heikosti maastossa erottuva, moreenipohjalle rakennettu 

matala röykkiö, joka on tulkittu mahdolliseksi varhaismetallikautiseksi hautaraunioksi.

2 hautapaikat rautakautinen 3205238 6769872

Vakka-Suomi Laitila sm 4249 sma 4126 Pärkö Kohde sijaitsee Kodjalassa, Kodjalantien varressa olevan Pärkön talon lounais- ja kaakkoispuolisella alueella. Maasto on peltojen 

ympäröimää lounaaseen pistävää moreeniharjannetta, jonka pohjoispuolella avautuu Pärkönsuo. Päärakennuksesta 150-250 m 

lounaaseen on todettu rautakautinen röykkiökalmisto jo 1800-luvun lopulla. Osa jäännöksestä on tutkittu ja osa tuhoutunut.  

Päärakennuksen koillispuolella sijaitseva suuri röykkiö (1995:211) saattaa olla myllynperustus. Muinaisjäännös ulottuu päärakennuksen 

kaakkoispuolelle, josta on perunamaasta löydetty pronssinen hevosenkenkäsolki (KM 21965).

2 hautapaikat rautakautinen 3210984 6761062
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Vakka-Suomi Laitila sm 4250 sma 4120 Pärkönsuo Kohde sijaitsee Kodjalassa, kahdessa peltojen ympäröimässä moreenisaarekkeessa,  Uudenkaupungintieltä 280 m itäkaakkoon, 

Pärkönsuon lounaispuolella. Koillisesta, Lallan talosta 500 m koilliseen sijaitsevasta saarekkeesta on todettu kaksi maansekaista 

röykkiötä. Lounaisesta, Lallan talosta 300 m koilliseen sijaitsevasta suuremmasta saarekkeesta on todettu yksi röykkiö. Saarekkeeseen 

on tehty tilan ulkorakennus ja röykkiön tila olisi selvitettävä.

2 hautapaikat rautakautinen 3210830 6761550

Vakka-Suomi Laitila sm 4252 sma 4109 Rantamäki Kohde sijaitsee Soukaisissa, Soukaistentieltä 620 m lounaaseen, kylämäen länsipäässä, Perttelintien päässä. Maasto on peltojen 

ympäröimää, länteen pistävää moreeniharjannetta, jossa on hiekkakuoppa ja katajikkoa. Paikalta on 1955 inventoinnissa todettu 

hiekkakuopasta nokikerrostuma sekä kivilatomus (8 x 7 x 1 m), joka on suurimmaksi osaksi tuhoutunut rakennustöissä. Paikalla 

saattaa olla laajempi mahdollinen rautakautinen kalmisto.

2 hautapaikat rautakautinen 3211778 6767965

Vakka-Suomi Laitila sm 4253 Ranta-Pere Kohde sijaitsee Vaimarossa, Taipaleentien ja Jyrkitien risteyksen pohjoispuolella, Otajärven eteläpään itärannalla, 250 m rannasta. 

Maasto on melko loivarinteistä kalliomäkeä, jossa kasvaa harvaa mäntymetsää. 





Mäen etelärinteestä on todettu 1955 inventoinnissa pahasti tuhoutunut röykkiön jäännös(5,3 x 3,8 x 0,4 m; 1987 inventoinnin mukaan 

4,2 x 3,3 x 0,5 m), josta oli parhaiten säilynyt paasiarkun reunakiveys. Inventoinnissa 1987 reunakiveystä ei ole havaittu.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3210789 6774985

Vakka-Suomi Laitila sm 4254 sma 4111 Rantapotkio 1 Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, 300 m Potkiontieltä lounaaseen ja 300 m Iso-Potkionjärvestä luoteeseen. Maasto on entistä 

peltoaluetta, jossa kasvaa kuusivaltaista sekametsää. Röykkiö on rakennettu kivistä ison, tasaisen maakiven (halk. 2,7 m) päälle ja 

ympärille. Kiviä on enimmäkseen yhdessä kerroksessa. Paikka on tarkastettu 1997, jolloin maanomistajat olivat poistaneet röykkiötä 

peittäneen sammalen. Kyseessä saattaa olla viljelyyn liittyvä jäännös.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3204595 6770367

Vakka-Suomi Laitila sm 4255 sma 4111 Rantapotkio 2 Kohde sijaitsee Seppälässä, Potkiontieltä 170 m lounaaseen ja Iso-Potkionjärvestä 480 m luoteeseen. Maasto on kivisen 

moreeniharjanteen etelärinnettä. Rinteen alaosan pieneltä kohoumalta on todettu inventoinnissa 1987 röykkiö (5,2 x 4,8 x 0,5 m), jota 

on pidetty mahdollisesti luonnonmuodostumana. Jäännöstä on kaiveltu keskeltä. Paikannus epävarma.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3204540 6770510

Vakka-Suomi Laitila sm 4256 sma 4114 Raula Kohde sijaitsee Untamalan kylämiljöössä valtatien 8 koillisreuanssa ja Joukahaisentien luoteispuolella. Maasto on kesantopeltoja 

reunustavaa kivikkoista moreenimaastoa, joka jakautuu moniin saarekkeisiin. Kumpareiset saarekkeet ovat kasvamassa umpeen, 

mutta osa on otettu uudelleen laitumeksi. Saarekkeista on todettu ainakin kolme maansekaista röykkiötä tai muuta rakennelmaa. 

Jäännösten luonne ja ajoitus ei ole varmuudella selvinnyt alueella tehdyissä koekaivauksissa. Yhdestä röykkiöstä on löytynyt pari 

palaneen luun murua, minkä perusteella kyseessä saattaa olla raukautinen hautaus. Alueella on mahdollisesti oleskeltu jo aikaisemmin 

esihistoriallisella ajalla. Saarekkeissa on myös historiallisen toiminnan muistoja. 


2 hautapaikat rautakautinen 3209280 6767700

Vakka-Suomi Laitila sm 4257 sma 4110 Raustinmäki Kohde sijaitsee Soukaisissa, Soukaistentien ja Valkontien risteyksestä 70 m kaakkoon. 


Maasto on peltojen ympäröimää moreenikalliomäkeä. Paikalta on 1955 inventoinnissa todettu kaksi epämääräistä röykkiötä (4 x 2,4x 

0,5 m ja 4,5 x 4,5 x 0,5 m).  Raustinmäen tai sen itäpuoleisen kumpareen on kerrottu olevan muinainen sotilaiden hautausmaa. 

Paikalta 80 m länsilounaaseen Soukaistentien länsipuolelta olevasta Sunilan pellosta koekaivauksissa todettu rautakautisen 

asuinpaikkaan viittaavia löytöjä (mjreki 1000004873).

2 hautapaikat rautakautinen 3212469 6767998

Vakka-Suomi Laitila sm 4258 Ridankallio Kohde sijaitsee Padon kylässä, runsaat 300 m Valkontieltä pohjoiseen, Ridankalliolla.  Maasto on peltojen ja soisen metsäalueen 

ympäröimää kalliomäkeä. Ridankallion eteläreunasta on tunnettu röykkiö 1800-luvun lopulta lähtien. Röykkiö on pahasti hajotettu ja 

lapset ovat rakentaneet sen viereen kehälatomuksia. Mäen lounaisreunassa on mahdollisesti ollut toinen röykkiö, jonka kivet on 

vieritetty kalliolta alas.

2 hautapaikat pronssikautinen 3217158 6772530

Vakka-Suomi Laitila sm 4260 Riihivainionmäki Kohde sijaitsee Malvon kylässä, Perävainion talosta 200 m länteen, Riihivainionmäen laella, Eurantien ja Haarontien risteyksestä 220 

m kaakkoon. Maasto on melko jyrkkärinteistä mäkeä. Paikalta on tunnettu röykkiöitä jo 1800-luvun lopulla. Inventointien 1955 ja 1987 

mukaan kallion läntisellä laella on neljä epämääräistä ja hajotettua röykkiötä. Yhdestä röykkiöstä (halk. 3-9 m) on 1890-luvulla löydetty 

palaneita luita ja hiiliä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3217190 6766490

Vakka-Suomi Laitila sm 4261 sma 4127 Ristenkömppä Kohde sijaitsee Kodjalan kylässä, Ristenkömppä -nimisellä mäellä, Uudenkaupungintieltä 80 m luoteeseen, Kalmanloukkaan mäelle 

johtavan Riihenkalliontien länsilaidassa. Raulan Ristenkömpästä on toimitettu jo 1800-luvun lopulla rautakautisia hautalöytöjä. 

Soranotossa löytyneiden esineiden takia paikalla tehtiin 1935 kaivaus, jossa tutkittiin kahta, osaksi jo tuhoutunutta röykkiötä. Toinen 

todettiin hautaröykkiöksi, josta mahdollisesti oli jo ennen tutkimuksia löydetty esineitä. Löydöt ajoittuvat vanhemmalle rautakaudelle ja 

viikinkiajan alkuun. Toisesta röykkiöstä löytyi runsaasti saviastianpaloja. Jäännös on kuitenkin tulkittu myöhäiseksi viljelyröykkiöksi, 

johon löydöt olisivat joutuneet maan mukana jostakin lähistöltä.

2 hautapaikat rautakautinen 3210360 6761583

Vakka-Suomi Laitila sm 4262 Rukoushuone-

Kansakoulunmäki

Kohde sijaitsee Laitilan keskustassa koulun pihapiirissä entisellä Rukoushuoneen ja Kansakoulunmäellä. Paikalla on 1800-luvun lopulta 

lähtien tunnettu rautakautinen polttokalmisto. Kalmistoa on tutkittu useaan otteeseen 1800- ja 1900-luvulla. Mäen keskellä olevan 

röykkiön (muinaisjäännösmerkin kohdalla) ovat rakentaneet  Theodor Schvindt ja Hjalmar Appelgren 1886-1887 kaivauksista kerätyistä 

kivistä.

1 hautapaikat rautakautinen 3212587 6763629
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Vakka-Suomi Laitila sm 4263 Ruotinvare Kohde sijaitsee Soukaisissa Vaimarontien länsireunassa, osittain vanhan ja uuden tien välissä. Maasto on havumetsää kasvavaa kallio- 

ja moreenimäkeä, jonka luoteis- kaakkoispuolella avautuvat soiset peltoaukeat. Paikka on merkitty peruskarttaan nimellä Ruotsinvare. 

Mäeltä on todettu jo 1800-luvun lopulla röykkiöitä, joista yksi tutkittu 1888. Inventoinnissa 1955 alueelta mainitaan neljä röykkiötä, nrot 

6-9. 





Röykkiö nro 6 (p = 677001, i = 322221) on maakivellinen ja reunakehällinen röykkiö (11 x 8,5 x 1,5 m), jonka keskellä on syvennys. 


Röykkiö 7 on edellisestä 100 m eteläkaakkoon (länsilounaaseen?). Röykkiö on tutkittu 1888 ja siitä on vain pohja (halk. 8 m) jäljellä. 

Rakennelma on ollut reunakehällinen ja siinä on ollut osin kaksi sisäkkäistä kivikehää ja paasiarkku. Arkun sisältä on kaivauksissa 

löytynyt poltettujen luiden siruja ja nokea (KM 2549:1-7?). Paikalla kerrotaan olleen komean röykkiön, mutta 1940-luvulla siitä on ajettu 

kiviä navetan perustukseen. 


Röykkiö 8  (9.8 m x 5.9 x 0.4 m; 1987 tietojen mukaan 10,5 x 9,3 x 0,3 m) sijaitsee 24 m länteen nrosta 6. Se on pitkänomainen, 

ladottu isoista irtonaisista kivistä ja muistuttaa jonkin verran laivanmuotoista latomusta. Sen keskellä on kaksi pitkulaista arkunsijaa. 


Röykkiö 9 (7 x 7 x 0,7 m; 1987 tietojen mukaan 7,5 x 4,5 x 0,5 m) sijaitsee 20 m pohjoiseen nrosta 8. Sen toinen puoli on tuhoutunut 

tienteossa.

1 hautapaikat pronssikautinen 3212187 6770072

Vakka-Suomi Laitila sm 4266 Saarela Kohde on sijainnut Vaimarossa, Vaimarontieltä 120 m länteen ja Saarelan talosta 130 m koilliseen. Maasto on kallioista, luoteeseen 

viettävää moreenimäkeä. Röykkiöstä on 1955 inventointikertomuksen mukaan ollut jäljellä vain reunakiveys. Paikalla on kerrottu olleen 

komea röykkiö, joka on 1940-luvulla oli ajettu pois salaojitusta varten. Inventoinnissa 1987 paikalta ei ole havaittu mitään merkkiä 

muinaisjäännöksestä.

3 hautapaikat pronssikautinen 3212512 6772837

Vakka-Suomi Laitila sm 4267 Saarenkulma Kohde sijaitsee Untamalan kylässä, valtatien 8 koillispuolisella Saarenkulman alueella, Lemmminkäisentien ja Joukahaisentien 

risteyksestä 350 m kaakkoon. Paikalta on 1968 tarkastuksessa todettu kaksi röykkiötä (halk. 4-5 m) metsässä. Inventoinnin 1994 

mukaan kohdetta ei voi pitää muinaisjäännöksenä, koska jäännökset liittyvät todennäköisimmin myöhäiseen pellonraivaukseen.

3 hautapaikat rautakautinen 3209405 6769555

Vakka-Suomi Laitila sm 4268 Saarenmäki Kohde sijaitsee Salon ja Sorolan kylien rajalla, Sorolantieltä 300 m länteen, saarenmäen alueella. Maasto on peltojen ja metsän 

reunustaman kallio- ja moreenimäen itä- ja kaakkoisreunaa. Mäen pohjoispuolella virtaa Hankeranoja. Paikalta on 1992 tarkastuksessa 

seitsemän röykkiötä. Jäännökset on tulkittu hautaröykkiöiksi, mutta lähinnä peltoa olevat voivat olla myös viljelyjäännöksiä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3208930 6762930

Vakka-Suomi Laitila sm 4269 Salon Seikola Kohde sijaitsee Salon kylämäen kaakkoisosassa, 250 m Salontien ja Sorolantien risteyksestä ja 200 m Seikolan talosta kaakkoon, 

Jokiperäntien varressa. Maasto on kaakkoon työntyvä matalana kohoava saareke, jota ympäröivät laajat Sirppujokilaakson 

peltoaukeat. Saarekkeesta olleen suulin paikasta on löydetty rautakautisia hautalöytöjä (kaksi keihäänkärkeä ja rautamiekka). 

Vanhimmat löydöt ovat jo 1890-luvulta eikä niitä voida luotettavasti paikantaa. Suulin perustus on ollut jäljellä 1955 ja kohde on 

paikannettu sen mukaisesti. Kohdassa on ollut pyöreää kiveystä, joka on voinut olla rautakautisen kalmsiton jäännös. Kiveys on ollut 

täysin pöyhitty. Muinaisjäännös on ilmeisesti tuhoutunut kokonaan.

3 hautapaikat rautakautinen 3209464 6763292

Vakka-Suomi Laitila sm 4270 Salon takametsä 1 Kohde sijaitsee Salon kylän alueella, Särkijärvestä 500 m eteläkaakkoon ja järvelle johtavalta kärrytieltä 120 m länteen. Alueelta on 

tunnettu jo 1800-luvun lopulla röykkiöitä. Inventoinnissa 1955 todettu röykkiö (22,30 x 4,2 x 0,5 m) on mahdollisesti 

luonnonmuodostuma. Kohdetta ei ole sittemmin tarkastettu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3204262 6762280

Vakka-Suomi Laitila sm 4271 Salon takametsä 2 Kohde sijaitsee Salon kylän alueella, Särkijärven eteläosaan johtavan kärrytien länsipuolella, Lempaanjärvestä 260 m ja tieltä 70 m 

länsilounaaseen. kalliopaljastumaketjun länsireunalla. Paikalta on todettu 1987 inventoinnissa laivanmuotoinen, kallion pintaa 

myötäilevä röykkiö (7,4 x 4,3 x 0,4 m).  Jäännös on reunakivellinen ja eteläpäästään suippo. Kivien koko on 15-30 cm. Pohjois- ja 

itäreunaa ilmeisesti vahingoitettu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3204350 6762230

Vakka-Suomi Laitila sm 4273 Sampalalho Kohde sijaitsee Kovion kylässä, Koviontieltä 300 m luoteeseen Vallijärven kaakkoispuolella, Sampalalhon lounaispuolella kohoavalla 

mäellä. Maasto on kallioisen mäen korkeimman kohdan lounaisreunaa, jonka ympäristössä kasvaa kuusivaltaista metsää. Paikalta on 

1981 todettu matala, rikkonainen röykkiö (5,8 x 5,2 x 0,5 m), josta pistää esiin isompia kiviä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3215650 6752260

Vakka-Suomi Laitila sm 4274 Santarapakonmäki Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, Vaimarontieltä 350 m itään Santarapakonmäellä. Paikalta on todettu 1960-luvun lopulla 

kehäkiveyksellinen röykkiö (4,6 x 4 x 0,4 m). Jäännös on hyvin säilynyt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3213969 6775725

Vakka-Suomi Laitila sm 4275 sma 4126 Saukola Kohde sijaitsee Kodjalassa, Kodjalantien ja Vidiläntien risteyksestä muutama kymmenen metriä etelään. Maasto on avointa ja 

kumpuilevaa viljelymaisemaa. Paikalta on inventoinnissa 1955 todettu ympäristöään korkeampi "kömppä". Vahva turpeen peittämä 

kiveys (30 x 15 x 2 m) on tulkittu mahdolliseksi haudaksi. Inventoinnin 1994 mukaan jäännöksen paikalla on nykyisin kartassa pelkkää 

peltoa.

3 hautapaikat rautakautinen 3211012 6760769

Vakka-Suomi Laitila sm 4276 sma 4110 Savemäki Kohde sijaitsee Soukaisissa, Soukaistentieltä 420 m lounaaseen, kylämäen lounaisosassa. Maasto lounaaseen pistävää, peltojen 

ympäröimää rikkonaista moreeniharjannetta, jossa kasvaa katajikkoa ja havupuita. Lounaispuolella on kuivatun Valkojärven 

peltoaukea. Paikalta on todettu 1950-luvulla roomalaisaikainen kalmisto, jota on tutkittu 1953, 1955 ja 1978. Kalmistoon kuuluu muun 

muassa hautaröykkiö, nelisivuinen latomus, pieniä tarhoja, reunakehällinen röykkiö, maantasaista kalmistokiveystä, palokuoppia ja 

bautakivi.  Löytöjen perusteella Savemäen kalmisto ajoittuu vanhemman roomalaisen rautakauden loppupuolelle (100-200 jKr.) 

Kalmistosta 150 m länsilounaaseen toisella peltojen ympäröimällä mäellä on matalia maansekaisia kiveyksiä. Savemäki on 

Museoviraston hoitokohde.





1 hautapaikat rautakautinen 3212085 6767741
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Vakka-Suomi Laitila sm 4277 Seiko Seikon asuinpaikka ja mahdollinen kalmisto sijaitsevat Untamalan kyläkeskuksesta Niemispäähän johtavan tien kaakkois- ja itäpuolella 

olevassa saarekkeessa ja sen itäpuolisessa pellossa. Metsäisessä saarekkeessa on isoja rapakiviä ja talousrakennuksia. Sen 

reunassa kasvaa tummaatulikukkaa. Kohteeseen kuuluu myös kuppikivi, joka sijaitsee saarekkeesta 160 m lounaaseen, tien 

itäreunassa olevan tasaisen kalliopaljastuman pohjoisosassa. 





Saarekkeesta on todettu röykkiöitä jo 1955, mutta muinaisjäännökseksi paikka on varmistunut vasta 1992. Tien reunasta on 1950-luvun 

lopulla löydetty roomalaisaikainen keihäänkärki, joka on todennäköisesti peräisin sittemmin tuhoutuneesta hautaröykkiöstä. Saarekkeen 

itäpuolisesta pellosta on inventoinnissa 1992 ja vesijohtolinjan takia tehdyssä koekaivauksessa 2005 todettu merkkejä rautakautisesta 

asuinpaikasta.  Löytöihin sisältyy kangaspuiden painoja, keramiikkaa, palanutta savea ja luunpaloja, sekä 1500-luvun hopearaha. 





1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3209050 6767200

Vakka-Suomi Laitila sm 4278 Seikola-Niemispää Kohde sijaitsee Untamalasta Niemispäähän johtavan tien molemmin puolin, Seikolan tilan kohdalla. Maasto on peltoaukeiden 

ympäröimää kallioista moreenisaareketta, jossa on maatilan talousrakennuksia ja istutusmetsää (1994). Saarekkeen halkaisevan 

maantien luoteispuolelta on 1955 todettu viisi maansekaista röykkiötä, jotka on tulkittu haudoiksi. Saarekkeen koillispäässä on 

tasapintainen kuppikivi p = 6766657, i = 3208723), jossa on 24 kuoppaa. Inventoinnissa 1994 alueelta on havaittu kolme röykkiöitä, 

joista kaksi ennestään tuntematonta. Yhteen röykkiöön tehdystä koekuopasta saatu talteen rautakautista keramiikkaa.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3208625 6766610

Vakka-Suomi Laitila sm 4279 Seppälän Heikkilä Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, 150 m Väkkäräntien ja Linnavuorentien risteyksestä luoteeseen ja runsaat 100 m Heikkilän talosta 

luoteeseen. Maasto on pohjoiseen viettävän mäen hiekkaperäistä rinnettä, jossa on talousrakennuksia. Paikalta on 1955 inventoinnissa 

todettu kaksi röykkiötä (4,4 x 2,6 x 0,6 m ja 4 x 3 x 0,5 m), jotka on tulkittu mahdollisiksi haudoiksi. Inventoinnin 1994 mukaan paikalla 

on ulkorakennus ja korkeaa heinikkoa. Muinaisjäännöksiä ei havaittu, mutta ne saattavat olla jäljellä.

2 hautapaikat rautakautinen 3206604 6767801

Vakka-Suomi Laitila sm 4280 sma 4113 Seppälän linnavuori Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, kyläkeskuksesta 170 m itäkoillliseen. Maasto on koillisreunastaan jyrkkärinteistä kalliomäkeä, joka 

kohoaa noin 10 metriä ympäristöiviä peltoja korkeammalle. Pohjoisessa, idässä ja lännessä mäkeä ympäröivät alavat pellot, mutta 

kaakkoisreunalla mäki jatkuu matalana harjanteena yhtyen Seppälän kylän keskustassa olevaan mäkeen. Inventoinnin 1955 mukaan 

mäen loivilla kaakkois- ja etelärinteillä erottuu 1-3 m paksua vallia, jonka korkeus on 1,5 m ja pituus 90 m.  Se kiertää mäkeä lähes 

puolikaaren muotoisena. Vallia on tutkittu 1886, mutta mitään löytöjä ei saatu talteen.Lakialue on kooltaan noin 100 x 200 m.  Kertoman 

mukaan viereisestä pellosta olisi 1900-luvun alkupuolella löytynyt pronssiastian kappaleita. Muinaisjäännös kuuluu Museoviraston 

hoitokohteisiin.





1 puolustusvarustukset esihistoriallinen 3206074 6768027

Vakka-Suomi Laitila sm 4281 sma 4129 Sianalhonmäki Kohde sijaitsee Laitilasta Pyhärantaan johtavan Varhokyläntien lounaispuolella kohoavalla Sianalhonmäellä, tieltä 200 m lounaaseen ja 

Ropanjärvestä 500 m kaakkoon. Maasto on erittäin kivikkoista ja melko jyrkkärinteistä kalliomäkeä. Mäen kallionyppylältä on 

inventoinnissa 1987 todettu röykkiö (5,6, x 2,0 x 0,5 m), joka vaikuttaa koskemattomalta.

1 hautapaikat pronssikautinen 3203870 6773570

Vakka-Suomi Laitila sm 4283 sma 4126 Simula 1 Kohde on sijainnut Vidilässä, Vidiläntien ja Koukkelantien risteyksestä 250 m lounaaseen ja Simulan talosta 150 m etelälounaaseen, 

tilustien laidassa olevan kellarin kohdalla. Maasto on avointa viljleymaisemaa, joka viettää loivasti lounaaseen ja telään kohti 

Härinänjokea.  


Paikalta on jo 1890-luvulla otettu talteen löytöjä, jotka ovat kuvauksen perusteella todennäköisesti peräisin rautakautisesta 

hautaröykkiöstä. Jäännöstä purettaessa kiven alta on löydetty miekka ja kilven kupura (KM 3336:228-230). Paikka on jo 1955 

inventoinnin aikaan ollut täysin viljeltyä.

3 hautapaikat rautakautinen 3211667 6760488

Vakka-Suomi Laitila sm 4284 Sjöros Kohde sijaitsee Pahojoella, 700 m Kaivolantien ja Suovierentien risteyksestä lounaaseen. Maasto on etelään viettävää loivaa, 

hiekkapohjoista rinnettä, jonka eteläpuolella virtaa oja Nukinrahkasta Pahojokeen länteen. Viljellystä puutarhamaasta on löydetty 

kourutaltta (KM 12814). Maaston perusteella kyseessä saattaa 1955 inventointitietojen mukaan olla kivikautinen asuinpaikka.  Samaan 

kokonaisuuteen saattavat liittyä itäpuoliselta Saarnion tilalta kaakkoon, Suovieren ojasta pohjoiseen löytynyt kourutaltta (KM 13851) 

sekä kaksi reikäkiveä (KM 13854-13855), joista toinen on löytynyt Saarnion navetan takaa ja toinen Vuorelan (nyk. Sjöros) talon 

puutarhasta. Kohdetta ei ole tutkittu tarkemmin ja sitä koskevat tiedot ovat epämääräisiä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3225799 6760655

Vakka-Suomi Laitila sm 4285 Soisalo Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, Vaimarontien ja Hilttiönjärven välissä, Hilttiöntieltä 340 m luoteeseen ja Kotirannan tilalta 80 m 

kaakkoon. Maasto on peltojen ympäröimän kallioisen mäen luoteista lakea ja reunaa. Paikalta on todettu 1987 inventoinnissa kaksi 

röykkiötä. Toisen (7 x 5,5 x 0,6 m) keskellä näkyy litteän paaden yläosaa. Toinen (3,9 x 3,2 x 0,7 m) on kekomainen. Se on palaneiden 

kivien ja rakenteen perusteella tulkittu mahdolliseksi uunin tai muun rakenteen jäännökseksi.

2 hautapaikat pronssikautinen 3212000 6772800

Vakka-Suomi Laitila sm 4286 Sonkki-Auvola Kohde sijaitsee Untamalan Lahnionjärven pohjoisrannalla, 800 m valtatieltä 8 itään ja 50 m Riihensaronmäen eteläreunan halkaisevalta 

maantieltä lounaaseen. Paikka on pienialainen kalliomäki, jonka poikki kulkee mökkitie rantaan. Mäellä on jo 1800-luvun lopun tietojen 

mukaan röykkiö (6 x 8 m), joka on tarkastettu inventoinnissa 1956. Inventoinnissa 1987 mäen laelta todettu röykkiö (3,3, x 3 x 0,5 m) ei 

vastaa edellisen kuvausta, ja kyseessä saattaakin olla kaksi eri jäännöstä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3208600 6771240
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Vakka-Suomi Laitila sm 4287 Sonkkila Kohde sijaitsee Untamalan Niemispäässä Sonkkilan vanhasta päärakennuksesta 180-300 m kaakkoon. Maasto on peltojen ympäröimiä 

kivikkoisia moreenisaarekkeita, jotka viettävät etelään ja kaakkoon. Saarekkeitten poikki kulkee tilustie pelloille. Saarekkeissa kasvaa 

sikoangervoa. Tilustien leikkauksesta on 1952 löydetty miekka, joka on 1955 inventoinnin mukaan peräisin röykkiöhautauksesta tai 

polttokalmistosta. Kalmisto saattaa jatkua löytöpaikan itäpuolella mäen etelärinteessä. Miekan löytöpaikasta 45 m itään, mäen 

reunassa olevan kanalan pohjoisnurkalla, on maantasainen kuppikivi (p = 6765745, i = 3208400), jonka tasaisessa pinnassa (80 x 80 

cm) on parikymmentä kuoppaa.  Saarekkeesta edelleen 120 m kaakkoon on 1955 todettu viisi maansekaista röykkiötä. Jäännöksiä ei 

ole pystytty varmuudella tunnistamaan 1994 inventoinnissa, koska paikkaa on raivattu huomattavasti. Saarekkeen poikki kulkevan 

tilustien reunasta paljastuneesta kiveyksestä on löydetty rautakautista keramiikkaa, mikä viittaa asuinpaikkaan tai hautaukseen. 

Muinaisjäännös on todennäköisesti suurelta osin tuhoutunut maanmuokkauksessa. 





2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3208380 6765750

Vakka-Suomi Laitila sm 4288 sma 4119 Sonkkila Myllymäki Kohde sijaitsee Salon kylässä, Salontien ja Palttilan risteyksen lounaispuolella sijaitsevan Sonkin/Sonkkilan talon pihapiirin 

luoteisosassa, Paja- eli Myllymäessä. Maasto on etelään ja lounaaseen viettävää moreenimäkeä, jonka eteläpuolella avautuu 

Hankeranjokilaakson peltoaukea.  Myllymäen lounaisosasta on 1937 todettu soranotossa paljastunut rautakautinen 

polttokenttäkalmisto. Paikalta on saatu 1930- ja 1950-lukujen kaivauksissa talteen löytöjä, jotka ajoittuvat vanhemmalta roomalaisajalta 

kansainvaellusajalle.  Tunnetuin löytö on 1938 talteen saatu roomalainen viinikauha. Laaja-alaisesta kalmistosta ei ole maanpäällisiä 

merkkejä ja se on suureksi osaksi tuhoutunut soranotossa ja muussa maankäytössä. Muinaisjäännöstä saattaa olla jäljellä erityisesti 

aiemmista kaivauksista koilliseen.

2 hautapaikat rautakautinen 3209080 6763500

Vakka-Suomi Laitila sm 4291 sma 4110 Soukainen Kohde sijaitsee Soukaisissa, Soukaistentieltä 180 m lounaaseen, kylämäen eteläosassa, Kouluvainiontien molemmin puolin, 200-300 

m koulusta eteläkaakkoon. Maasto on lounaaseen pistävää, peltojen ympäröimää rikkonaista moreeniharjannetta. Koululta runsaat 200 

m eteläkaakkoon sijaitsevasta kumpareesta on soranotossa paljastunut 1953 rautakautinen röykkiöhautaus. Tuolloin osaksi tuhotusta 

ja osaksi tutkitusta hautaröykkiöstä (halk. 10-12 m)  on saatu talteen provinssiroomalainen lasinen juomasarvi, pinsetit ja pronssinen 

ns. Hemmoor-astia sekä aseita. Röykkiössä on ollut kaksi hiekkakivistä paasiarkkua.  Löytöjä on saatu talteen myös koulun 

urheilukentältä, jonne on tuotu maata hautaröykkiöstä. Inventoinneissa 1955 ja 1978 alueelta on todettu ainakin neljä muuta 

maansekaista röykkiötä lounais-koillissuuntaisessa ketjussa. Vuonna 1983 yksi röykkiöistä on tutkittu omakotirakentamisen takia. 

Jäännöksestä on löydetty saviastianpaloja ja savitiivistettä, muttei selvää merkkiä hautauksesta. Vuonna 1989 on röykkiöketjun 

luoteispuolelta puolelta, pelloksi raivatun kivikkokumpareen kohdalta on otettu talteen merovingiaikaisia aseita.

2 hautapaikat rautakautinen 3212340 6767800

Vakka-Suomi Laitila sm 4292 sma 4102 Sunikedonmäki/Sinikeron

mäki

Kohde sijaitsee Vaimarosta Otajärvelle johtavalta Pihamäentaustantieltä 60 m lounaaseen ja 850 m  Ali-Uotilan talosta luoteeseen ja 

650 m Sulkaluomasta koilliseen. Maasto on kallioinen pohjoisreunastaan jyrkkää kalliomäkeä, jonka eteläpuolella avautuvat Sinikeron 

pellot.  


Mäeltä on todettu 1800-luvun lopulla kaksi röykkiötä. Röykkiö 1 (8,5 x 8,0 x 0,7 m; 1987 inventoinnin mukaan 11,3 x 6,4 x 1,7 m) on 

kehäkivellinen ja sen keskustassa on epäselvä paasiarkun sija. Jäännöstä on pengottu. 


Röykkiö 2 (13,7 x 3,3 m) on tulkittu etelä-pohjoissuuntaiseksi laivanmuotoiseksi latomukseksi.  Jäännöstä ei ole tunnistettu 1987 

inventoinnissa. 


1 hautapaikat pronssikautinen 3211711 6774536

Vakka-Suomi Laitila sm 4293 sma 4110 Sunilan pelto Kohde sijaitsee Soukaisissa, Soukaistentien länsipuolisella Sunilan pellolla. Maasto on moreenisaarekkeitten reunustamaa, 

eteläkaakkoon viettävää rinnettä. Soukaistentien länsilaitaan suunnitellun kevyen liikenteen väylän takia tehdyissä koekaivauksessa on 

pellon pintamaasta ja koekuopista on saatu talteen saviastianpaloja ja savittivistettä, jotka viittaavat rautakautiseen asuinpaikkaan. 

Muinaisjäännös on ainakin pintaosistaan tuhoutunut maanmuokkauksessa, mutta saattaa jatkua lounaaseen ja luoteeseen. Paikalta 80 

m itäkoilliseen Soukaistetien itäpuolella sijaitsee kaksi epävarmaa hautaröykkiötä (mjreki 1000001248 Raustinmäki).

2 asuinpaikat rautakautinen 3212395 6767990

Vakka-Suomi Laitila sm 4294 sma 4125 Suomensaari 1 Kohde sijaitsee Laitilan ja Mynämäen rajalla, Katinhännän, Karjalan  ja Juvan kylien rajalla, Sulajanpeltojen itäpuolella. Maasto on 

metsäistä, soiden ympäröimää kallio- ja moreenimäkeä, joka vittää etelään ja lounaaseen. Mäeltä 250 m etelään on Laajoen ja 

Pahojoen haarautuma. Alueen keskellä on kuntien rajapyykki. Paikalta on todettu 1994 Laitilan inventoinnissa laaja röykkiöryhmä, joka 

on kartoitettu samana vuonna Mynämäen inventoinnin yhteydessä. Kartoituksen perusteella röykkiöitä on tiiviinä ryhmänä mäen 

lounaisreunassa 100 x 90 metrin alalla yhteensä 58, joista 26 on Laitilan puolella. Röykkiöitä on todettu kaksi lisää 2000 tehdyissä 

koekaivauksissa.  Kohde on ajoitettu kaivauksissa löytyneen Morbyn keramiikan ja rautakuonan perusteella esiroomalaiseen 

rautakauteen. Löydöt ovat peräisin pääasiassa röykkiöiden väliselle alueelle tehdyistä koekuopista, joista ei kuitenkaan ole todettu 

selvää kulttuurikerrosta. Röykkiöihin saattaa koekaivauksen perusteella sisältyä myös hautauksia, mutta mitään merkkiä vainajista ei 

ole tavattu. Paikalta on todettu matalia pitkänomaisia painaumia. Suomensaari on monipuolinen muinaisjäännös, joka edustaa seudulla 

vähän tunnettua varhaisrautakautista asutusvaihetta. Kohde on sama kuin Mynämäki Suomensaari (mjreki 503010047). Kohteesta 250 

m pohjoiseen sijaitsee muinaisjäännösryhmä Suomensaari 2 (mjreki 1000004629).

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3225630 6756380

Vakka-Suomi Laitila sm 4295 sma 4125 Suomensaari 2 Kohde sijaitsee Katinhännän alueella 150 m luoteeseen Mynämäen rajasta, Sulajanpeltojen itäpuolella. Pahojoesta koilliseen. Maasto 

on soiden ympäröimää, suhteellisen kivistä moreeniharjannetta, jossa kasvaa mäntymetsäsekametsää. Harjanten poikki kulkee 

metsäautotie. Paikalta on todettu 1994 inventoinnissa ryhmä matalia röykkiöitä (maks. 4,5 x 4,5 x 0,9 m). Jäännöksiä on kartoitettu 

viisi, mutta niitä on todennäköisesti enemmän. Kohteesta 250 m etelään sijaitsee muinaisjäännösryhmä Suomensaari 1 (mjreki 

1000004628). 


2 hautapaikat rautakautinen 3225670 6756620

K:\KESKEN\Maakuntakaavoitus\Selostus\Liitteet\sm_20091029.xls 109(130)



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖKSET (sm) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
 24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Vakka-Suomi Laitila sm 4296 sma 4106 Suontaustanjoki 1 Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontien ja Niittyvainioon johtavan tien risteyksestä 760  itään ja Suontaanjoesta 110 m luoteeseen. 

Maasto on matalaa kallioista mäkeä, jonka itäpuolella avautuu Luhdan laaja peltoaukea. Kalliomäeltä on todettu 1968 röykkiö (13,1 

10,9 x 1 m). Jäännös on hevosenkengänmuotoinen, koillisreunasat avoin ja kesletä kivetän. Vuoden 1987 tietojen mukaan röykkiön 

päälle oli rakennettu hirvilava.

2 hautapaikat pronssikautinen 3216225 6770575

Vakka-Suomi Laitila sm 4297 sma 4106 Suontaustanjoki 2 Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontien ja Niittyvainioon johtavan tien risteyksestä 910  itäkoilliseen ja Suontaanjoesta 180 m 

luoteeseen. Maasto on matalaa kallioista mäkeä, jonka itäpuolella avautuu Luhdan laaja peltoaukea.  Kalliomäeltä on t1968 todettu 


röykkiö (11,6 x 11,2 x 1,8 m), jonka keskellä on syvennys (1,5 x 1,5 x 1 m). Jäännöstä on pengottu.

1 hautapaikat pronssikautinen 3216370 6770710

Vakka-Suomi Laitila sm 4298 Susihaka Kohde sijaitsee Salon kylässä, Kudin ja Lassilan talon mailla, Kudin talosta 100-300 m lounaaseen ja etelään, Salontien ja 

Jokiperäntien välissä. Maasto on lounaaseen ja etelään pistävää harjannetta, joka on suurimmaksi osaksi raivattu pelloksi. Harjanteen 

kaakkoispuolella virtaa Sirppujoki etelään. Kudin tilalta on 1930-luvun alussa saatu talteen rautakautisia kalmistolöytöjä. Varsinainen 

Susihaka on sijainnut Kudin talosta 130 m eteläkaakkoon. Löytöjen perusteella roomalais- ja merovingiajalle ajoittuva röykkiö on ollut 

erittäin suuri (22 x 22 x 1,5-2 m).  Sen ympärillä on ollut kolme pienempää maansekaista röykkiötä.  Susihaasta 50 m lounaaseen, 

Lassilan tilan puolella sijaitsevalla luontaisella kummulla on todettu polttokalmistoa.  Inventoinnin 1955 perusteella jäännöksiä on 

Lassilan tilan polttokalmiston lounaispuolella. Vuoden 1994 inventoinnin mukaan muinaisjäännöstä on pellolla jäljellä vain Lassilan 

puolella, harjanteen keskellä (1932 osittain tutkittu röykkiö?). Samaan kokonaisuuteen liittyy myös Kudin talon pohjoispuolisella 

Miilunpohjan pellollasijainnut, hävitetty röykkiö, josta on saatu talteen kilvenkupura KM 9245:1.

2 hautapaikat rautakautinen 3209890 6763280

Vakka-Suomi Laitila sm 4299 sma 4117 Syttyän Myllymäki Kohde sijaitsee Syttyän kylässä, 170 m Syttyäntien ja Tanhuantien risteyksestä  pohjoisluoteeseen ja 200 m Palmusen talosta 

itäkoilliseen. Maasto on peltojen ympäröimää mataala moreenikumparetta, jossa kasvaa katajaa ja mäntyä. Paikalta on tunnettu 

röykkiöitä jo 1930-luvulta. Yksi jäännöksistä on tutkittu 1931, ja siitä on saatu talteen rautakautista keramiikkaa ja muutama 

rautaesineen katkelma. Inventoinnin mukaan maansekaisia röykkiöitä on ainakin kuusi (halk. 4-8 m), joista neljässä on reunakehä. Osa 

kiveyksistä saattaa liittyä paikalla olleeseen myllyyn. Muinaisjäännös on ajoitettu kansainvaellusajalle. Lisäksi mäen länsi-ja 

luoteisrinteellä on ainakin seitsemän pitkänomaista kuopannetta, jotka ulkoisesti muistuttavat ns. ryssänhautoja. Kohde kuuluu 

Museoviraston hoitokohteisiin.





1 hautapaikat rautakautinen 3213080 6764700

Vakka-Suomi Laitila sm 4300 Sälläsvuori Kohde sijaitsee Malvon kylässä, Marttilan talosta 350 m luoteeseen, Malvontieltä 750 m pohjoisluoteeseen. Maasto on suuren 

kalliomäen jyrkänteistä lounaisreunaa, jonka länsipuolella avautuu peltoaukea ja Luodesuo eli Kaukolansuo. Jyrkänne on mahdolliseti 

vanhan rapakivikaivannon seinämää. Kalliojyrkänteen päältä on tunnettu röykkiö 1800-luvun lopulta lähtien. Röykkiötä (9,3 x 7,9 x 0,5 

m) hajotettu ja sen reunassa erottuu reunakehää.

2 hautapaikat pronssikautinen 3216230 6767490

Vakka-Suomi Laitila sm 4301 Taakastenmäki Kohde sijaitsee Mudaisten kylässä, Koviontieltä 70 m pohjoiseen Taakastensuon lounaispuolella kohoavalla metsämäellä. Alue on 

hyvin kivikkoista. Mäen etelärinteessä on 1981 otettu talteen kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavia kvartsi- ja porfyriitti-iskoksia. 

Löytöpaikan lähistöllä on 10 x 10 metrin laajuinen hiekkatasanne.

2 asuinpaikat kivikautinen 3214320 6751890

Vakka-Suomi Laitila sm 4302 sma 4122 Takamaa Kohde sijaitsee Sorolassa, Krouvintieltä 150 m lounaaseen ja 750 m Turuntien risteyksestä etelään. Maasto on etelään ja lounaaseen 

viettävää hiekkarinnettä, jonka eteläpuolella on suota ja pohjoispuolella kalliomäkeä. Alueella on laajahko sorakuoppa. Paikalta on 

todettu asuinpaikka 1971. Löytöjä on saatu talteen erityisesti kuopan pohjoisreunasta. Suurin osa muinaisjäännöksestä on ilmeisesti 

tuhoutunut soranoton takia. Kohde kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin Hangassuo ja Hangassuonmäki (mjreki 1000000092 ja 

1000000096).

2 asuinpaikat kivikautinen 3218130 6757430

Vakka-Suomi Laitila sm 4303 sma 4109 Takamäki Kohde sijaitsee Soukaisten kylässä, Soukaistentieltä 450 m lounaaseen, kylämäen länsiosassa, Perttelintien pohjoisreunassa. Maasto 

on lounaaseen pistävää moreeniharjannetta, jossa kasvaa katajikkoa. Paikalta on todettu 1955 mäenharjan suuntaista reunakehällisen 

röykkiön (6,9 x 4,5 m) kiveystä, joka jatkuu pintaturpeen alla (9,5 x 4,9 m; 1982 inventoinnin mukaan 8 x 4,5 x 0,8 m).  Jäännös on 

hyväkuntoinen. Edellisestä 85 m itäkoilliseen sijaitsee toinen röykkiö (3 x 2,5 m), joka on mahdollisesti viljelyjäännös. 


 


1 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3211940 6768030

Vakka-Suomi Laitila sm 4304 Takasuon niitty Kohde sijaitsee Soukaisten kylään kuuluvalla metsäpalstalla, Valkontieltä 800 itäkaakkoon, Malvonjoen ja Luodessuon pohjoispuolella.  

Maasto on metsäsitä kalliomäkeä, jonka eteläpuolella avautuu peltoaukea. Mäen itäpuolella virtaa puro kohti Malvonjokea. Kalliomäen 

laen itäreunasta on todettu 1955 inventoinnissa kaksi röykkiötä. Toisesta ei ole jäljellä juuri mitään ja toistakin (8,1 x 7,7 x 1,2 m) on 

pengottu.

1 hautapaikat pronssikautinen 3215600 6768430

Vakka-Suomi Laitila sm 4305 Tala 1 Kohde sijaitsee Kaukolassa, Malvontieltä 170 m länteen. Maasto on kallioista, länsireunastaan jyrkkärinteistä moreenimäkeä, jonka 

länsipuolella avautuu laaja ja soinen Kaukolan peltoaukea.  Paikalla on todettu 1955 inventoinnissa röykkiö (10 x 9,6 m; 1987 

inventoinnin mukaan 11,0 x 8,7 x 1,7 m). 





1 hautapaikat pronssikautinen 3215110 6765960
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Vakka-Suomi Laitila sm 4307 Tala-Vanhatala Kohde sijaitsee Kaukolan Kostiaisissa, molemmin puolin Kaukolantietä, Sirppujoen itärannalla, kuivatun Valkojärven kaakkoisosassa.  

Maasto on peltojen ja suomaiden ympäröimää moreenimäkeä, joka on kuulunut maantien koillispuolella Kostiaisentien varressa 

sijainneeseen Tala-Vanhatalan talon pihapiiriin. Maantien lounaispuolella on ollut kumpareista hakamaata. Nykyisin alueella on 

asuintaloja. 





Vanhatalan päärakennuksen nurkalta saatiin talteen 1920-luvulla sähköpylvästä pystytettäessä  hautaukseen viittaavia vanhemman 

rautakauden löytöjä (Hämeen museo 1211:37).  Inventoinnin 1955 mukaan paikalla on ollut kaksi röykkiötä (165, 166) ja kolmas (174) 

tien vieressä, edellisistä kaakkoon. Soukaistentien lounaispuolisella harjanteella on sijainnut viisi kumpumaista jäännöstä (167-173). 

Tällä alueella on ennen rakentamista 1982 tehdyissa koekaivauksissa todettu rakennuksen ja raudanvalmistuspaikan jäännökset. 

Löytöinä on saatu talteen rautakautista keramiikkaa, savitiivistettä ja rautakuonaa. Muinaisjäännös on säilynyt rakennusten keskellä. 

Soukaistentien ja Kostiaisentien välissä Tala-Vanhatalan puretun talon pihapiirissä ja puutarhassa on tehty 2003 koekaivauksia 

kaavoituksen takia. Soukaistentien leikkauksen koillisreunasta paljastuneesta kiveyksestä on löytynyt rautakautista keramiikkaa, lasi- ja 

savihelmi sekä kuolaimet.  Keramiikasta osa kuuluu Morbyn ryhmään. Kiveys saattaa liittyä kalmistoon tai asuinpaikkaan.  Havaintojen 

perusteella Tala-Vanhatalan alueella on ollut laaja rautakautinen asutuskokonaisuus, jonka myöhempi maankäyttö on suureksi osaksi 

tuhonnut.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3212390 6765230

Vakka-Suomi Laitila sm 4308 Tapiola Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, Vaimarontien länsipuolella, Hilttiöntien pohjoisreunassa.


Maasto on kuusimetsää. Paikalta on 1997 tarkastuksessa todettu matala röykkiö (6 x 6 x 0,4 m), joka on rakennettu hiekkamaalle.

2 hautapaikat pronssikautinen 3212190 6772570

Vakka-Suomi Laitila sm 4309 sma 4124 Toivola Kohde sijaitsee Pehtsalossa, 80 m Vehmaan rajalta pohjoiskoilliseen, Appuljärven pohjoispään itärannalla kohoavan Sikvuoren 

länsireunassa. Maasto on pohjoisreunastaan melko jyrkkärinteisen kalliomäen pohjoista lakea. Mäelle on rakennettu kesämökki. 

Paikalta on 1987 inventoinnissa todettu yksi suurehko röykkiö (13 x 13 x 1,9 m) ja kaksi pienempää (halk. 5 m), reunakehällistä 

röykkiötä. Kaikki ovat pahasti hajotettuja. Kohteesta 200 m itäkaakkoon sijaitsee Sikvuoren laella röykkiö Oksanen (mjreki 

1000000101).

2 hautapaikat pronssikautinen 3214355 6749050

Vakka-Suomi Laitila sm 4310 Tuominen Kohde on sijainnut Kaukolassa Malvontien länsipuolella. Maasto on loivaa länsilounaaseen viettävää kalliomäkeä, jonka itäpuolella 

avautuu laaja ja soinen peltoaukea. Paikalta on todettu 1955 tuhoutuneen röykkiön pohja. Inventoinnin 1987 mukaan paikka on 

romuvarastona ja jäännös on täysin tuhoutunut.

3 hautapaikat pronssikautinen 3214800 6765460

Vakka-Suomi Laitila sm 4311 Uhrasuo Kohde sijaitsee Untamalan kylämiljöössä, 30 m kylätiestä itään. Maasto on hiekka- ja soraharjun länsirinnettä. 





Paikalta on 1968 todettu matalia heikosti erottuvia kivilatomuksia. Inventoinnin 1992 mukaan samalla kohdalla on omakotitalo, jonka 

eteläpuolella on suuri, osittain vedellä täyttynyt hiekkakuoppa. Mahdollinen muinaisjäännös on todennäköisesti tuhoutunut jo soranoton 

aikana.

3 hautapaikat rautakautinen 3208799 6767927

Vakka-Suomi Laitila sm 4312 Ulunkannonmäki Kohde sijaitsee Salon kylän Saarenmäessä, Sorolantieltä runsaat 200 m itään. Maasto on peltoaukean reunassa kohoavan pienen 

moreensiaarekkeen itäreunaa. Paikalta on 1955 inventoinnissa todettu kaksi maansekaista, reunakehällistä  röykkiötä (4,2 x 5 x 0,7 m 

ja toinen 13 x 6 x 0,5 m). Inventoinnin 1994 mukaan saarekkeeseen on ajettu niin paljon kiviä, ettei jäännöksiä voi enää havaita.

2 hautapaikat rautakautinen 3209408 6762946

Vakka-Suomi Laitila sm 4313 sma 4114 Untamalan kirkko Kohde sijaitsee Untamalan kirkon lähiympäristössä. Maasto on luode-kaakkosuuntaisen sora- ja hiekkaharjun lakea ja lounaisrinnettä, 

joka on nykyisin suureksi osaksi kirkkomaata ja sen kaakkoispuolella olevan talon pihapiiriä. Kohteeseen kuuluu myös kirkon 

pohjoispuolinen alue ja valtatien 8 lounaisreunassa kohoava saareke. Kirkon eteläpuolelta tunnetaan nelisivuinen, ylöspäin kapeneva 

pystykivi, Kalevanpojan viikatteentikku. Kookkaan kiven (275 x 148 x 96 cm) juuresta on 1952 tutkittu kaksi ruumishautaa, jotka on 

ajoitettu varhaiskeskiajalle, 1100-1200-luvuille. Muualta kirkkomaalta ei ole koekaivauksissa havaittu muinaisjäännöksiä. Paikalta 50 m 

itäkaakkoon sijaitsevan  Heinikkalan päärakennuksen kivijalan alta on todettu 1961 ristiretkiaikainen runsaslöytöinen ruumishauta, joka 

saattaa liittyä laajempaan myöhäisrautakautiseen kalmistoon. Paikka on suureksi osaksi tuhoutunut pihamaata tasoitettaessa, mutta 

muinaisjäännöstä saattaa olla jäljellä päärakennuksen etelä- ja kaakkoispuolella. Kaakkoispuoliselta Elsilän pellolta on 

koekuopituksessa todettu merkkejä rautakautisesta toiminnasta muttei mitään kalmistoon viittaavaa. Kirkosta 160 m pohjoiskoilliseen 

olevasta saarekkeesta (Elsilä) on todettu maansekaisia röykkiöitä ja kuppikivi, jonka pinnassa on 12 kuppia. Kirkosta 100 m luoteeseen 

on Tontti-Ventolan maalla on tutkittu historiallisen ajan asutuksen merkkejä.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3209250 6767416
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Vakka-Suomi Laitila sm 4314 Untamalan Myllymäki Muinaisjäännös sijaitsee Untamalan kylän kaakkoisosassa, valtatien 8 lounaispuolella. Alueeseen (600 x 70 m) sisältyy Myllymäen ja 

Vuorenpään/Vuorenmäen harjumuodostuma, Untamalan arkeologisen opastuskeskuksen ympäristö, kylätien varsi sekä harjua 

ympäröivät peltorinteet. Soraharjulla kasvaa nykyisin katajikkoa, mutta vielä 1900-luvun alussa se on ollut paljasta laidunta, jossa on 

ollut useita myllyjä. Harjunrinteissä erottuu runsaasti vanhoja sorakuoppia. Museovirasto on hoitanut muinaisjäännöstä 1990-luvulta 

lähtien.  


Muinaisjäännökseen sisältyy useita eri aikoina todettu kohteita. Merkittävin ja laajin on Myllymäen-Vuorenpään roomalaisaikainen 

kumpukalmisto, josta on todettu lähes neljäkymmentä matalaa hautakumpua, joihin on haudattu sekä poltettuja että polttamattomia 

vainajia. Kalmistoa on käytetty vielä kansainvaellusajalla. Suuri osa on tutkittu 1900-luvun alussa tai tuhoutunut myöhemmin 

soranotossa. Myllymäen kalmiston luoteispuolella olevan opastuskeskuksen ympäristöstä on todettu myöhemmän maankäytön 

sekoittamia merkkejä rautakautisen ja historiallisen ajan toiminnasta.  Kylätien lounaispuoliselta tontilta on todettu kaksi röykkiötä, joita 

ei ole tutkittu tarkemmin. Vuorenmäen lounaisesta peltorinteestä on löydetty rautakautisesta asutukseen viittaavia löytöjä, mutta 

asuinpaikkaa ei ole varmuudella paikannettu.  Vuorenmäen kohdalta kylätien varrelta tunnetaan myös kymmenen pystykiven rivi. 

Opastuskeskuksen kohdalla on kolme pystykiveä, joista kaksi on siirretty. Kivien ajoitus on tuntematon.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3209470 6767080

Vakka-Suomi Laitila sm 4315 Uusikartano Kohde sijaitsee Nästin alueella, Nästintieltä 230 m kaakkoon, Pehtjärvestä 2,6 km itään, Mynämäen, Mietoisten rajalta 350 m 

luoteeseen ja tilan päärakennuksen itäpuolisella pellolla, jonka maaperä on savensekaista. Maasto on heikosti viettävää vanhaa 

rantatörmää, 500 m entisestä Lemminjärvestä pohjoiseen. Tilalta on löydetty useita kiviesineitä ja kvartsi-iskoksia. Osa esineistä on 

mahdollisesti päärakennuksen luoteispuolelta. Riihen länsipuolelta tasaisen kallion rinteestä on löydetty hevosenkenkäsolki (KM 

10965:4) nokisen kiveyksen seasta, mikä viittaa polttohautaukseen. Inventoinnin 1955 mukaan isäntä oli havainnut auranviilloksessa 

punaisia läiskiä ja valkoisia kivensiruja.

2 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3222410 6753870

Vakka-Suomi Laitila sm 4316 Uusi-Talo Kohde sijaitsee 850 m Kaivolantieltä lounaaseen, Kaariaisten, Syttyän ja Vekan kylien rajalla. Maasto on matalaa kalliopohjaista 

mäkeä, jota reunustavat alavat peltoaukeat. 





Paikalta on tunnettu röykkiö (11 x 10 m; 1987 inventoinnin mukaan 13,1 x 9,9, x 1,1 m)1800-luvun lopulta lähtien.  Jäännös on pahoin 

pengottu, ja sitä on käytetty kylien rajamerkkinä.

1 hautapaikat pronssikautinen 3217160 6762925

Vakka-Suomi Laitila sm 4317 Vaarala 1 Kohde sijaitsee Kaulion kylässä, Suontaustan keskuksesta Kauliontietä 1,5 km lounaaseen, Vaaralan tilan pihapiirissä. Maasto on 

soiden ja peltojen ympäröimää kalliomäkeä, jota reunustavat hietakerrostumat. Pihapiiristä, karjapihasta ja pellosta on otettu eri aikoina 

talteen kivikautisia asuinpaikkalöytöjä. Inventoinnin 1994 mukaan asuinpaikkaa saattaa olla jäljellä erityisesti navetan länsipuolella, 

jonne tehdyssä kuopassa on havaittu nokista maata ja kiveystä.

2 asuinpaikat kivikautinen 3217725 6769660

Vakka-Suomi Laitila sm 4318 Vaarala-Mäkikaulio Kohde sijaitsee Kaukolan kylään kuuluvassa Kauliossa, Vaaralan ja Mäki-Kaulion taloista runsaan kilometrin luoteeseen ja 

Suontaustanjoesta 100 m kaakkoon. Maasto on kallioista ja metsäistä moreenimäkeä, joka viettää melko jyrkästi pohjoispuolella 

avautuvan peltoaukean suuntaan. Inventoinnissa 1994 mäen päältä on todettu kolme röykkiötä, joista yksi (8,5 x 8,5 x 1,5 m) sijaitsee 

Vaaralan puolella koillisreunassa. Jäännöstä on pengottu, ja siinä on suuri kuoppa (170 x 50-60 x 80 cm). Kolme muuta röykkiötä 

sijaitsee laen koillispäässä, edellisestä 130 m länsilounaaseen, Mäkikaulion tilalla. Niistä koillisin on suurin (16,5 x 13,2 -15,3 m x 2 m). 

Siitä 35 m länsilounaaseen on kaksi vierekkäistä röykkiötä (8,5 x 7,6 x 0,5-0,8 cm ja 7 x 5 x 0,5 m). Kaikki röykkiöt on tehty 

moreenimaalle. Mäen itäpuolelta pellonreunasta on löydetty reikäaseen (kirveen?) teelmän katkelma (KM 28334, mjreki 1000 00 5469 

Vaarala 2).

1 hautapaikat pronssikautinen 3216933 6770423

Vakka-Suomi Laitila sm 4319 Vahalanmäki Kohde sijaitsee Nästissä, Heikkilän talosta 140 m luoteeseen. Maasto on loivasti pohjoiseen viettävää ketoa, jossa on pieni 

kalliopaljastuma. Paikalta on inventoinnissa 1987 todettu röykkiö (6,9 x 5,6 x 1 m), joka saattaa olla myös peltokiveys. Luoteisosasta on 

purettu kiviä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3220850 6753950

Vakka-Suomi Laitila sm 4320 Vaimaron Matinmaa Kohde sijaitsee Vaimaron kyläkeskuksesta 2,5 km koilliseen, Mustajärvelle johtavan Holmankalliontien luoteisreunassa. Maasto on 

kahden vastakkaisen, jyrkkärinteisen ja kapean kallioharjanteen ja niiden välisen peltolaakson muodostama kokonaisuus. Mäet 

sijaitsevat noin 300 metrin päässä toisistaan.  Molemmissa on todettu vallirakennelmia. Lounaisella mäellä (p = 6775 175, i = 3215 060, 

z = 30-42,5) on itä-länsisuuntainen kivivalli, joka katkaisee kallin kahteen osaan. Vallituksessa erottuu pullistumia, jotka tulkittu tornin 

jäännöksiksi. Mäen pohjoisreunalla on kaksi terassimaista muodostelmaa, joista ainakin toisella on hajotettu vallinjäännös. Koillisella 

mäellä (p = 6775 410, i = 3215 220, z = 35-40) on pohjoispäässä itä-länsisuuntainen valli. Vallin itäosassa on sisääntulosolaksi tulkittu 

luontainen aukko. vallin sisäpuolella on pari röykkiötä, joiden länsipuolella on vallin suuntainen latomus (15x3 m).

1 puolustusvarustukset esihistoriallinen 3215117 6775340

Vakka-Suomi Laitila sm 4321 sma 4115 Vainio-Haveri 1 Kohde sijaitsee Untamalan Niemispäässä, Vainio-Haverin päärakennuksen itä- ja kaakkoispuolella sijaitsevissa, peltojen 

reunustamissa moreenisaarekkeissa. 





Päärakennuksesta 250 m kaakkoon olevasta, kokonaan peltojen ympäröimästä saarekkeesta on todettu 1955 maansekainen röykkiö, 

joka on tulkittu rautakautiseksi hautaröykkiöksi.  Inventoinnin 1994 mukaan jäännöksen kohta on raivattu pelloksi ja röykkiö 

todennäköisesti tuhoutunut. Samassa yhteydessä on todettu päärakennuksesta 150 m itään olevasta toisesta niemekkeestä, peltotien 

eteläreunasta mahdollinen hautakumpare, josta ei kuitenkaan tavattu selvää merkkiä muinaisjäännöksestä.

2 hautapaikat rautakautinen 3208775 6765940
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Vakka-Suomi Laitila sm 4322 Vainio-Haveri 2 Kohde sijaitsee Untamalan Niemispäässä Vainio-Haverin tilalle johtavan tien koillispuolella. Maasto on peltojen ympäröimää kivikkoista 

moreeniharjannetta, josta osa on raivattu pelloksi. 





Paikalta on todettu 1955 neljä maansekaista röykkiötä, jotka on tulkittu haudoiksi. Inventoinnissa 1994 jäännöksiä ei ole varmuudella 

paikannettu, mutta alueelta on kuitenkin todettu neljä maansekaista röykkiötä. Röykkiöt ovat halkaisijaltaan 2-4 m.

2 hautapaikat rautakautinen 3208474 6766248

Vakka-Suomi Laitila sm 4323 sma 4126 Vainionmäki Kohde sijaitsee Kodjalan kylässä, Kodjalan peruskoulun pihapiirin tuntumassa. Maasto on  peltojen ympäröimää moreenisaareketta. 

Vainionmäen alueen muinaisjäännöksistä on tietoja jo 1800-luvun lopulta (Schvindt & Forsström 1896). Paikalta paljastui 1985 

runsaslöytöinen polttokalmisto, jossa on tehty kaivauksia 1986-1994. Kohteeseen kuuluvat tutkittu hautaröykkiö (A), polttokalmisto (B) 

sen eteläpuoleisella metsäsaarekkeella, asuinpaikka (C) viereisellä pellolla sekä mahdollinen polttokalmisto, hautakumpu tai röykkiö (D) 

Kodjalan koulun itäpuolella. Kalmisto A sisälsi ainakin 25 yksilön hautauksen, miehiä ja naisia sekä pari lasta. Se on ollut käytössä 

ainakin koko merovingiajan (600 - 800 jKr). Röykkiön reunassa on todettu kuppikivi.


  


Tutkimuksia on jatkettu vuodesta 2004 lähtien, jolloin polttokenttäkalmisto B sekä asuinpaikka C ovat olleet Museoviraston 

yleisökaivauskohteena. Tiheäkiveyksinen kalmisto B näyttää ajoittuvan viikinkiajalle ja sen arvioitu laajuus on likimain 500 neliömetriä. 

Sen löydöt koostuvat erityisesti saviastianpaloista (6 kg), mutta joukossa on myös erilaista korustoa. Selvästi erottuvia rakenteita ja 

erillisiä hautauksia ei ole havaittu, mutta pohjoisen suunnalla lienee ollut kaksoiskivikehää. Palanutta luuta on kuitenkin löydetty hyvin 

runsaasti. Asuinpaikan koekaivauksessa löytyi palanutta savea ja savitiivistettä sekä rautakauden tyypin keramiikkaa. Asuinpaikalta 

todettiin myös kiviriviä, joka mahdollisesti liittyy rakennuksenpohjaan. Vainionmäen alue on vuodesta 2005 alkaen ollut Museoviraston 

omistuksessa hoidettuna muinaisjäännöksenä. Vuonna 2007 löydettiin esihistoriallista keramiikkaa tieleikkauksesta B-kalmistosta 

arviolta 120-140 m länsilounaaseen.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3211195 6760640

Vakka-Suomi Laitila sm 4324 Vainio-Puhju 1 Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontien molemmin puolin, 1,7 km Sipontien risteyksestä lounaaseen, Tynnyrkorven kohdalla. 

Maasto on loivasti kaakkoon viettävää rinnettä, jonka kaakkoispuolella on suota ja peltoaukea. Paikalta on tunnettu kaksi röykkiötä jo 

1800-luvun lopulta lähtien. Eteläinen (p = 6771 610, i = 3216 280), reunakehällinen röykkiö  (11 x 11,3 x 1,5 m; 1987 inventoinnin 

mukaan 10,9 x 8,8, x 1,1 m) sijaitsee tien kaakkoisreunassa, rapautuneella kallionyppylällä. Jäännöksen keskellä on kraaterimainen 

syvennys. Edellisestä 110 m koilliseen (p = 6771 705, i = 3216 350), maantien toisella puolella, tien reunassa olevalla 

moreenikumpareella sijaitsee toinen röykkiö (7,8 x 7,2 x 0,8 m), joka on mahdollisesti reunakehällinen. Sen keskustassa on syvennys.

1 hautapaikat pronssikautinen 3216315 6771673

Vakka-Suomi Laitila sm 4325 sma 4101 Vainio-Puhju 2 Kohde sijaitsee Valkon kyläkeskuksesta 4,4 km koilliseen, 50 m Valkontieltä luoteeseen, polun pohjoispuolella. Maasto on lähes 

kalliomäen lähes maantasaista pohjoislakea. Kyseessä on todennäköisesti 1965 todettu röykkiö, joka on paikannettu 1987 

inventoinnissa. Kalliopohjalle tehty röykkiö (8,7 x 8 x 0,9 m) on ainakin osittain reunakehällinen ja keskuskuopallinen. Jäännöstä on 

pengottu.

2 hautapaikat pronssikautinen 3215970 6771490

Vakka-Suomi Laitila sm 4326 Vainio-Raula 1 Kohde sijaitsee Sonkkilan päärakennuksen itäpuolella, entisellä hakamaalla. Kaakkoon viettävä rinne on myöhemmin muutettu 

taimikoksi (1994). Alueelta on 1955 todettu kaksi maansekaista röykkiötä, jotka on tulkittu rautakautisiksi haudoiksi. Inventoinnissa 

1994 taimikoksi raivatulta alueelta ei ole havaittu mitään merkkiä muinaisjäännöksestä.

2 hautapaikat rautakautinen 3208397 6765954

Vakka-Suomi Laitila sm 4327 sma 4115 Vainio-Raula 2 Kohde sijaitsee Untamalan Niemispäässä, Vainio-Raulan talosta 130 m itään peltojen ympäröimissä moreenisaarekkeissa. Alue on 

ollut hakamaata. Paikalta on todettu 1955 kaksi röykkiötä, joista toinen on erittäin epämääräinen. Toisen vierestä on aikoinaan löytynyt 

ruukun kappaleita ja vihreä solki, jotka eivät ole tallessa. Inventoinnin 1994 mukaan saarekkeille on ajettu niin paljon kiviä, ettei 

jäännöksiä voi enää erottaa.

2 kivirakenteet rautakautinen 3208720 6765820

Vakka-Suomi Laitila sm 4328 Vainiotalo Kohde sijaitsee Kouman kylässä, 300 m maantieltä kaakkoon, Vainiotalon tilan pihapiirissä ja 80 m itään Vainio-Hentun lähitiluksilla. 

Maasto on peltojen ympäröimää moreenisaareketta, jonka rinteet viettävät etelään ja kaakkoon laajan Hankeransuon suuntaan.  Talon 

karjapihasta on 1909 löydetty rautakautisia asehaudan esineitä. Pihasta on 1910 kartoitettu yhdeksän röykkiöitä, joista viisi on tutkittu. 

Vähäisinä löytöinä on saatu talteen pääasiassa pronssirengas, rautaesineitä ja luuta. Karjapihaa ei ole tutkittu ja paiaklle on 

myöhemmin rakennettu navetta. Inventoinnin 1994 mukaan kalmistoa saattaa kuitenkin olla vielä lounaispuolella jäljellä. 

Päärakennuksesta 80 m itään olevasta saarekkeesta on 1910 ja 1955 todettu viisi röykkiötä tai kumparetta. Inventoinnin 1994 

perusteella saarekkeen kaakkoispää on säilynyt, mutta muut röykkiöt ovat mahdollisesti osittain peittyneet maanmuokkauksessa.

2 hautapaikat rautakautinen 3206300 6765960

Vakka-Suomi Laitila sm 4329 Valkojärven Rantamäki Kohde sijaitsee Laitilan keskustan länsipuolella Pappilantien luoteispäässä, entisen Valkojärven etelärannalla kohoavassa 

saarekkeessa. Sirppujoki on saanut alkunsa saarekkeen eteläpuolelta. Alueella on nykyisin pumppuamo ja aikaisemmin paikalla on 

ollut saha, mylly ja sähkölaitos.  Maasto on järveen rajautuneen luode-kaakkosuuntaisen harjujakson pieni kohouma, jonka maaperä on 

hiekkaa. Paikalta on löydetty konehuoneen perustuksia kaivettaessa matala, metrin läpimittainen raunio, jonka pohjalla oli rautakautisia 

hautalöytöjä (KM 7944).  Tutkimuksia on tehty 1921 ja 1922, mitä Mäeltä on ajettu kauan hiekkaa ja alue on nykyisin lähes kokonaan 

rakennettu. Muinaisjäännös on ilmeisesti kokonaan tuhoutunut.

3 hautapaikat rautakautinen 3211713 6764571

Vakka-Suomi Laitila sm 4331 Varemäki Kohde sijaitsee Malvon kylän metsäpalstalla, 720 m Kaitontieltä itään. Maasto on etelään viettävää mäenrinnettä, jonka eteläpuolella 

on peltoaukea. Inventoinnin 1955 paikalta on todettu kaksi huonokuntoista röykkiötä (6,5  x 7 x 0,8 m ja 4,3 x 4,3 m). Inventoinnin 1987 

mukaan kohdetta ei ole löydetty.

2 hautapaikat pronssikautinen 3220228 6774982
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Vakka-Suomi Laitila sm 4332 Vehmaansaari Kohde sijaitsee Vaimarossa, 460 m Vaimarontieltä länteen, kyläkeskuksesta 1,4 km pohjoiseen, Salorannantien koillisreunassa. 

Maasto on kalliomäkeä, jonka koillispuolella avautuu pieni peltoaukea. 





Mäen laelta on tunnettu kaksi hajotettua röykkiötä 1800-luvun lopulta lähtien. Röykkiöistä on jäljellä vain pohjat ja paasiarkun 

jäännöksiä keskiosassa. Röykkiöstä 1 on jäljellä vain pohja ja reunakiveys (3,6 x 3,4 x 0,4 m; 1987 inventoinnin mukaan 6 x 3,2 x 0,3 

m). Vieressä sijaitsevaa röykkiötä 2 (5,7 x 8 x 0,4 m).

2 hautapaikat pronssikautinen 3213133 6775333

Vakka-Suomi Laitila sm 4333 sma 4117 Venno 1 Kohde sijaitsee Syttyän kylässä, Syttyäntien ja Tanhuantien risteyksestä 200-300 m koilliseen, Vennon talosta 250 m 

pohjoisluoteeseen, maantien itäpuolella. Maasto  on peltojen ympäröimää moreenisaareketta ja sen eteläpuolista peltoa. Paikalta on 

todettu neljä maansekaista röykkiötä (halk. 4-6 m). Kaksi jäännöstä on tutkittu 1958 ja osa on hävitetty maankäytössä.

2 hautapaikat rautakautinen 3213213 6764758

Vakka-Suomi Laitila sm 4334 Venno 2 Kohde sijaitsee Syttyän kylässä, Kaivolantien ja Vuohenmaantien risteyksestä kilometri lounaaseen. Ketunjoesta 270 länsilounaaseen 

ja laukkalliosta 220 itään. Maasto on kivistä moreenirinnettä, jossa siirtolohkareita. Paikalta on todettu 1955 inventoinnissa 

epämääräinen röykkiö. Inventoinnin 1987 mukaan kyseessä on suorakaiteinen latomus (8,3 x 5,9 x 0,6 m), jonka itäpäässä on 

rapakivilohkare ja keskustassa kaivettu kuoppa. Kohdetta koskevat paikkatiedot ovat epäselvät ja se olisi tarkastettava.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3215230 6764030

Vakka-Suomi Laitila sm 4335 sma 4121 Vuola Kohde sijaitsee Vidilässä, 50 m Vidiläntien ja Kauppilantien risteyksestä  lounaaseen. Maasto on lounais-koillissuuntaista, 

kangasmetsää kasvavaa päätemoreeniharjannetta, joka viettää etelään ja kaakkoon. Paikalta on inventoinnissa 1994 todettu kaksi 

röykkiötä, joista läntisempi sijaitsee korkeammalla kangasmetsässä (3,5 x 3,5 x 0,8 m) ja itäisempi (3,9 x 3,1 x 0,6 m) sen itäpuolella, 

vain 6 m päässä tien luoteisreunasta. Lähistöllä on myös epämääräistä kivikkoa, josta kohoaa pysty rapakivi.

2 hautapaikat pronssikautinen 3213679 6760967

Vakka-Suomi Laitila sm 4336 sma 4110 Vuorela ja Pehka Kohde sijaitsee Soukaisissa, Soukaistentieltä 350 lounaaseen, kylämäen eteläosassa, Kouluvainiontien päässä. Maasto on peltojen 

ympäröimää, länsiluoteeseen pistävää rikkonaista moreeniharjannetta, jossa katajikkoa. Lounainen osa kuuluu Vuorelan tilaan ja 

koillinen Pehkan tilaan. Vuorelan peltosaarekkeesta on 1955 todettu kolme matalaa röykkiötä (halk. 10 m) ja 1978 inventoinnissa 

röykkiöiden kaakkoispuolella saarekkeen reunassa nokikerrosta. Vuorelasta noin 40 m koilliseen Pehkan peltosaarekkeesta on todettu 

matala kiveys (halk. 12-13 m) ja itä-länsisuuntainen kivikehä (6,5 x 3,6-5,5 m).

1 hautapaikat rautakautinen 3212198 6767716

Vakka-Suomi Laitila sm 4337 Vuorenmäenkallio Kohde sijaitsee Pehtsalossa, Koviontieltä 820 m etelään ja Pehtsalonraitilta 120 m koilliseen. Maasto on metsäisen kalliomäkeä. Mäen 

itäreunasta on todettu 1955 inventoinnissa röykkiö (halk. 10 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3214244 6751012

Vakka-Suomi Laitila sm 4338 Vuorenmäki Kohde sijaitsee padon kylässä, Hiittenvuoren laella Padontien ja Kaidantien risteyksestä 680 m koilliseen, Vähätalosta 400 m 

itäkaakkoon. Maasto on pinnaltaan tiivistä pirunpeltoa kalliomäen laella. Paikalta on todettu 1965 kupera, laattamaisista kivistä koottu 

röykkiö (8,9 x 8,7 x 1,2 m), jonka keskellä maahan yltävä kuoppa (1,2 x 2 m). Ympäröivä pirunpelto on samaa kivilajia.

1 hautapaikat pronssikautinen 3218680 6772640

Vakka-Suomi Laitila sm 4339 Vuorlevonkallio 1 Kohde sijaitsee Vahantaan ja Vaimaron kylien rajalla, Hilttiönjärven koillispuolella kohoavalla Vuorlevonkalliolla, Hilttiöntieltä 350 m 

länteen.  Maasto on korkean mäenlaen länsirinnettä. Mäki viettää jyrkästi järven suuntaan. Paikalta on tunnettu kaksi röykkiötä 1800-

luvun lopulta lähtien. Suuremmassa (12,3 x 10,5 x 1,8 m) on Vahnataan ja Vaimaron kylien rajapyykki. Toisessa (9,2 x 8,5 x 0,7 m; 

1987 inventoinnin mukaan 7,9 x 6,5 x 1 m) on kehäkiveys ja ja keskellä näkyy paasiarkun reunaa. Jäännöstä on purettu.

1 hautapaikat pronssikautinen 3211280 6772810

Vakka-Suomi Laitila sm 4340 Vuorlevonkallio 2 Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, 750 m Vaimarontieltä ja 540 m Saarelan talosta luoteeseen, Sarkojärven itärannalla. Maasto on 

laakean kalliomäen lounaista lakea.  Paikalta on tunettu 1800-luvun lopulta röykkiö. Inventoinnissa 1955 on kartoitettu röykkiö (8,4 x 3,0 

x 1 m), jossa on ollut suuri paasiarkku. Inventoinnin 1987 mukaan mäen lounaisreunassa on kolme röykkiötä, joista suurimmassa (8,9 x 

8,7 x 1,3 m) on mahdollisesti paasiarkun jäännökset. Toinen röykkiö on suorakaiteinen (8,4 x 7,4 x 1 m), kolmas (5 x 2,1 x 0,3 m) 

epämääräisempi. Inventointitietojen perusteella muinaisjäännös sijaitsee 290 m lounaaseen aiemmin ilmoitetusta ja peruskarttaan 

merkitystä paikasta (p = 6773 415, i =  3212 200, z = 21 m). Tällä paikalla on todettu viljelyröykkiö. 


1 hautapaikat pronssikautinen 3212000 6773185

Vakka-Suomi Laitila sm 4341 Vähämetsän lohko Kohde sijaitsee padon kylän metsälohkolla, Padontiestä 930 m pohjoiskoilliseen, metsätien itäpuolella. Maasto on kalliokohouman 

päälle muodostunutta pirunpeltoa. Pirunpellon laidasta on todettu 1955 reunakehällinen röykkiö (8,5 x 8,3 x 1,1 m), jonka keskellä on 

syvennys.

1 hautapaikat pronssikautinen 3217770 6775230
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Vakka-Suomi Laitila sm 4342 Vähäniityntaustan nummi Kohde sijaitsee Vaimarossa, Otajärven koillispäässä avautuvan matalikon kaakkoisrannalla, 1,2 km kaakkoon Pyhärannan ja Kodisjoen 

rajasta, 950 m Vaimarontieltä länteen ja 300 m Salorannan tilalta pohjoiseen. Maasto on pohjois-eteläsuuntaista kallioharjannetta, jonka 

länsirinne laskeutuu melko jyrkkänä Otajärven suuntaan. Laakealla kalliolla kasvaa siellä täällä havupuita. Kalliolta on 1800-luvun 

lopulta lähtien tunnettu neljä röykkiötä. Pahasti tuhoutuneet röykkiöt on dokumentoitu 1955 (nrot 10-13) ja mitat tarkistettu 1987 

inventoinnissa. Samalla kalliomäellä sijaitsee myös edellisistä 185 m itään ja Salorannan tilalta 350 m koilliseen oleva kohde nro 14. 





Röykkiö 10 (9,1 x 8,5 m). Suureksi osaksi hajotettu ja uudelleen koottu.  Itäreunalla luultavasti alkuperäistä reunakehää. Paikalla on 

runsaasti hiekkakivilaakojen palasia.


Röykkiö 11 (7,1 x 5,5 x 0,8 m) edellisestä 20 pohjoiseen. Keskustassa on pyöreistä vierinkivistä ladottu röykkiötä, jonka sisin keskus on 

avattu. Syvennyksessä erottuu maakivien reunustama arkunpohja. Keskustassa on runsaasti hiekkakivilaakojen palasia. 


Röykkiö 12 (9,9 x 8,5 m) edellisestä 10 m pohjoiseen. Jäännös on täysin hajotettu. Pohjois-ja eteläreunalla on kiviä epämääräisessä 

kasassa. Pohjoissivussa olevan maakiven juurelta maan pinnasta on löytynyt 215 g poltettua luuta. Paikalta on ajettu suuri määrä kiviä 

pois.


Röykkiö 13 (9,8 x 5,3 m), edellisestä 30 m länteen. Röykkiö on hajotettu ja myöhemmin kasattu uudelleen.  


Röykkiö 14 edellisestä 185 m itään, tilustien itäpuolella olevan laakean kalliopaljastuman huippuosan pohjoisreunassa.  Inventoinnin 

1955 mukaan laivanmuotoinen latomus (17 x 4 m), 1987 inventoinnin mukaan kaksi erillistä (9,2 x 5,3 x 0,3 m ja 7,4 x 3,9 x 0,4 m), 

mutta voinut olla alun perin yksi, joka pengottu.

1 hautapaikat pronssikautinen 3212757 6776272

Vakka-Suomi Laitila sm 4343 sma 4112 Vähä-Talo 1 Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Meritien ja Väkkäräntien risteyksen lounaispuolella. Maasto lounaaseen viettävää kalliorinnettä. 

Paikalla on 1955 inventoinnin mukaan röykkiön pohjakiveystä (6 x 6 x 0,1 m). Inventoinnin 1994 mukaan kohteessa ei ole mitään 

hautaraunioon viittaavaa.

2 hautapaikat pronssikautinen 3206632 6768648

Vakka-Suomi Laitila sm 4344 sma 4104 Vähätalo 2 Kohde sijaitsee Padon kylässä, Hiittenvuorella, Padontien ja Kaitontien risteyksestä 600 m pohjoiskoilliseen ja 100 m Vähätalosta 

luoteeseen. Maasto on jyrkänteistä kallioharjannetta, jonka länsipuolella avautuu Padon kyläkeskusta. Kallion juuressa virtaa 

Kauljärvenoja lounaan suuntaan. Paikalta on todettu kartan muinaisjäännösmerkin kohdalta 1987 inventoinnissa röykkiö (10,5 x 10,1 x 

1,9 m), jonka eteläosaa on pengottu. Kyseessä saattaa olla kohde Hiittenvuori 1 (mjreki 40010039), joka on 1955 paikannettu tästä 

kohdasta 140 m etelälounaaseen. 





2 hautapaikat pronssikautinen 3218240 6772900

Vakka-Suomi Laitila sm 4345 sma 4112 Yli-Hakula Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Väkkäräntien ja Meritien risteyksestä 210 m luoteeseen, Yli-Hakulan talon pihapiirissä. Maasto on 

peltojen ympäröimää kalliomäkeä, jossa on runsaasti rakennuksia. Pihapiiriin kuuluvalla hakamaalla kasvaa runsaasti sikoangervoa. 

Tilalta on tunenttu muinaisjäännöksiä 1800-luvun lopulta lähtien. Yksi röykkiöistä sijaitsee kalliomäen laella tuulimyllystä 

etelälounaaseen. Se on ollut 1800-luvun lopulla huomattavasti nykyistä suurempi. Talon päärakennuksen luoteispuolella on yhden 

röykkiön pohjakiveys. Talon eteläpuolisella hakamaalla on 1995 todettu kaksi röykkiötä, joista vain toinen on havaittu 1994 

inventoinnissa.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3206490 6768800

Vakka-Suomi Laitila sm 4346 Yli-Kailan metsä Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, runsaat 200 m Vaimarontien länsipuolella, Oriojasta 180 m etelään, Otajärven koillisrannalla. 

Maasto on kalliomäkeä, jonka pohjoispuolella on peltolaaksoa. Kallion luoteisosasta (p = 6777350, i = 3213605, z = 20) on todettu 1955 

inventoinnissa pahasti hajotettu röykkiö (4,4 x 5,4 m; 1987 inventoinnin mukaan 7 x 5,8 x 0,6 m). Siitä runsaat 100 m eteläkaakkoon (p 

= 6777 250, i = 3213 620, mjmerkin mukaan 3213 660) on 1987 inventoinnissa todettu toinen, suorakaiteinen röykkiö (7,3 x 6,4 x 1,3 

m), jossa on silmäkivi. 





1 hautapaikat pronssikautinen 3213620 6777310

Vakka-Suomi Laitila sm 4347 Ylisaari Kohde sijaitsee Untamalan Ylisaaressa, 300 m valtatieltä 8 koilliseen. Maasto on eteläkaakkoon viettävää, kivikkoista ja rikkonaista 

rapakivi- ja moreenisaareketta, jota ympäröivät pienet peltokappaleet.  Alueella on poikkeuksellinen lehto- ja ketokasvillisuus ja 

runsaasti arkeofyyttejä, esimerkiki sikoangervoa. Paikalta on inventoinnissa 1994 todettu koekuopasta asuinpaikkaan viittaava 

kulttuurikerros ja pala rautakautista keramiikkaa. Löytöpaikasta 60 m kaakkoon on hyvin säilynyt tervahauta.

2 asuinpaikat rautakautinen 3208850 6769110

Vakka-Suomi Laitila sm 4349 sma 4106 Yli-Sunila 1 Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontieltä 150 m koilliseen, Yli-Sunilan talon pihapiirin luoteispuolella. Maasto on loivasti kaakkoon 

viettävää moreenirinnettä.  Paikalta on tunnettu 1800-luvun loplta saakka kaksi röykkiötä. Toisessa (9 x 10 x 1,5 m; 1987 inventoinnin 

mukaan 10,9 x 10,1 x 1,5 m) on mahdollisesti reunakehä. Jäännöstä on pengottu. Toinen (13,7 x 13, 8 x 2 m; 1987 inventoinnin 

mukaan 17 x 14,2 x 1,8 m) on suureksi osaksi hävitetty, poistamalla pohjoispuolinen osa. Röykkiössä on suuri syvennys (7 x 4 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3215574 6770716

Vakka-Suomi Laitila sm 4350 Yli-Sunila 2 Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontien ja Niittyvainioon johtavan tien risteyksestä 600 m luoteeseen. Maasto on loivasti etelään 

viettävää kallio- ja moreenimäkeä. Kalliopaljastumalta on tunnettu 1800-luvun lopulta lähtien reunakehällinen röykkiö (halk. 8 m). 

Inventoinnin 1987 mukaan paikalla on kaksi röykkiötä. Toinen on melko ehjä, toista on hajotettu.

1 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3215995 6770835

Vakka-Suomi Laitila sm 4351 sma 4108 Yli-Uotila 2 Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, Hilttiönjärven ja Vuorlevonkallion itäpuolella, Vaimarontien länsipuolella, Hilttiöntieltä 60 m itään.  

Maasto on kallioista moreenimäkeä, jossa kasvaa metsää. Paikalta on 1997 tarkastuksessa todettu kaksi avohakkuussa paljastunutta 

röykkiötä (halk. 4-5 m), joista toinen on vahingoittunut maanmuokkauksessa.

2 hautapaikat pronssikautinen 3211640 6772870

Vakka-Suomi Laitila sm 4352 sma 4108 Yli-Uotila 3 Kohde sijaitsee Vaimaron kylässä, Vaimarontien länsipuolella ja Hilttiönjärven itäpuolella, Vuorlevonkalliolta kaakkoon, aivan Hilttiöntien 

länsireunassa. Maasto on kallioista moreenialuetta, jossa kasvaa metsää. Paikalta on 1997 tarkastuksessa todettu säännöllisen pyöreä 

röykkiö (4 x 4 x 0,4 m).

2 hautapaikat pronssikautinen 3211640 6772645
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Vakka-Suomi Laitila sm 4353 Yli-Äijälä 1 Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontien ja Niityvainioon johtavan tien risteyksestä 350 m itään, Rurjan peltoaukean itäpuolella. 

Maasto on moreenimäen pohjoisreunassa kohoavaa kallionyppylä, joka viettää jyrkästi pohjoiseen peltoaukean suuntaan. Kallion 

reunasta on 1800-lopulta lähtien tunnettu suuri kehäkivellinen röykkiö (13,7 x 12,2 x 2,5 m; 1987 inventoinnin mukaan 12,2 x 11,4 x 2,4 

m). Keskellä on kraaterimainen syvennys (2,5 x 2,5 x 0,8 m).

1 hautapaikat pronssikautinen 3215810 6770580

Vakka-Suomi Laitila sm 4354 Yli-Äijälä 2 Kohde sijaitsee Valkon kylässä, Valkontien ja Kaulioon johtavan tien risteyksestä 290 m länsiluoteeseen, Hinnasjoesta 190 m länteen, 

tieltä 50 m pohjoiseen. Maasto on loivasti etelään ja itään viettävää moreeniharjannetta, jonka itäpuolella on Hinnasjoen kapea 

peltolaakso. Harjanteen itäpäästä on 1800-luvun lopulta lähtien tunnettu röykkiö (11 x 10 x 0,3 m; inventoinnin 1987 mukaan 14,6 x 

12,9 x 0,6 m). Jäännöksessä on kolme kuoppaa.

1 hautapaikat pronssikautinen 3215540 6769120

Vakka-Suomi Laitila sm 4355 Ylöjenmetsä Kohde sijaitsee Malvon kylässä, Malvontieltä 200 m luoteeseen ja Rauhalan talosta 230 m lounaaseen. Maasto on kallioista, jyrkästi 

pohjoiseen ja luoteeseen viettävää mäkeä, jonka luoteispuolella avautuu Luodessuo eli Kaukolansuo. Kallion luoteisreunasta on 

tunnettu 1800-luvun lopulta lähtien kaksi kehäkivellistä röykkiötä, joista läntinen (11,4 x 7,9 x 1,1 m) on pengottu, itäinen (11,7 x 9,6 x 

1,4 m) paremmin säilynyt.

1 hautapaikat pronssikautinen 3215274 6766450

Vakka-Suomi Laitila sm 4356 Ämmänsuo Kohde sijaitsee Seppälän kylässä, Iso-Potkion järvestä 1,6 km luoteeseen, Pyhärannan rajasta 570 m itään ja Korvenahon talosta 440 

m koilliseen, Ämmänsuon länsireunassa. Maasto on suohon rajautuvan kallioharjanteen eteläpäätä, jonka luoteispuolella kulkee 

harjannetta noudatteleva traktoritie.  Paikalta on inventoinnissa 1987 todettu vallimainen, etelä-pohjoissuuntainen hautaröykkiö (19,2 x 

6,4 x 1 m), jonka päät ovat keskiosaa leveämmät ja korkeammat. Molemmissa päissä on isompi, noin metrinen kulmikas kivi.

2 hautapaikat pronssikautinen 3203749 6771275

Vakka-Suomi Laitila sm 4357 Ämmänsuonkallio Kohde sijaitsee Seppälän kylän alueella, Kokonkallion ja Ämmänsuon eteläpuolella, Potkiontieltä 130 m etelään, Pyhärannan rajasta 

600 m ja Korvenahon talosta 500 m itäkaakkoon.  Maasto on etelään ja itään viettävää avokalliota, jonka poikki kulkee metsätie. 

Kalliolta on inventoinnissa 1994 todettu pitkänomainen, matala röykkiö (5 x 2,5 m). Metsätie on ilmeisesti rakennettu inventoinnin 

jälkeen eikä jäännöksen kunnosta ole tietoa.

2 hautapaikat pronssikautinen 3203760 6770852

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4401 Ahola Pronssikautinen hautaröykkiö, kooltaan 7,6x8 m, kallion laella Rauman kunnanrajan läheisyydessä.  SU-kohde 644 Lahdenvainio 1 hautapaikat pronssikautinen 3208684 6778925

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4402 Ihode Seitsemän röykkiön ryhmä Ihoden kyläkeskuksen ja valtatie 8 länsipuolella etelään ja lounaaseen viettävällä kalliorinteellä.  Alue on 

ollut osittain laitumena ja röykkiöiden alapuolella on kaksi peltoterassia, joita ei enää viljellä.  Röykkiöiden koko vaihtelee n. 4 ja vajaan 

7 metrin välilllä.  Ne ovat melko matalia ja pyöreähköjä. ja sijaitsevat pienehköllä alueella, koordinaattien mukaan likimain 20x40 m 

alallla.  Röykkiö 1 on koottu isoista kivistä, röykkiö 2 puolestaan pienistä kivistä.  Röykkiöiden lisäksi mäellä on useampia epämääräisiä 

kiveyksiä.

2 kivirakenteet varhaismetallikauti

nen

3207100 6776735

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4403 Ihoden kansakoulu Mahdollinen esihistoriallinen hautaröykkiö kalliolla Ihoden kansakoulun metsässä, noin 1.6 km koulusta koilliseen Vehkajärven ja 

Kylmäjärven välilllä.   Se on Suomelan talosta noin ½ km länsiluoteeseen ja peltoaukiosta noin 100 m länteen pienellä kalliolla metsän 

meskellä.  Se on kooltaan noin 4x8 m ja melko matala ja pengottu.

2 hautapaikat esihistoriallinen 3208343 6777951

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4404 Ilveskallio Kaksi röykkiönpohjaa kalliomaastossa Kukolan kylässä reilanjärven itäpuolella, noin ½ km rannasta.  Ne ovat Heikon talosta noin 1,3 

km eteläkaakkoon ja Rauman vastaisesta rajata 1 km länteen sijaitsevalla Ilveskalliolla noin 80 m etäisyydellä toisistaan.  Kallion 

länsiosan korkeimmalla kohdalla on vielä Killisen aikana (1885) olluyt ehjä "kaunis hiittenvare".  Schvindtin käydessä paoikalla se oli 

pengottu. V. 1964 inventoinnissa sen havaittiin olevan pengottu ja kooltaan 7x6x½ m.  keskusalue oli kivetön ja kalliopohjainen.  Sen 

ympärillä on erilaisia ilmeisen myöhäisiä kivirakennelmia.  Toinen on edellisestä pohjoiseen ja matalammalla.  Sen on vain pieni 2x3 m 

laajuinen ykesikerroksinen kiveys, mahdollienn hautaröykkiön jäännös.

2 hautapaikat pronssikautinen 3198185 6782826

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4406 Jyrkänkallio Pappilan kylän metsäpalstalla on Rohdaisista Uuteenkaupunkiin vievän tien varressa Jyrkän kallioiden pohjoispuolella kolme ajaltaan 

epämääräistä kivivallituksta, jotka sattavat olla esihistoriallisia, ehkä luonnonvoimienkin muodostamia.  Ne ovat pituudeltaan  20, 11 ja 

20 m, leveydeltään 3-4 m ja korkeudeltaan ½ m.  Sijaitsevat kahdella erillisellä matalamman alueen erottamalla kallioalueella n. 400 m 

etäisyydellä toisistaan.  Alueella on myös selvää pirunpeltoa.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3202129 6769947

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4407 Kaitila Pyhärannan Kaukan kylässä Ihodejoen itäpuolella n. 600 m olevan metsäisen kalliokukkulan laella sijaitseva pyöreähkö hautaröykkiö.  

Se on noin 6,5 m halkaisijaltaan.  Sen itäosassa on kiviä koottu eriliseen kasaan myöhemmin.  Kivet ovat suurehkoja ja niitä on 

useammassa kerroksessa.  Röykkiö on edustava muinaisjäännöskohde.

1 hautapaikat pronssikautinen 3201670 6771870

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4408 sma 4403 Kauhianpää Irtonaiosista kivistä tehty tasainen kivilatomus, rautakautinen hauta.  Hakaisija 9 m. Sijaitsee metsämäellä. 2 hautapaikat rautakautinen 3205964 6776129

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4409 sma 4403 Kaurila I Viisi kiveystä tai röykkiötä Ihoden kylässä , noin 1,4 km valtatie 8 länsipuolella sijaitsevassa paltojen ympäröimässä Simpunsaaren 

luoteispäässä.  Schvindt (1985) mainitsee saaressa olevan kolme röykkiöitä.  Huurre havaitsi 1964 kaikkiaan viisi kiveystä tai röykkiötä, 

joiden yhdistäminen aiempiin havaintoihin oli vaikeaa.   Huurteen mukaan Tiensuun kurkun pellon reunasta noin 50 m päässä itään on 

epäselvä 2x5 m laajuinen kiveys.  Siitä 20 m etelään on heinikon peittämä kuopallinen röykkiö, jonka halkaisija on noin 7 m.  Tästä 6 m 

luoteeseen on pieni 2-metrinen kiveys ja 40 m kaakkoon puolestaan pellon reunan lähellä toinen pengottu röykkiö, halkaisijaltaan 7 m.  

Viimeksi mainitusta 4 m itään on viide pengottu röykkiö, jonka halkaisija on 7 m.

2 hautapaikat esihistoriallinen 3205839 6776412
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Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4410 sma 4403 Kaurila II Kaksi röykkiönpohjaa jäänteenä esihistoriallisista hautaröykkiöistä Ihoden kylän länsiosassa Saaristolaan vievän tien 

eteläpuolellamäenharjanteen itäpäässä.  Tiestä 10 m etelään on suurimmaksi osaksi purettu röykkiönjäännös, jonka pohjan halkaisija 

on noin 12 m.  reunoiklla on kehäkiviä jäljellä.  Siitä 8 m kaakkoon on niin ikään suurimmaksi osaksi purettu röykkiö, jonka halkaisija on 

8 m.  Sen keskellä on kuoppa.  Pohjoiseman röykkiön luoteispuolella on kolme pitkänomaista kuoppaa, kooltaan 3x1,5x0,5 m.  

Schvindt lienee tarkoittanut näitä röykkiöitä kuvatesssaan "Tiensuun kurkun reunassa" olevia vareita.  Mainittu peltoalue on 200 m 

etelään.

1 hautapaikat esihistoriallinen 3205616 6776714

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4411 Korkea-aron kallio Kaksi röykkiöitä Pyhärannan koillisosassa Nuuskin kylän maalla Korkea-aron kalliolla, jotka jo Killinen (1885) ja Schvindt (1895) 

mainitsevat.  Huurteen (1964) mukaan sijaitsevat lahdenvainiosta Kodisjoelle vievän vanhan tien varressa, sen luoteispuolella 

Kaljasjärveen viettävällä mäntyharjulla.  Huurteen mittauksen mukaan isompi röykkiö on 12x7x1 m ja sen keskellä on kuoppa.  Toinen 

on 20 m lounaaseen oleva pyöreä vare, jonka halkaisija on 6 m.  Reunojen kivet ovat suurempia, kuin keskellä olevat.

1 hautapaikat pronssikautinen 3210817 6778950

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4412 Kuusisto Röykkiötä ja muita kivirakennelmia kalloisella mäkialueella Ihoden kylän länsiosassa, pienen peltoalueen länsireunassa, Rauman 

kunnanrajalta n. 200 m etelään.  Sijaitsevat Kuusiston talosta, entisestä Paksun torpasta luoteeseen olevalla kalliolla.  Röykkiöistä 

suurimman halkaisija on noin 13 m ja korkeus yli 2 m. Sen keskellä on kraaterimainen kuoppa.  Paksun aiemman isännän kerrotaan 

löytäneen siitä kuolaimet, jotka saattavat olla ne Rauman museon kokoelmissa olevat rautakautiset kuolaimet, joiden tiedetään olevan 

Ihoden kylästä.  Röykkiössä on kiinni erillinen röykkiö, josta erottuu kehäkiveystä.  Se on 1800-luvulla ollut noin 7-metrinen ja 1,5 m 

korka.  Suuren röykkiön luoteis- ja länsipuolella on kaksi röykkiötä, jotka ovat halkaisijaltaan noin 5 ja 2 m, sekä kivivalli, pituudeltaan 

15 m ja maakumpare. Edelleen ison röykkiön kaakkoispuolella on matala kiveys, joka on halkaisijaltaan noin 3 m.

1 hautapaikat esihistoriallinen 3204001 6778290

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4414 Lahdenvainio Matalia röykkiöitä Lahdenvainion kylän kalliomaastossa Sannajärven koillispuolella Pastinkalliolla ja Kajantolassa, Rauman ja Kodisjoen 

välimaastossa kahdella kallioalueella  (Huurteen inventointikohteet 1964:9-11).  Pastinkallion kaakkoislaidalla on 8-metrinen matalahko 

röykkiö ja siitä itäkaakkoon noin 100 m Kajantolan rajalla matala kivikasa, mahhollinen hauta, kooltaan 3x4 m.  Se on tehty lähinnä 

punaisista hiekkakivilaaoista.  Alueella on muitakin epämääräisiä kivikasoja.  Kajantolan puolella on pari mahdollista hautaröykkiötä. 

pieni 4-metrinen kivikasa sekä edellisestä 20 m suurten kivien pohjoispuolella toinen, halkaisijaltaan 3 m.  Edellisistä 150 m itään 

olevan korkeahkon kallion koillispuolen kalliomaastossa on pieni heinittynyt kivikasa, mahdollinen hauta.  Mahdollisesti osa röykkiöistä 

on pronssikautisia.

1 hautapaikat pronssikautinen 3209826 6782057

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4415 sma 4401 Lepparo Viisi mahdollista esihistoriallista hautaröykkiötä metsämaastossa Hatunpään talosta noin 300 m pohjoiseen, lähellä pienen pellon 

länsireunaa.  Lepparon röykkiöt sijainnevat yksittäisen todennäköissti pronssikautisen Majantaustan röykkiön itäkoillispuolella runsas 

200 m.

2 hautapaikat esihistoriallinen 3205960 6777180

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4416 sma 4401 Majantausta Saaristolantien pohjoispuolella olevan metsäisen kalliokohouman korkeimmalla kohdalla sijaitseva kiviröykkiö, todennäköinen 

hautaröykkiö.  Se on pyöreähkö ja halkaisijaltaan noin 7 m.  Sen länsiosasta lienee kiviä siiretty jolloiun mahdollista kehärakennetta on 

erotettavissa.  Kivet ovat pääosin keskikokoisia ja ainakin kahdessa kerroksessa.  Keskiosassa on suurempiakin kiviä.  Röykkiö on 

merkitty peruskarttaan ja se on lueteltu myös seutukaavaliiton luettelossa (SU-642), mutta kuvaus sopii Ihoden Lepparon viiteen 

röykkiöön, jotka lienevät runsas 200 m itäkoilliseen Majantaustasta ja jotka on tarkastettu inventoinnissa v. 1964.

1 hautapaikat pronssikautinen 3205735 6777078

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4417 Majantaustan haka Vanhastaan (Schvindt, Killinen) Ihoden kylän Lotilan Majantaustan haasta on tunnettu röykkiö.  Huurteen (1964) mukaan se on matala 

ja halkaisijaltaan 6-metrinen vare, jonka keskellä on matala kuoppa.  Se sijaitsee Majantaustan peltoalueen lounaispuolella olevan 

harjanteen koillispäässä, n. 100 m lounaaseen Tyynelän pellonreunan ladosta, josta oli vuonna 2006 enää rauniot jäljellä.   Röykkiö on 

merkitty peruskartalle ja vuoden 2006 mittauksen mukaan se olisi pyöreähkö ja noin 8 metrinen.  Sen vieressä on koillisessa toinen niin 

ikään peruskartalle merkitty röykkiö osittain kallipohjalla.  Tätä oli kaivamalla vaurioitettu vuonna 2005 nostamalla punaisia 

hiekkakivilaakoja pinoihin röykkiön päälle.  Vaurioitunut röykkiö entistettiin. Siirrellyt kivet sijoitettiin takaisin röykkiöön vuonna 2006.  Se 

kooostuu valtaosin hiekkaivilaaoista ja sen alkuperäiseksi kooksi arvioitiin noin 4x5 m.  Osa kivistä lienee matalan kallioharjanteen 

juurella killisessa.  


Huurre ilmoittaa vielä mainitun ladon lähellä olleen kivikkoinen kumpare, jonka kiveys lienee luontainen ja 8 m ladon eteläpuolella 

matala kuoppa, kooltaan noin 3x1 m.  


etelästä pohjoiseen lienee noin 200 m luokkaa


Vuonna 1996 röykkiöliden etelä- ja lounaispuolella on tarkastettu ryhmä päosin epämääräisiä röykiöitä, joista lähin on noin 30 m 

edellisten röykkiöden eteläpuolella.  


Brusilan mukaan röykkiöitä on vähintään 15 kpl.  Ne ovat huolimattomasti koottuja ja matalia röykkiötä ja ladelmia  Kylä-Lotilan maalla.  

Ne ovat mäkialueen itäreunalla olevalla terassilla, voimalinjan itäpuoleisessa tiheässä kuusimetsässä yli 20 m korkeuskäyrällä ja noin 

40 m levyisellä etelä-pohjoissuuntaisella vyöhykkeeellä.  Ne ovat noin 5-10 m etäisyydellä toisistaan ja muodoltaan epämääräisiä.  Osa 

on rakennettu maakiven juureen.  Halkaisijaltaan ne ovat yleensä alle 5-metrisiä ja keskimäärin noin 3 m.  Voimalinjan länsipuolella 

saattaa olla vielä useampiakin röykkiöitä.  Kasvillisuus haittasi havainnointia 1996.

2 hautapaikat pronssikautinen 3205393 6777390

K:\KESKEN\Maakuntakaavoitus\Selostus\Liitteet\sm_20091029.xls 117(130)



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖKSET (sm) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
 24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4418 Matinmetsä Useampia röykkiöitä Rauman vastaiselta rajalta  noin 300 m etelään valtatie 8 länsipuolella noin 100 m.  Ne sijaitsevat loivasti 

lounaaseen viettävässä kuusimetsässä.  Alueella on useita ilmeisesti kalliopohjaisia kumpareita, joiden päällä röykkiöt sijaitsevat.  

Kumpareiden välissä on kosteita painanteita.  Tiheän kuusitaimikon takia röykkiöiden lukumäärä on epäselvä, mutta kaksi selvää 

röykkiötä noin 25 m päässä toisistaan ovat kooltaan 6x5 m.  Ne ovat noin ½ m korkuisia ja paksun sammalen peitossa.  Eteläisempi 

röykkiöistä on kaiveltu ja sen keskellä on kuoppa.  Edellisistä noin 20 m itään on kolmas, noi 3-metrinen röykkiö, jonka korkeus on 30-

40 cm.  Todennäköisesti alueella on enemmänkin kasvillisuuden takia vaikeasti havaittavia rötkkiöitä.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3206360 6778620

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4419 sma 4402 Mieho 1 Aivan Pyhärannan kunnan kaakkoisosassa Laitilan rajan pinnassa sijaitseva vaatimattomien röykkiöiden ryhmä.  Miehonjärven 

pohjoisnnasta on matkaa noin 200 m.  Loivassa eteläkaakkon viettävässä metsämaastossa on vähintään 10 röykkiötä, jotka lienevät 

hautaröykkiöitä.  Ne ovat (a-j):


a. Pyöreä 4,1-metrinen röykkiö ampumalavan juurella, jossa on kiviä useammassa kerroksessa. 


b. Edellisestä 3 m kaakkon sijaitseva röykkiö, halkaisijaltaan 4,9 m.  Kiviä on useammassa kerroksessa. 


c. Röykkiöstä a 2-3 m luoteeseen sijaitseva epämääräinen röykkiö, joka on halkaisijaltaan 3,4 m.  Osa sen kivistä on suurehkoja.  


d. Edellisestä 6 m länteen maakiven vieressä oleva röykkiö,jonka halkaisija on 3,6 m.


e. Edellisestä (d) 20 m länteen maakiven kupeessa oleva röykkiö, jonka halkaisija on 3,9 m ja jossa on kiviä useammassa kerroksessa.  

Kivet ovat päänkokoisia tai pienempiä.


f. Röykkiöstä a n. 11 m koilliseen sijaitseva maakiven länsikupeessa sijaitseva 3,3-metrinen röykkiö, jonka suuremat kivet ovat 

reunalla. 


g. Edellisestä röykkiöstä 5 m itään sijaitseva röykkiö, jonka halkaisija on 3,3 m.  Se on muodoltaan kupera.  


h. Röykkiöstä e 5 m luoteeseen sijaitseva 3,8-metrinen pyöreä ja matala röykkiö.


i. Edellisestä 8 m luoteeseen sijaitseva pyöreä röykkiö, sekä


j. Edellisestä n. 9 m lounaaseen sijaitseva 3,2-metrinen röykkiö.  


Kaikki röykkiöt ovat sammalen peitossa.  Röykkiöistä länteen on muita Miehon alkueen röykkiökohteita (Mieho 2-5), lähimpänä Mieho 2 

noin 150 m luoteeseen.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3203140 6769440

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4420 Mieho 2 Pyhärannan kaakkoisossassa, Miehonjärven luoteispäästä n. 300 m luoteeseen sijaitsevassa suhteellisen tasaisessa havumetsäisessä 

maastossa kallionkohouman päällä sijaitseva pitkänomainen röykkiö.  Se on 11,5 m koillis-lounaissuunnassa ja leveydeltään noin 3,2 

m.  Se on samaloitunut ja sen päällä kasvaa pari puuta.  Röykkiö voi muodostua kahdesta tai kolmestakin yhteen sulautuneesta 

röykkiöstä.  Kivet ovat isohkoja. Mieho 1 röykkiöryhmä on n. 150 m kaakkoon.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3204060 6766955

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4421 sma 4402 Mieho 3 Pyhärannan kunnan kaakkoisosassa Ylikylän maalla, Miehonjärven luoteispuolella noin 400 m sijaitsee melko tasaisen metsämaaston 

kalliokummulla pyöreä kekomainen röykkiö.  Sen halkaisija on noin 7 m.  Keskellä röykkiötä on nelikulmainen kuoppa.  Päällimmäiset 

kivet ovat suurempia.  Röykkiö on sammalpeitteinen.  Ympäristö on nuorta kuusikkoa (1993).  Röykkiö on näyttävä hautaröykkiö.  

Mieho 2 röykkiö on noin 100 m itään.

1 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3202940 6769580

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4422 sma 4402 Mieho 4-5 Pyhärannan kunnan kaakkoisosassa, Ylikylän maalla, runsas 400 m Miehonjärven luoteispuolella melko tasaisessa metsämaastossa 

on kalliokohouman harjalla pitkänomainen hautaröykkiö (Mieho 4).  Se on koillis-lounaissuunnassa noin 14,2 m ja leveydeltään 4,2 m.  

Röykkiö voi koostua useammastakin toisissaan kiinni olevasta röykkiöstä.  Lounaispuolella on maakivi.  Kivet ovat päänkokoisia tai 

suurempia.  Sammalpeitteinen.  Pari kuoppaa on kaivettu koillispäähän sekä keskiosan lounaispuolelle. Toinen röykkiö (Mieho 5) 

sijiatsee edellisestä 50-100 länteen - lounaaseen hieman korkemmalla maastokohdalla.  Se on vaatimaton, mutta kosekmaton matgala 

kiviladelma tai -röykkiö kalliokumpareella, halkaisijaltaan 4,4 m ja pyöreä (ks. erilliskohteet).  Mieho 3 röykkiö on noin 100 m koilliseen 

ja Väliluunkallion röykkiöt noin 200 m lounaaseen.

1 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3202840 6769542

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4423 Miehonjärvi Pyhärannan kunnan kaakkoisosassa Ylikylän alueella sijaitseva ilmeinen röykkiö.hauta.  Idässä Miehonjärven länsiranta on n. 200 m 

etäisyydellä.  Röykkiö sijaitsee suhteellisen tasaisessa maastossa matalan kallion kohouman päällä harvapuustoisessa metsässä.  Se 

on pitkänomainen suunnassa lounainen-koillinen ja saattaa koostua kahdestakin röykkiöstä.  Sen pituus on 9 m ja leveys 3,2-4,5 m.  

Korkeutta on n. ½ m.  Koillisää on pyöreähkö röykkiö, jossa on päänkokoisia ja pienempiä kiviä useammassa kerroksessa.  Lounaispää 

on pitkänomainen, hieman koillisosaa kapeampi ja matalampi.  Lounaispäässä kasvaa kuusi.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3202980 6768912

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4424 Neittenkallio Ylikylän Eilun tilan metsäisellä kallioalueella on lounaisella korkeimmalla kohdalla Neittenkalliolla hajotetun hautaröykkiön pohja.  Se on 

nykyään kooltaan 6 x 8 m.  Kallliohuipun rinteet ovat jyrkät kaakkoa lukuun ottamatta.  Killinen (1885) kertoo "Neitseen kalliolla" 

asuneen jättiläisneidon, jolla oli tapana huvikseen munkkia lyödä ja jonka leikkkikaluja parin kyynärän korkuista kiveä säilytetään vielä 

muistona immestä.  Toisen tarinan mukaan kalliolle olisi "juuttien aikaan" haudattu päällikön tytär, joka oli kuollut juuttien tehtyä 

ryöstöretken Laitilan puolelle.  Taistelupaikka oli Lukujärven rannassa kalliolta 3 km kaakkoon, jossa juutit olisivat hänvinneet ja 

joutuneet vangeiksi Pakokallion luolista.

2 hautapaikat pronssikautinen 3202027 6768840

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4426 Radansuu Radansuun kylässä Siuttilan talon maalla vanhan Uudenkaupungin - Rauman tien varrella on talon vanha asuinrakennuksen 

kaakkoispuolella matalaa kalliopaljastumaa, jonka eteläosassa on hakattuna 13 kuoppaa.  Ne ovat pyöreitä, sileäpohjaisia ja 

puolipallon muotoisia, halkaisijaltaan 3-6 cm.  Niistä 11 on ryhmässä, kaksi muista erillään.  Osa löytyi maata siirrettäessä.  Tiettävästi 

paikalta ei tunneta löytöjä.  Korkeussijaintinsa perusteella (noin 4-5 m mpy.) kuopat on voitu tehdä aikaisintaan noin 1200 vaiheilla jKr.

1 kultti- ja tarinapaikat esihistoriallinen 3200189 6764807
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Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4427 Rapinjärven alue Kaakkoon viettävässä osin kalliopaljasteisessa metsämaastossa Rapinjärven luoteispuolella olevia vaatimattomia pieniä kiviröykkiöitä 

ainakin parilla erillisellä alueella.  


Alue 1 sijoittuu Viitmonkallion suuntaan johtavan tien kaakkoispuolelle, jossa on ainakin 2 sammalpeitteistä röykkiötä, kooltaan 3 ja 3,3 

m (a ja b).  Edellisistä n. 300 m kaakkoon on Alue 2, jossa on ainakin 5-10 röykkiötä, jotka näyttävät olevan osittain lounais-

koillissuuntaisessa rivissä 4-10 m päässä toisistaan.  Ne ovat 3-4 m kokoisia.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3202410 6771910

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4428 Retkesuunkallio Kylmämurattu kivirakennelma Ylikylässä, Rapinjärvestä noin 600 m lounaaseen metsäpellon lounaispuolella olevassa havumetsikössä 

loivasti koilliseen viettävässä rinnemaastossa, jossa on kalliopaljastumia.  Rakenne on pohjamuodoltaan hieman epäsäännölinen, 

koillis-lounaissuuntaisesti 2-2,5 m. Reunakivet on ladottu 6 kerrokseen pystysuoraksi muuriksi ja sisäosa on pakattu täyteen pienempiä 

kiviä. Itäsivulta rakenne on suora, koillis-pohjoissuunnassa osin romahtanut ja muualta kaareva. Koillis-pohjoissivulla on selviä palon 

merkkejä ja savirappauksen jäänteitä. Rakenne sijaitsee kuusimetsässä kalliopohjalla siten, että rakennelman koillis-pohjoispuolella 

kallio muodostaa suorakulmaisen madaltuman.

2 kivirakenteet historiallinen 3202040 6771080

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4429 Sannavuori Viisi pronssikautista hautaröykkiötä korkeassa kalliomaastossa Kaljas-, Noita- ja Sannajärven välissä.  Röykkiöiden halkaisija vaihtelee 

5-12 m välillä.  Röykkiö 1 on halkaisijltaan n. 12 m ja korkeudeltaan lähes 2 m.  Sen keskelle on kaivettu kolme kuopannetta, joista 

keskimmäisessä näkyy paasiarkkua.  Röykkiö 2 on edellisestä 40 m luoteeseen.  Se on halkaisijaltaan 8 mja sen keskellä on hajallaan 

kuoppia.  V. 1976 se on ollut tarkoitus ennallistaa.  Röykkiö 3 sijaitsee n. 30 m edellisestä etelälounaaseen.  Se on kooltaan noin 7 m. 

Sen kivet ovat hajallaan.  Röykkiöistä neljäs on hajanainen ja halkaisijaltaan 5 m.  Se sijaitsee röykkiön 2 pohjoispuolella.  Aivan 

edellisen itäpuolella on röykkiö 5, 3-metrinen kivikasa, jonka kivet voivat olla peräisin viereisistä röykkiöistä.  Sanannavuoren matala 

vare on laaja pirunpelto, jossa on erilaisia ajaltaan ja tarkoitukseltaan tuntemattomia kuoppia ja kaivantoja.

1 hautapaikat pronssikautinen 3209355 6781476

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4430 Särkmäenkallio Kolme pronssikautista hautaröykkiötä Ihodenjoen kiertämän jyrkkärinteisen ja korkean kallion tasaisella laella, Vuoriston talon maalla.  

Pohjoisin röykkiöistä on talosta noin 100 m etelään. Se on halkaisijaltaan noin 10 m ja korkeudeltaan 1 m.  Röykkiön keskellä on laaja 

kuoppa.  Kaksi muuta röykkiötä sijaitsevat lähekkäin.  Toinen on edellisestä 35 m etelään ja noin 15 m halkaisijaltaan ja 2 m 

korkeudeltaan.  Sen keskellä on kraaterimainen kuoppa.  Kolmas on edellisestä noin 12 m etelään, 13-metrinen ja noin 1½ m korkea 

röykkiö.  Sen keskellä on syvä kuoppa.  Tämän lähellä on ilmeisesti röykkiöstä otetuista kivistä ladottu myöhäinen kehä.  Viimeksi 

mainitun röykkiön länsipuolella on kallionjyrkänne.  Eteläisimpien röykkiöiden kohdalla on peruskartalla muinaisjäännösmerkki.

1 hautapaikat pronssikautinen 3208862 6777080

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4431 Tätilä Pronssikautisia hautaröykkiötä metsäisellä kalliolla Pyhärannasta Rohdasiin kulkevan tien pohjoispuolella.  Schvindt on maininnut kaksi 

röykkiötä, Huurre havaitsi kolme inventoidessaan vuonna 1964.  Ne ovat nykyään (2000-luvun alussa) avoimeksi hakatulla 

kallioalueella.  Huurteen mukaan kahdesta vierekkäisestä läntinen on noin 7 m ja 1 m korkea, mutta pahasti hajallaan.  Siinä on ollut 

havaittavissa mahdollista arkunjäännöstä.  Viereinen itäisempi röykkiö,  jonka Schvindt mainitsee, olisi ollut enää pieni kivikasa, mutta 

lähiympäristössä oli runsaasti irtokiviä.  Brusilan mukaan (v. 2004) kaksi vierekkäistä ovat säilyneet ja halkaisijaltaan 4,5 - 7 m. Näistä 

itäisempi lienee kokonaisuudessaan muinoin hajotettu, mutta muodostaam kuitenkin tiiviin kiveyksen kalliokumpareen länsireunaan. 

Läntisempi on edelleen (v. 2007) melko hyväkuntoinen ja Huurre on siinä keskuskraatterissa havainnut mahdollisen arkunjäännöksen. 

Kolmannen röykkiön puolestaan on havaittu jo 1990-luvulta lähtien olleen tuhottu. Se on ollut röykkiöistä ylin ja erillinen, noin 100 m 

päässä luoteessa.  Vielä vuonna 1964 se oli noin 5 m halkaisijaltaan ja 0,7 m korkea. Hävitetyn paikalla (p=6773 374; i=3201390) 

ylempänä ei ole kiveäkään jäljellä, mutta kivet on kasattu viereiseen kallion notkelmaan. Hajottajasta tai hävityksen ajankohdasta ei ole 

tietoa.  Ent. maanomistaja on kuitenkin kertonut, että röykkiötä kaivamassa olisi ollut joskus tutkijoita, vaikkei mitään tutkimuksia tiedetä 

tehdyn paikalla. Alueen pohjoispuolella on kallionlouhinta-alue. Kohde on merkitty vanhalle peruskartalle virheellisesti n. 150 m liikaa 

länsiluoteeseen.

1 hautapaikat pronssikautinen 3201474 6773320

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4432 Vanha Kaukka Autioituneen vanhan Kaukan kylätontin paikka vilejemättömällä kivikkomäellä noin 500 m Kaukan kansakoulun pohjoispuolella.  Talojen  

paikoja oli näkyvissä vuoden 1964 Pyhärannan inventoinnin aikana.  Talot lienee siirretty isonjaon yhteydessä.

2 asuinpaikat historiallinen 3199750 6769170

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4433 Vihitynmaan rinki "Vihitynmaan rinki" tai "Piispanrinki" nimillä tunnettu kivekehärakenne sijaitsee Rihtniemen länsirannalta noin 130 m itään, matalan 

kivikkoisen kangasharjanteen itälaidalla.  Jouko Voionmaa tutki paikkaa vuonna 1955, jolloin todettiin, että sisempi kivikehä on ollut 

suorakulmainen ja sisämitoiltaan 2x5 m ja ilmeisesti pienen rakennuksen perusta.  Ulompi kehä on lienee ollut 8-kulmainen ja 

halkaisijaltaan 12 m.  Mahdollisesti se on keskiaikaisen kappelin paikka, vaikkakaan mitään ajoittavaa ei ole löydetty.  Paikkaan liittyy 

tarinoita piispasta, jonka alus haaksirikkoutui.  Tarinan mukaan kolme avuksi tullutta paimenta hukkui ja piispa hautasi heidät 

kivirakenteeseen.   Joskus pispana on mainittu Henrik, joskus Arvid Kurki.  Noin 400 m pohjoisluoteeseen sijaitsee pieni kallioniemi 

nimeltään Piispanniemi.

1 kirkkorakenteet historiallinen 3193100 6785948

Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4434 Vähä-Aunela Rautakautinen mahdollinen kalmisto Ihoden kyläkeskuksen alueella, vanhan ja uuden tien välialueella peltosaarekkeessa, mistä ei ole 

merkkejä maanpinnalle.  Pellon laidan ojaa kaivettaessa oli löytynyt kaksi rautaista keihäänkärkeä matalan jyrkähkön törmän päältä, 

noin 20 m kahden aitan koillispuolelta aidan ja ison kiven luota.  Kärjet olivat 70 cm syvyydessä ja maa paikalla oli mustaa.  

Lähialueelta tkerrotaan löydetynmyös nuolenkärjen.  Inventoinnissa 1964 tehdyt koekuopat eivät osoittaneet muinaisjäännöksen 

merkkejä.  Alempaa pellosta on löydetty tuluskivi ja kuutiokiviä aitoista edelleen lounaaseen.  Vaikjttaa siltä, kuin alueella olisi ainakin 

yksi hauta ja mahdollista sautakautista asuinpaikkkaakin.

2 hautapaikat rautakautinen 3207549 6776416
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Vakka-Suomi Pyhäranta sm 4435 Väliluunkallio Kiviröykkiöitä ja valleja Ylikylän Narvelan Väliluunkalliolla, runsas 500 m Miehonjärvestä länteen.  Suurin on halkaisijaltaan noin 11-12 

m ja 2,7 m korkea ja keskeltä kaiveltu.  Sen vieressä pohjoisluoteessa on noin 4-metrinen ja ½ m korkea röykkiö.  Isosta röykkiöstä 4 

m pohjoiskoilliseen on halkaisijaltaan 8 m ja noin 1 m korkuinen röykkiö, jonka keskellä on laaja kuoppa.  Sen pohjoispuolella on 20-

metrinen itä-länsisuuntainen kivivalli, joka voi muodostua kahdesta vallin yhdistämästä röykkiöstä.  Vallin länsipuolella on toinen 8-

metrinen vallinpätkä ja ison röykiön länsilounaispuolella vielä 20-metrinen vallirakennelma, joka voi myös muodostua vallin 

yhdistämästä kahdesta röykkiöstä.  Noin 5 m ison röykkiön eteläpuolella on suuren maakiven pohjoispuolella matala epäselvä kivikehä, 

jonka ympäristökin on kivikkoista.

1 hautapaikat pronssikautinen 3202570 6769273

Vakka-Suomi Taivassalo sm 4504 Järppilän kartano Ensimmäiset maininnat Järppilästä ovat 1480-luvulta. Juhana Herttuan hoviin kuulunut tallimestari Bertil Iivarinpoika Grön, joka käytti 

Tott-suvun vaakunakilpeä, sai Järppilän haltuunsa vuonna 1567, jolloin tilaan liitettiin useita tiloja Taivassalosta, Lokalahdelta ja 

Vehmaalta. Vuodesta 1570 eteenpäin tunnetaan kartanon kaikki haltijat; omistajasukuja ovat olleet mm. Hornit ja Flemingit. Järppilän 

aikoinaan kolmikerroksisesta kartanolinnasta on jäljellä kukkulan korkeimmalla kohdalla sijaitseva, kivimakasiiniksi kunnostettu 

rakennus sekä tynnyriholvikellareiden jäännöksiä.

1 asuinpaikat historiallinen 3199950 6733610

Vakka-Suomi Taivassalo sm 4506 Keräsaari Matalan kalliokumpareen lounaispäässä, kallionkorkeimmalla kohdalla on pieni kiviladelma, joka on selvästi ihmisen tekemä. Kiviä on 

siinä hajallaan 2,5x2,8 m alueella, mutta ladelmassa on erotettavissa suorakaiteen muotoinen rakennelma, jonka laajuus on 1,3x1,8 m. 

Ladelma on osin sammalen ja jäkälän peitossa. Noin 35 m päässä edellisestä on toinen ihmisen tekemä pieni mutta pyöreä röykkiö tai 

ladelma, jonka halkaisija on 1,3 m.  Kivet ovat pään kokoisia ja sitä suurempia.  


Käräjäkiviksi oletetut kivet osoittautuivat tarkastuksessa luonnonkiviksi.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3211717 6727987

Vakka-Suomi Taivassalo sm 4519 Vaunukallio Matala pyöreähkö kiviröykkiö, jossa sammalien keskeltä kohoaa n. 80 cm korkuinen pystypaasi. Keskuskiven sivuilla neljä 

kivilohkaretta viisarikivinä. Keskuskiven pohjoissivulla rajamerkintä, josta ei saatu selvää. Rakennelma itä-länsisuunnassa 2,2 m.

2 kivirakenteet historiallinen 3204500 6728200

Vakka-Suomi Taivassalo sm 4521 Vähäniemi Kohde, kolme röykkiöryhmää sijaitsee kallioisessa metsässä Tumaraistenaukon itärannalla. Alueelle johtaa kallioiden yli pohjois-

eteläsuuntainen mökkitie.


Loivasti etelään viettävällä kalliolla matala, soikion muotoinen ja itä-länsisuuntainen kiviröykkiö, joka näyttäisi koostuvan kahdesta 

rinnakkaisesta röykkiöstä. Niistä idänpuoleinen on kooltaan 4,2 x 4,8 m. Koko pituus on 9 -9,9 m.  Pohjalla kallion pinnalla on hiekan 

sekaista maata. Kivirakennelmassa on kiviä ainakin 2-3 kerroksessa. Kiviä on heitetty myös ympäristöön.


Eri kohdekorteilla kaksi muuta mahdollista muinaisjäännöstä

2 kivirakenteet pronssikautinen 3204576 6722780

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4601 sma 4603 Ahtela Kalmisto sijaitsee Kylähiiden ja Hallun välisen maantiestä 40 m pohjoiseen, Pietilän tilan päärakennuksesta 170 m luoteeseen ja siitä 

kohdasta 300 m luoteeseen, missä maantie ylittää Sirppujoen. Kalmisto on pyöreähkö kivikkokumpare jonka halkaisija on 15 m. 

Kumpareesta on löytynyt saviastian muru ja palanutta savea sekä koekuopassa maa on ollut mustaa.

2 hautapaikat rautakautinen 3207529 6758638

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4602 sma 4603 Ahtelan Myllymäki Mahdollinen kalmisto sijaitsee Laitila-Uusikaupunki maantien ja vanhan maantien välissä kivikkoisella mäellä. Aikaisemmin paikalla on 

sijainnut tuulimylly. Mäeltä on löytynyt palaneen luun siru.

2 hautapaikat rautakautinen 3207354 6758925

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4603 sma 4607 Aitankallio Röykkiöt sijaitsevat Virtalan tilan päärakennuksesta n. 40 m lounaaseen Varhelaan vievän tien eteläpuolella Röykkiöissä 1 ja 3 oli 

reunakiveys ja suuri keskuskivi. Kaikki röykkiöt olivat maan ja kivensekaisia. Löytöjä olivat mm. suorajalkainen solki, kilvenkupuran 

kappale, palanutta luuta, saviastianpaloja ja röykkiöstä 2 huomattavan paljon kvartsin sirpaleita.

2 kivirakenteet rautakautinen 3210459 6755735

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4604 sma 4607 Eskola Röykkiöt sijaitsevat Eskolan tilan päärakennuksesta siten, että eteläisin sijaitsee päärakennuksesta 60 m lounaaseen ja pohjoisin 

päärakennuksesta 130 pohjoisluoteeseen. Viidessä röykkiössä näkyi keramiikkaa

1 kivirakenteet rautakautinen 3210619 6755610

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4606 Hellä Kalmisto sijaitsee Hellän tilan lounaispuolella mistä on löydetty melko paljon löytöjä. Hellän talo sijaitsee kivikkoisella mäellä Kylähiisi-

Hallu tiestä 400 m koilliseen Kallelan tienristeyksestä. Talon etelä- ja kaakkoispuolella on 16 kumpareitta, joista osa on hautoja, osa 

jotain muuta. Alue oli laitumena. Löytöjä ovat mm. kilvenkupura, miekka, keihäänkärkiä, rannerengas, veitsi, sirppi ja muutama 

saviastianpala.

1 kivirakenteet rautakautinen 3210104 6756572

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4607 sma 4607 Hiidenvainio Kohde sijaitsee Kallelan ja Varhelan tienhaarasta 300 m pohjoiseen Hasun tilan päärakennuksesta 100 m kaakkoon (alueen keskusta). 

Hiidenvainio on loivahkoa etelään ja kaakkoon ja itään viettävää pelto- ja laidunmaata. Vainion keskellä on raivaamattomia 

kivikkokumpareita, joista osasta on löytynyt saviastianmuruja ja niissä on mustaa maata ja/tai hiilimaata. Kumpujen koot vaihtelivat 2 x 

1 metristä halkaisijaltaan 20 m oleviin.

1 hautapaikat rautakautinen 3210145 6755925

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4608 sma 4602 Härkähaankallio Röykkiöt sijaitsevat Niinijärvestä pohjoiseen laskevan Härkähaanojan länsipuolella metsäisen kallion itäreunalla. Matkaa Niinijärven 

pohjoisrannalta Härkähaanojan suulta on 260 m länsiluoteeseen. Röykkiöt ovat halkaisijaltaan 2,5 - 3 m ja muodoltaan soikeahkoja, 

epämääräisiä ja yksi on lähes nelikulmainen.

1 kivirakenteet esihistoriallinen 3204090 6755777

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4609 Ilvesvuori Röykkiön pohja sijaitsee korkean ja melko jyrkkärinteisen Ilvesvuoren korkeimmalla kohdalla. Sen halkaisija on 4 m. Röykkiön kiviä on 

vieritetty pitkin rinteitä.

2 kivirakenteet pronssikautinen 3206836 6751625

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4610 Iskala Hallun kohdalla Sirppujoki tekee jyrkän mutkan. Iskalan talo sijaitsee joen muodostamassa niemekkeessä ja kuppikallio sijaitsee tilan 

päärakennuksesta 80 m luoteeseen paljaalla matalalla kalliolla. Kallion koko on n. 6 x 3 m ja siinä on 16 kuoppaa, joista 5 on 

epävarmoja ollakseen esihistoriallisia. Uhrikallion ympärillä on useita maan- ja kivensekaisia kumpareita, jotka voivat olla myös 

peltoraunioita.

1 kultti- ja tarinapaikat esihistoriallinen 3208206 6757912
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4611 Iso Lehmämaa 1 Entisen Lokalahden pitäjän Vartsaaren kylän Ison Lehmämaan saaren kaakkoisrannan läheisyydessä on loivasti rantaan laskeutuvalla 

kalliolla n. 80 m rannasta katkonainen soikeahko kivikehä.  Sen halkaisija etelä-pohjoissuunnassa on n. 40 m ja n. 20 m länestä itään.  

Kehä on pohjoispäässään selvin jossa on isoistakin kivistä muodotuva suorakulma.  Länsipuolella on meren suunnassa aukko, jonka 

eteläpuolella kiveys päättyy ryssänuuniin. Lounaassa on isompikin aukko kiveyksessä.  Kehän itäpuoli alkaa eteläpäässä pirunpellosta. 

V. 1971 inventoinnissa havaittu rakennelma ei vastannut Killisen kertomuksessa v. 1885 piirrettyä kivikehää.  





Killisen (1885:204) mukaan saaren eteläpäässä olisi (ollut) myös nunnarinki (jatulintarha), mutta inventoinnissa v. 1971 ei tällaista 

löydetty tai saatu tietoa.

2 kivirakenteet historiallinen 3190609 6741189

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4612 Iso Lehmämaa 2 Kymmenen hyväkuntoisen ryssänuunin jo sijaitsee ent. Lokalahden kunnan Vartsaaren kylän Ison Lehmämaan saaren lounaisrannalla 

kalliosessa metsämaastossa. Loivan kaaren muotoinen uunijono on yläpäässään n. 60 m rannasta, alapäässään vajaa 100 m 

merenrannasta.  Uunit (A-J) ovat:


A, halkaisija n. 3 m, aukko kaakkoon, katto on pudonnut,


B, halkasija n. 2 m, aukoton neliömäinen rakenne, edellisestä 30 m etelään


C, halkaisija n. 2 m, umpinainenl edell. 35 m SW-S


D, halkaisija n. 3 m, kattoa jäljellä, aukko pohjoiseen, edell. n. 20 m kaakkoon


E, halkaisiaj n. 1 m, edellisestä n. 5 m etelään


F, halkaisija n. 1 m, edellisestä n. 1 m etelään, 


G, halkaisija n. 2 m, täysin ehjä katto, aukko itään, edellisestä n. 10 m kaakkoon,


H, halkaisija n. 2 m, kattoa osaksi jäljellä, edell. n. 20 m kaakkoon,


I, halkaisija n. 2 m, neliömäinen rakenne, katto pudonnut, edellisestö n. 25 m etelään, sekä


J, halkaisija n. 2 m, katto pudonnut, aukko lounaaseen, edell. n. 90 m kaakkoon.  


K. Killinen (1885:204) mainitsee ryssänuunit, mutta ne on virheellisesti merkitty saaren eteläkärkeen.  Uunijonon kaakkoispäästä n. 200 

m kaakko-etelään viereisessä niemessä on osaksi hajonnut kivikehä/-aitaus Iso Lehmämaa 1, jossa niin ikään on yksi ryssänuuni.

2 kivirakenteet historiallinen 3190471 6741443

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4613 Jaakola Röykkiö sijaitsee Jaakolan talosta n. 300 m länsilounaaseen korkeohkolla mäntyä kasvavalla avokalliolla Nättilän vainiossa. Röykkiön 

halkaisija on 7 m ja sen keskellä on kuoppa. Röykkiön itälaidalta on otettu kiviä , länsilaidan korkein kohta on lähes 1 m.

1 kivirakenteet rautakautinen 3195911 6762619

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4614 sma 4607 Kalmumäki Polttokalmisto sijaitsee matalalla, kallioisella, loivarinteisellä kumpareella jota ympäröivät alavat pellot. Alue sijaitsee Kylähiisi-Hallu 

maantien länsipuolella Pilpulan tilan päärakennuksesta 170 m lounaaseen ja Kallelan sahasta 50 m luoteeseen. Kalmiston länsilaidalla 

on kaksi kallioon hakattua uhrikuopparyhmää. Kuopparyhmä 1 sijaitsee n. 55 m länsiluoteeseen saharakennuksesta kallion pintaan 

hakattuna. Kuoppia on seitsemän. Kuopparyhmä 2 sijaitsee muuntajan vieressä myös kallioon hakattuna. Kuoppia on seitsemän. 

Kalmistolöytöjä ovat mm. lasimassa- ja pronssihelmet, miekka ja miekkojen osia, karhunhammasriipus, keihäänkärkiä, 

hevosenkenkäsolkia, pronssispiraaleja, kuolaimet, pronssisormukset, kupurasoljet, keritsimet, hopearaha, niittinaulat, rautanaulat, 

palanut luu, tulusrauta ja saviastianpalat.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3209905 6755826

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4615 sma 4603 Karinpäällystänmäki Hautaröykkiö sijaitsee Karin tilan päärakennuksesta 50 m länteen ja tästä röykkiöstä 20 m länteen mäen juuressa on uhrikivi. 

Muinaisjäännös sijaitsee Kylähiisi-Kallela maantien eteläpuolella n. 300 m länteen Sirppujoen ylittävältä sillalta. Karin talon alla on 

sijainnut nyt jo tutkittu röykkiö. Löytöjä ovat pronssinen kiertojalkasolki, rautainen kaarisolki, rautaveitsi, väkäsellinen keihäänkärki, 

lasihelmi, kilvenkupuran pala, saviastia ja palaneita luita.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3207468 6758523

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4616 Kaunisto Kalmisto sijaitsee Hallu-Kallelan tien koillispuolella, tiestä n. 120 m itään koulun kohdalta mitattuna, talon pihapiirissä. Kohteessa 

saattaa olla vielä koskematonta kalmistoa jäljellä. Löytöjä ovat mm. kupurasolki, hevosenkenkäsolki, kaularenkaan katkelmat ja 

skandinaavisen soljen katkelma. Osa löydöistä on Uudenkaupungin museossa, nro:t 1649-1652.

2 hautapaikat rautakautinen 3209068 6757662

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4617 Kiilinmäki Röykkiö sijaitsee Vähä-Heikon talosta n. 330 m luoteeseen Kiilinmäen länsilaidalla kuivatun Kiilinjärven vieressä. Röykkiö sijaitsee 

metsärinteessä. Sen halkaisija on 6 m ja sen keskellä on laaja, matala kuoppa. N. 20 m kaakkoon röykkiöstä kalliolla on hajallaan kiviä. 

Siinä kohdassa on ehkä ollut toinen röykkiö.

1 kivirakenteet rautakautinen 3199199 6759885

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4618 Kirkonloukas Kohteessa on kiviröykkiöitä ja  kuopanteita, joita on kutsuttu "ryssänhaudoiksi". Kohde sijaitsee Kalanti-Vehmaa maantien 

lounaispuolella, n. 200 m länteen Koverolle menevän tien risteyksestä kivikkoisella mäellä, missä kasvaa pähkinäpensasta. 

Röykkiöitten keskimääräinen halkaisija on 3-6 m. Löydöt ovat saviastian muruja ja kuonaksi palanutta ainetta. Mäen laella ja 

etelärinteellä on myös 14 selvää kuoppaa. Kuopat sijaitsevat n. 50 metrin pituisella matkalla mäen rinteessä, suurin osa kutakuinkin 

mäen korkeuskäyrää vastaan. Vain yksi kuoppa sijaitsee toisista hieman erillään, mäkialueen luoteisosassa. Kuoppien pituus vaihtelee 

2 - 5 m:n välillä, leveys 0.6 - 1.5 m:n ja syvyys 0.2 - 0.9 m:n välillä. Yksi kuoppa tutkittiin vuonna 2000. Osoittautui, että se oli kaivettu 

vanhemman muinaisjäännöksen päälle, joka on kieys, jonka funktio ei selivnnyt tutkimuksissa. Löydetty keramiikka ja kuonaa viittaa 

varhaismetallikautiseen toimintaan.

1 muinaisjäännösryhmät moniperiodinen 3210929 6752194
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4619 Kittilä Entisen Lokalahden pitäjän Varanpään kylän Kittilänm talon pihapiirissä sijaitseva kalliopaljastuma, jossa on aittarakenuksen eteleä-, itä- 

ja koillispuolellaneljässä ryhmässä kakuppeja.  Kuppiryhmä 1 on aitan koillispuolel.la, n. 7 m aitan koillisnurkasta, jossa on 6 kuppia.  

Ryhmä 2 sijaitsee n. 6,5 m aitan koillisnurkasta itäöän; siinä on kaksi kuppia.  Kolmas ryhmä on n. 8 m itään aitan kaakkoisnurkasta.  

Siinä on 2-5 kuppia.  Ryhmä 4 on aittarakennuksen eteläseinustallaa, tieleikkauksen vieressä.  Siinä on 15/22 kuppia; kaakkoisnurkan 

vieressä on vielä 2 kuppia.  





Osa kupeista on selviä, osa heikommin havaittavissa, osa vaikuttaa luontaisilta.  Täysin pois suljettua ei ole sekään, että kaikki olisivat 

luonnonmuodostumia.

2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3193620 6745820

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4620 sma 4603 Klupumäki Kalmisto sijaitsee Palpan tilan päärakennuksesta n. 340 m itään peltojen ympäröimällä kivikkomäellä Laitila-Uusikaupunki maantien ja 

Sirppujoen välissä. Mäellä on 16 keskimäärin 1 x 2 m:n kokoisia kuoppia joissa on kiveystä. Paikalla oli myös kivien muodostama kehä, 

jonka halkaisija on 3 m ja sen keskellä on kivikkoa. Kuopan n:o 8 koekuopasta löytyi palaneen luun siruja ja pieneen kiveen 

takertunutta pronssihometta. Muita löytöjä ovat saviastianpalat ja pronssi- ja rautaesineitten katkelmat.

1 hautapaikat rautakautinen 3207834 6759113

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4621 sma 4605 Koivumäki Kohde sijaitsee Koivumäen tilan päärakennuksesta n. 300 m pohjoiseen Hallun ja Kallelan kylien rajalla, Sirppujoen ja Kylähiisi-Hallu 

tien välissä joesta 440 m itään ja tiestä 440 m länteen kivikkoisella mäellä. Muinaisjäännös ei näy maanpinnalle. Koekuopasta löytyi 

saviastian siruja ja maa oli mustaa. Kyseessä voi olla joko asuinpaikka tai kalmisto.

1 asuinpaikat rautakautinen 3208889 6757025

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4622 sma 4602 Koivuranta II Röykkiöt sijaitsevat Niinijärvestä pohjoiseen virtaavan Härkähaanojan itäpuolella mäntymetsää kasvavan kallion länsireunalla n. 100 m 

kohteesta 12 pohjoiseen. Röykkiöiden halkaisija keskimäärin 4 m. Röykkiö 1. kivet ovat hajallaan ja sen muoto en määrittelemätön. 

Röykkiöt 2-3 ovat pyöreitä eikä niitä ole pengottu.

1 kivirakenteet esihistoriallinen 3204057 6755850

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4623 Kolkanniemi Hieno ehjä jatulintarha ent. Lokalahden pitäjän Ruissaren kylän Salorannan tilan Kolkanniemessä, joka on laajan Ruissaarenaukon 

lahden pohjoisrannalla.  Tarha on kaakko-luodesuuntaisen kallioniemen kaakkoispäässä. Se on tasaisella loivasti itään viettävällä 

puutomalla kalliolla, joka päättyy vesirajan jyrkkään portaaseen.  Tarha on n. 20 m vesirajasta.  Se on halkaisijaltaan n. 9 m ja koottu 

pienistä kivistä ja muodostaa 8 kehää. Suuaukon ja ja keskipisteen välissä on suuri (luonnon)kivi.  Suuaukko on luoteeseen.  Ei ole 

läpikuljettavaa tyyppiä l. keskipisteestä on palattava tuloreittiä.  Itäosassa kolmannen ja seitsemännen kehän välillä on katkos.

1 kultti- ja tarinapaikat historiallinen 3194831 6739656

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4624 sma 4607 Korkeapyörtäneenmäki Kalmisto sijaitsee Kallelasta varhelaan vievän tien ja Lukkionojan välissä niityllä n. 10-130 m matkalla tien vieressä. Neljäs röykkiö 

sijaitsee pellon keskellä olevassa laajassa mäenkummussa. Varhelaan vievän tien rakentaminen on tuhonnut osittain kummut 1-3. 

Röykkiöstä 1 on löytynyt mm. kilvenkupura, kuolaimet kaksi miekanterää, sormus, rautaneula, palanutta luuta ja saviastianpaloja. 

Röykkiössä 4 oli mustaa maata ja siitä löytyi saviastianmuru.

1 hautapaikat rautakautinen 3210252 6755664

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4625 Korphallonmäki Röykkiöt sijaitsevat korkealla ja kapealla luoteis-kaakkoissuuntaisella kallioharjanteella, jonne on n. 600 m kaakkoon Tammistosta 

Pehtsaloon ja Tammistosta Koverolle vievien teitten haarasta. Kallio on n. 150 m maantiestä lounaaseen.Kaikkissa röykkiöissä on 

kuoppa ja niissä olleita kiviä on vieritetty ympäristöön. Röykkiöitten halkaisijat ovat 7 - 9 m ja korkeus 1 m, paitsi kaikista huonoimmin 

säilyneessä röykkiössä korkeus on määrittelemätön.

1 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3212607 6752412

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4626 Korvenmetsä Röykkiöt sijaitsevat Kalanti-Vehmaa maantien länsipuolella tien ja Alhonrannan taloon vievän peltotien risteyksestä 400 m 

länsilounaaseen kivikkoisessa metsässä. Röykkiöitten halkaisijat ovat keskimäärin 3 - 5 m.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3210469 6750145

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4627 sma 4608 Kotivainio Muinaisjäännös sijaitsee (kuten kohde 65) Kallela-Varhela tien ja Lukkionjoen välissä Vuolan Myllymäestä 180 m koilliseen 

laidunalueen keskellä pienellä harjanteella, jonka päällä on isoja kiviä. Koekuopasta löytyi saviastianpalasia.

2 asuinpaikat rautakautinen 3211183 6755729

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4628 sma 4607 Kotovainio Kalmistoalue sijaitsee Luottio-ojan ja Varhelaan vievän tien välissä laidunalueella Uudenkartanon tilan päärakennuksesta n. 80 m 

lounaaseen (alueen keskusta). Laitumen keskellä on laaja 50 x 20 x 1,5 m:n kokoinen kivikkokumpu jonka lounaispäästä löytyi 

saviastianpaloja. Muut kummut olivat pienempiä, keskimäärin 2 m halkaisijaltaan.

1 hautapaikat rautakautinen 3210304 6755790

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4630 sma 4603 Kömpänmäki Kalmisto sijaitsee Palpan tilan päärakennuksesta n. 200 m etelään Laitila-Uusikaupunki maantien länsipuolella n. 20 m tiestä 

kivikkoisella mäellä. Mäki sijaitsee maantiestä luoteeseen Langonsuolle ja Umpuriin vievän tien eteläpuolella. Löytöinä on mm. 

keihäänkärki, rautainen paimensauvaneula, rautainen vyönsolki, tulusrauta ja puukonhela.

1 hautapaikat rautakautinen 3207512 6759001

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4631 Lallan Isomaa Röykkiö sijaitsee pienellä kallionyppylällä Tammistosta Pehtsaloon vievän tien koillispuolella, n. 600 m kaakkoon tietä pitkin siitä 

kohdasta, mistä tie erkanee Koverolle, tiestä n. 70 m itäkoilliseen. Röykkiö on sammaloitunut ja sen halkaisija on n. 6 m.

1 kivirakenteet ajoittamaton 3212804 6752585

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4632 sma 4610 Levonniittu Kohde sijaitsee peltojen välisessä metsäkannaksessa Sirppujoen ja Vehmaalle johtavan maantien pohjoispuolella. Kyseiseltä 

maantieltä röykkiölle on matkaa noin 750 metriä. Kulku röykkiölle on kuitenkin pohjoisesta johtavaa pelto- ja metsäautotietä pitkin. 





Röykkiö on sen länsipuolella olevan pellon reunan lähellä ja mainittu mesätie kulkee pellon ja röykkiön välistä. Röykkiö on 7-10 metrin 

päässä itään metsätiestä.


Röykkiö sijaitsee tasaisessa maastossa havumetsässä. Levonniitunmäen rinne nousee kohteen kaakkois-eteläpuolella. 





Röykkiö on sammaleen peitossa. Se on lounais-koillissuuntainen ja muodoltaan soikea. Röykkiön pituus on 4 metriä ja leveys 2,5 

metriä. Rakenteen lounaispäässä, eteläreunalla ja koillis-itäsivulla on muutama isompi kivi, joiden välissä on pienempiä kiviä. 





Kohteelta 300 metriä kaakkoon sijaitsee Levonniitunmäen ja 250 metriä itä-koilliseen Suutilan röykkiökohde.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3207320 6756600
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4633 sma 4610 Levonniitunmäki Röykkiöalue sijaitsee n. 700 m pohjoiskoilliseen Sirppujoen ylittävältä sillalta Levonniitunmäen eteläpuolella olevalla metsäisellä 

peltoalueelle työntyvällä niemekkeellä. Mäellä on ainakin 28 erilaista kiviröykkiötä. Röykkiöt ovat halkaisijaltaan pienehköjä, n. 2-4 m ja 

ne sijaitsevat niin alavalla maalla, etteivät voi olla pronssikautisia.  


Vuosina 1996-97 alueella kartoittiin kaikkiaan 35 röykkiötä noin 1,5 hehtaarin alueella, tehtiin fosfaattikuopitus sekä tutkittiin röykkiöt 35 

sekä 23.  Röykkiöt todettiin ihmisen tekemiksi, mutta niiden funktio ja ajoitus eivät selvinneet.  Korkeat fosfaattiarvot alueella 

keskittyyivät röykkiöihin.

1 kivirakenteet rautakautinen 3207569 6756443

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4634 sma 4601 Luhtamäki Röykkiöt sijaitsevat Kauniston talon pihapiirissä ja kummallakin puolella tietä, joka erkanee Kivimäkeen vievästä tiestä. Pohjoisin 

röykkiö sijaitsee em. risteyksestä n. 80 m Kaunistoon päin, 8 m tiestä itään ja eteläisin Kauniston talon pihassa talosta 15 m itään. 

Röykkiöitten keskimääräinen halkaisija on 1,5 - 3 m. Suurimman röykkiön koko on 5 x 4 x 0,5 m ja siinä on keskellä kuoppa. Kahdessa 

epämääräisen muotoisessa röykkiössä oli vahva hiilikerros ja toisessa niistä oli näkyvissä punaisia hiekkakivilaakoja.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3200886 6756242

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4635 Luppavuori Ryssänuunit sijaitsevat kalliolla nimen kärjessä nykyisen tilustien etelä- ja pohjoispuolella. Uunien keskimääräinen halkaisija on 2 m. 1 kivirakenteet historiallinen 3186762 6768195

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4636 Materonkallio Röykkiö sijaitsee Materon talosta 140 m pohjoiseen kapealla kaakkois-luoteissuuntaisella kallioharjanteella, kallion päällä. Röykkiön 

koko on 9 x 10 x 0,5 m ja sen kiveys on melko hajanainen. Röykkiön keskellä on kaksi kivikehää ja siellä on ollut myös hiiltä.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3208859 6751881

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4637 Mattila Röykkiöt sijaitsevat korkeahkolla metsäisellä harjanteella n. 260 m etelälounaaseen Vehmaalle vievän ja Sairisiin vievän tien 

risteyksestä sähkölinjan lounaispuolella. Röykkiöt ovat halkaisijaltaan n. 2-4 m.

1 kivirakenteet esihistoriallinen 3209004 6753024

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4638 sma 4604 Maunu Kalmisto sijaitsee Sirppujoen mutkan koillispuolella, Kallela-Hallu tien varrella Maunun talon pihapiirissä. Löytöinä puukko, hioimia ja 

saviastianpaloja. Muinaisjäännöksestä ei ole näkyvissä maanpäällisiä merkkejä. Maunun talosta n. 200 m koilliseen pellolta on löytynyt 

irtolöytönä kaksi soljen puolikasta.  Maunun tilan tulevan uuden päärakennuksen pohjoispuolella hvaittiin koekuopan pohjalla 

mahdollisen säilyneen rautakautisen kalmiston kiveystä.  Vemärikaivannon seurannasa (Turun maakuntamuseo) ei rautakautiseen 

muinaisjäännökseen viittaavia löytöjä havaittu, mutta vahva historiallisen ajan sekoittunut kulttuurikerros.  Kerrokset voivat olla entisen 

kylätontin jäänteitä lähellä paikalllisteiden risteystä.  V. 2005 tehdyn tarkastuksen koepistoissa n. 120 m uudesta päärakennuksesta 

itäkoilliseen ja itäkaakkoon ei havaittu mitään muinaisjäännökseen viittaavaa pellossa ja suuren maakiven ympärille koottujen 

peltokivien länsireunassa.

2 hautapaikat rautakautinen 3208606 6758107

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4639 sma 4609 Metsälä I Röykkiö sijaitsee Mäntylän talosta n. 50 m pohjoiseen Laitilan rajasta n. 20 m länteen metsärinteessä. Röykkiön halkaisija on n. 3 m ja 

sen keskellä on kuoppa.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3213075 6750750

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4640 sma 4607 Mäkilä laidun Kalmistoalue sijaitseen Varhelaan vievän tien ja Lukkionojan välissäVarhelantieltä Eskolan tilalle vievän tien länsipuolella laitumella. 

Suurin röykkiö, röykkiö 1 (20 x 10 m) sijaitsee 80 m etelään Varhelan tieltä ja 50 m länteen Eskolan tilalle vievältä tieltä. Röykkiöitten 

halkaisija on keskimäärin 10-5 m ja yhdestä löytyi saviastianpaloja. Röykkiöistä kaksi voi olla moderneja.

1 kivirakenteet rautakautinen 3210577 6755704

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4641 sma 4607 Mäkilä peltotie Röykkiöt sijaitsevat Varhelaan vievän tien ja Lukkionojan välissä Virtalan talosta etelään lähtevän peltotien kummallakin puolella. 

Röykkiöstä 1 on puolet tuhoutunut tienteossa. N. 100 m Varhelan tiestä on leikkaus (röykkiö 1), jossa näkyi saviastianpaloja. 

Röykkiöstä 1 50 m etelään tien itäpuolella matalahko kumpare, josta löytyi saviastianpaloja.

1 kivirakenteet rautakautinen 3210469 6755624

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4642 sma 4609 Mäntylä II Röykkiö sijaitsee Laitilan puolella olevan Kopparin talosta ja Särkijärven pohjoispäästä n. 500 m länsiluoteeseen, Laitilan rajalta 80 m 

länteen matalalla kivikkoisella harjanteella. Röykkiön halkaisija on 8 m, korkeus 1 m eikäsitä ole hajotettu.

1 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3213131 6750565

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4647 Nohkola Kalmisto on sijainnut Sirppujoen mutkassa joen pohjoispuolella Kylähiisi-Kallela maantien sillalta 300 m kaakkoon Nohkolan tilan 

päärakennuksen itäpuolella ja pohjoispuolella piha-alueella ja päärakennuksen länsi- ja eteläpuolella olevassa puistossa. Esinelöytöinä 

mm. keihäänkärki, veitsiä, kupurasolkia, sirppi, rannerenkaita, saviastianpala ja palanutta luuta.

2 hautapaikat rautakautinen 3207997 6758263

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4648 sma 4610 Nohkola Röykkiö sijaitsee Sorrinniitun pohjoispuolella Otiaistensaaret nimisellä peltojen ympäröimällä metsäisellä mäellä Sirppujoen mutkassa 

peltotien itäpuolella. Röykkiön halkaisija on n. 2 m.

1 kivirakenteet esihistoriallinen 3208010 6756754

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4649 Osinkaisten kallio Röykkiöt sijaitsevat Kalanti-Vehmaa maantien itäpuolella, n. 1 km itään siitä kohdasta mistä erkanee tie Kuuvantakaan. Kallio on 

korkeahko ja pitkä lounais-koillissuuntainen kallioharjanne jonka länsipäässä röykkiöt sijaitsevat. Sen eteläpuolella on peltoalue, jonne 

kallion länsipuolitse vie tilustie. Läntisempi röykkiö on halkaisijaltaan 6 m ja sen keskellä on kuoppa. Toinen röykkiö on halkaisijaltaan n. 

7 m ja siinä on kaksi matalaa kuoppaa.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3212034 6750876

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4650 sma 4610 Paavola Kohde sijaitsee metsäsaarekkeessa Sirppujoen ja Vehmaalle johtavan maantien pohjoispuolella. Maantieltä on saarekkeeseen matkaa 

noin 400 metriä Levonniittuun johtavaa tietä pitkin. Metsäsaarekkeen etelänokassa, tien varressa on lato, josta röykkiö on noin 60 

metrin päässä pohjoisessa. 





Metsäsaareke on osin kalliopohjainen ja sen reunamilla on runsaasti kivikkoa, josta osa on ilmeisesti peräisin pellon raivauksesta. 

Röykkiö sijaistee saarekkeen keskellä. Sen pohjoispuolella on saarekkeen poikki kulkeva ajoura noin 4-5 metrin päässä röykkiöstä.





Röykkiö on sammaleen peitossa, mutta se vaikuttaa pelkästään kivistä kasatulta. Se on pyöreähkö ja halkaisijaltaan noin 4 metriä. 

Kivien joukossa on sekä isohkoja että ihmisen päätä pienempiä kiviä. Röykkiö eroaa metsäsaarekkeen muista kivikoista säännöllisen 

muotonsa vuoksi. 





Kohteelta 300 metriä itäkoilliseen sijaitsee Levonniitunmäen röykkiöalue.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3207200 6756400
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SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4651 sma 4603 Palppa 3 Kalmisto on sijainnut Palpan tilan päärakennuksesta 250 m itäkaakkoon aivan Laitila-Uusikaupunki maantien itäpuolella pienellä 

kumpareella. Kumpare oli 1964 5 x 6 m:n kokoinen ja tietä rekennettaesa sen länsi- ja pohjoisosia oli hävitetty. Pohjoislaidalla 

tieleikkauksessa näkyi hiilikerros ja löytyi muutama saviastian siru. Muita löytöjä olivat rautaesineen katkelma, palanut luunsiru sekä 

kvartsipaloja.

3 hautapaikat rautakautinen 3207750 6759070

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4652 sma 4603 Palppa I Kalmisto sijaitsee Palpan tilan päärakennuksesta 320 m itään heinää kasvavalla kivikkoharjanteella Uusikaupunki-Laitila maantien ja 

Sirppujoen välissä peltojen ympäröimänä. Harjanteella on kolme kuoppaa, kooltaan 1 x 2 m ja halkaisijaltaan 1 m, joista yhteen 

kaivetusta koekuopasta löytyi 30 cm:n syvyydestä hiilensiruja.

2 hautapaikat rautakautinen 3207859 6759170

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4653 Palppa IV Kalmisto on sijainnut Palpan talosta 200 m kaakkoon Laitila-Uusikaupunki maantien länsipuolella pienehkön kivisen kumpareen päällä. 

Maantien rakentamisen yhteydessä kumpareen kaakkoissivua oli leikattu ja silloin siinä oli mäkynyt mustaa maata. Koekuopasta löytyi 

pieni palaneen luun siru. Muita löytöjä olivat saviastianpalat, eläimen hammas ja kvartsinpala.

3 hautapaikat rautakautinen 3207314 6759140

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4654 sma 4603 Palppa VI Kohde sijaitsee Palpan tilan päärakennuksesta n. 200 m eteläkaakkoon Patraistenmäen lounaispuolella suurehkolla, korkealla mäellä 

Laitila-Uusikaupunki maantien länsipuolella. Tämä asuinpaikka on kauempana maantiestä eikä ole kärsinyt tietyöstä.  Mäellä oli 

erilaisten perunakuoppien ja kellareitten lisäksi neljä pienehköä ja matalaa "hautakuoppaa". Kohteen tutkitusta osasta on kaivauksissa 

löytynyt 11 x 5 m:n kokoinen rakennuksenpohja, jossa on keskellä tulisija. Löytöjä ovat mm. kolme rautaveistä, rannerenkaan kappale, 

spiraalikoristeen katkelma, neljä kuutiokiveä, seitsemän lasihelmeä, saviastianpalat ja savitiiviste.

2 asuinpaikat rautakautinen 3207625 6759031

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4655 Patraistenmäki (Palppa 

V)

Kalmisto sijaitsee Palpan tilan päärakennuksesta n. 200 m kaakkoon aivan Laitila-Uusikaupunki maantien länsipuolella, maantien 

vieressä kivikkoisella mäellä. Maantien teossa mäen kaakkoisosaa on leikattu. Löytöinä paikalta on mm. sininen lasihelmi, pronssinen 

hevosenkenkäsolki, spiraalisormus, rautaveitsen teräkatkelma, hioimen pala, saviastianpaloja, savitiivistettä ja palanutta ja palamatonta 

luuta.

2 hautapaikat rautakautinen 3207154 6759587

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4656 sma 4603 Pere Kalmisto sijaitsee uuden ja vanhan Laitila-Uusikaupunki liittymästä n. 60 m lähes pohjoiseen peltojen välissä olevalla sekametsää 

kasvavalle kivikkoisella harjanteella. Harjanteen kaakkoisosasta, koekuopasta löytyi saviastianpaloja, samoin löytöpaikasta 30 m 

länsilounaaseen olevan kiviraunion luota ja vielä näiden paikkojen välistä. Raunio sijaitsee mäen korkeimmalla kohdalla.

1 hautapaikat rautakautinen 3207097 6758748

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4657 sma 4603 Pietilä Suurimmaksi osaksi tuhoutunut kalmisto sijaitsee Pietilän talon pihapiirissä ja pihamaalla Sirppujoen länsipuolella Kylähiisi-Hallu 

maantien pohjoispuolella n. 160 m Sirppujoen ylittävältä sillalta länteen. Esinelöytöjä ovat mm. rautamiekat, keihäänkärjet, 

spiraalirannerenkaat, pronssikulkunen, kupurasoljet, kaularenkaat, spiraalisormus, niittinaulat, särmänuppinen hevosenkenkäsolki ja 

pronssineula, jonka toiseen päähän on kuvattu ihmiskasvot.

2 hautapaikat rautakautinen 3207621 6758549

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4658 sma 4603 Pietilä II Kohde sijaitsee Pietilän tilasta n. 100 m länteen Kylähiisi-Hallu maantien ja Karin taloon vievän tien välisellä Pietilän taloon kuuluvalla 

kielekkeellä maata, jonka luoteispäässä on kivikkoinen alue. Kylätien ojanleikkauksessa näkyi nokimaata ja esinelöytöinä tuli 

saviastianpaloja ja palanutta savea.

2 hautapaikat rautakautinen 3207450 6758545

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4659 Pietilän Myllymäki ja 

Lakiapelto

Röykkiöt sijaitsevat Kalanti-Vehmaa maantien itäpuolella, kaupasta n. 140 m itäkoilliseen. Röykkiön 1 halkaisija on 10 m ja korkeus 0,5 

m, se on pyöreä ja siinä on isojen kivien muodostama kehä. Röykkiö 2 on 14 m:n läpimittainen ja siinäkin on paikoin erotettavissa 

reunakiveystä. Röykkiö 2 on purettu osittain. Juuri röykkiöstä 2 on löytynyt saviastianpaloja ja hammas. Muut kaksi röykkiötä ovat 

halkaisijaltaan 2 m ja 7 m ja epävarmoja hautaraunioiksi. Röykkiöistä n. 50 m etelään röykkiöitten ja Pehdon kylätien välistä kuopan 

reunasta on löytynyt palanutta savea ja rautakautisen saviastian pala. Löytökohdan luonne on epävarma, kyseessä on mahdollisesti 

asuinpaikka.

1 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3211253 6751561

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4660 Pihlava Röykkiö sijaitsee Pihlavan talosta n. 400 m eteläkaakkoon metsässä kalliolla. Röykkiön halkaisija on 7 m ja se on pyöreä. Röykkiötä on 

pengottu vaikka siinä ei ole kuoppaa.

1 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3204897 6759643

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4661 sma 4606 Piispa eli Pietilä Mahdollinen kalmisto sijaitsee Vilon tilan pihapiirissä eikä muinaisjäännöksestä ole maanpäällisiä merkkejä. Löytöjä ovat keihäänkärki, 

veitsi ja hioin.

2 hautapaikat rautakautinen 3209563 6756481

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4662 Piitorauma Röykkiö sijaitsee Sirppu- eli Männäistenjoen länsirannalla Piitorauman talosta 170 m lounaasen mäen korkeimmalla kohdalla. Röykiön 

halkaisija on n. 6 m ja se on epämääräisen muotoinen. Mäen koillisrinteessä röykkiöstä 10 m on luoteis-koillissuuntainen kuoppa, 5 x 

1,5 x 0,5 m. Röykkiön itäpuolella on kiviä täynnä olevia kuoppia.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3200308 6762879

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4663 sma 4607 Pilpola Kalmisto sijaitsee Pilpulan tilan päärakennuksesta 100 m länteen Kylähiisi-Hallu maantien lounaispuolella heinikkomäellä. Toinen 

kumpare on 5 x 3 m:n kokoinen ja sen päälle on kasattu peltokiviä. Koekuopassa näkyi nokimaata ja löytyi saviastian siru.100 m 

pohjoiseen edellisestä kummusta sijaitsee matala raivaamaton laidunmäki, jossa on suuria siirtolohkareita. Koekuopassa näkyi mustaa 

maata ja löytyi saviastian muruja.

1 hautapaikat rautakautinen 3209844 6755933

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4664 sma 4605 Puonti Ryssänhaudat sijaitsevat n. 350 m etelään Puontin tilan päärakennuksesta Kylähiisi-Kallelan tien ja Sirppujoen välissä. Peltojen 

keskellä on kapea ja pitkä koillis-lounaissuuntainen mäkiharjanne, jossa on 7 kuoppaa. Kuoppien koko vaihteli 2 x 1 m - 4 x 1,5 m ja 

syvyys 0,50 - 0,75 m.

2 kivirakenteet historiallinen 3208847 6757230

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4667 Raunio Röykkiö sijaitsee Kalanti-Vehmaa maantien länsipuolella Rajamäki -nimisen kallion korkeimmalla kohdalla. Röykkiön halkaisija on 8 m 

ja sitä on ilmeisesti kasattu korkeammaksi, korkeus on n. 1 m ja sen keskelle on pystytetty korkea kivi rajasampaaksi. Röykkiö on ehkä 

voitu valita rajamerkiksi soveltuvan sijaintinsa takia.

2 muinaisjäännösryhmät pronssikautinen 3211438 6748097
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4668 sma 4604 Retkenkallio Lehtimäen talo sijaitsee Sirppujoen jyrkän mutkan itäpuolella Kylähiisi-Kallela tien varressa tien koillispuolella korkean Retkenkallion 

juurella. Lehtimäen talon pihalta on löytynyt kaksi litteää ristiriipusta ketjuineen, litteä pronssiriipus ketjuineen ja kaksi 

karhunhammasriipusta. Talosta koilliseen kallion päällä tasanteella on kiven- ja maansekainen kumpare, jonka laidassa on n. 0,5 m 

korkea kivi. Kysymyksessä on ehkä hautakunpare. Kumpareessta on löydetty hiiltä.

2 muinaisjäännösryhmät rautakautinen 3208727 6757995

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4669 Rikkaitten haudat Röykkiöt sijaitsevat Männistön talosta 330 m länsiluoteeseen metsämäellä Vehmaalle vievän maantien itäpuolella, tiestä itään n. 40 m. 

Röykkiön 1 halkaisija oli 7 m, korkeus 0,5 m ja sen keskellä on matala kuoppa. Röykkiön 2 halkaisija on 14 m, korkeus 2 m ja sen 

keskellä on laaja kuoppa, joka ei kuitenkaan ulotu pohjaan saakka. Röykkiön 3 halkaisija on 16 m, korkeus 1 m ja sen keskellä on laaja 

kuoppa, joka ei ulotu pohjaan. Röykkiön 4 halkaisija on 8 m, korkeus n. 1 m ja sen keskellä on matala kuoppa.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3213311 6752086

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4670 Rintala Kohde sijaitsee Kalanti-Vehmaa maantiestä erkanevan Sairaisiin vievän tien itäpuolella n. 1,5 km etelään em. teiden risteyksestä. 

Paikalla on punaisista hiekkakivistä tehtyjä ladelmia, joista osa on tuhoutunut, osa näytti jatkuvan saunan alle ja viereen. Paikalta on 

löytynyt esineitä, mm. pronssinen torvipäinen kaularengas, kaksinkerroin taitettu miekka ja joitakin solkia, jotka ovat kadonneet.

2 hautapaikat rautakautinen 3209619 6751832

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4671 sma 4603 Samppamaa Kohde sijaitsee Ahtelan tilan päärakennuksesta 60 m itään Kylähiidestä Halluun ja Kallelaan menevän tien pohjoispuolella kapealla 

luoteis-kaakkoissuuntaisella pensaikkoa kasvavalla viljelemättömällä alueella. Kalmistosta ei ole näkyvissä maanpinnalle selviä 

merkkejä. Kalmistoon kaivetuissa koekuopissa on ollut mustaa maata ja saviastianpaloja.

2 hautapaikat rautakautinen 3207515 6758700

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4672 Saviportaan keto Hajotettu röykkiö sijaitsee Suomelan talosta n. 300 m eteläkaakkoon Koskijärven eteläpuolella kaakkoon viettävässä metsärinteessä 

pienen kallion päällä. Röykkiö on tehty pääasiassa punaisista hiekkakivilaaoista ja sen läpimitta on nykyään n. 3 m. Röykkiö on pahoin 

hajotettu.

2 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3212851 6751455

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4673 Suovuori Kolme mahdollista pronssikautista hautaröykkiötä Uudenkaupungin (ent. Lokalahden) itäosassa, n. 400 m Vehmaan rajasta, Perkkiön 

kylässä Suovuoren tilalla, kalliokukkulan laen kaakkoispuolella kalliopohjaisella harjanteella, jossa on rönsyilevää kivikkoa.  Kívikossa 

on on noin 19 m pitkä luode-kaakkosuuntainen vallimainen kohouma, jonka kaakkoispään halkaisija on 5,5 m, luoteispään 4,5 m.  Valli 

näyttäisi sisältävän kolme rinnakkaista, toisissaan kiinni olevaa röykkiötä.  Vallin kaakkoisreunassa on kaksi kuoppaa ja keskellä kaksi 

matalaa kuopannetta.  Mahdollisesti siis kyse on luonnokivikkoon tehdyistä hautaröykkiöistä.

2 hautapaikat pronssikautinen 3203720 6745769

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4674 sma 4610 Suutila Kiviröykkiöt sijaitsevat peltojen ympäröimällä havumetsäisellä mäellä n. 1 km pohjoiskoilliseen Sirppujoen ylittävältä sillalta. Mäen 

pohjois- ja itäpuolella pellon reunassa kulkee metsätie. Osa kiviröykkiösta voi olla luontaista kivikkoa. Paikalla on myös yksi kuoppa. 

Kiviröykkiöistä kaksi on kehämäistä, niiden keskikohdat ovat matalammalla kuin reunat ja halkaisijat ovat 2,5 m ja 3 m. Yksi kiviröykkiö 

on pyöreä ja sen halkaisija on 3 m.

1 kivirakenteet esihistoriallinen 3207538 6756868

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4675 sma 4601 Taipaleenvainio Röykkiöt sijaitsevat peltojen ympäröimällä luoteis-kaakkoissuuntaisella metsämäellä n. 100 m länteen Kauniston tilan 

päärakennuksesta. Röykkiöitten halkaisijat ovat keskimäärin 2-3,5 m suurimman röykkiön halkaisijan ollessa 10 m. Suurimman 

röykkiön keskellä on kuoppa ja useita muita röykkiöitä on hajotettu tai pengottu.

1 kivirakenteet esihistoriallinen 3200691 6756199

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4676 Takametsä Röykkiöt sijaitsevat Pihlavan talosta n. 800 m itään pienen Rahkajärven koillispuolella kalliolla. Kallion länsilaidalla on pitkänomainen, n. 

9x4x0,5 m:n kokoinen kivikko. Edellisestä n. 100 m etelään on kallion laella pyöreä, halakisijaltaan n 6 m olevä röykkiö, jota on 

pengottu, vaikka siinä ei ole kuoppaa.

1 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3205621 6759969

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4677 Työväentalon kallio Röykkiöt sijaitsevat Kytämäelle vievän maantien eteläpuolella maantien ja Velluanjoen yhtymäkohdasta 360 m lounaaseen laakealla 

kallioalueella. Röykkiöitten halkaisijat ovat 2-4 m. Kiveyksissä oli nokea ja hiiltä kuten muuallakin kallionkoloissa.

2 kivirakenteet esihistoriallinen 3203264 6751268

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4678 Uotilan Isomaa Röykkiöt sijaitsevat lähes pohjois-eteläsuuntaisen kapean ja korkean metsäisen kivikkoharjanteen päällä. Röykkiö 1 on Tammistosta 

Pehtsaloon vievän tien pohjoispuolella 880 m etelään Koverolle vievän tien risteyksestä, tien vieressä. Röykkiö 2 sijaitsee tien 

eteläpuolella, n. 30 m tiestä harjanteen päällä. Kumpaakin röykkiötä on kaivettu. Röykkiön 1 halkaisija on 8 m ja korkeus 

koillisreunassa 1,5 m, lounaisreunan korkeus on vajaa metri. Röykkiön 2 halkaisija on 6 m ja korkeus 1 m.

1 kivirakenteet pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3212968 6752289

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4679 Uudenkaupungin vanha 

asemakaava-alue

Uudenkaupungin kaupunki perustettiin vuonna 1617. Kaupungin vanha alue sijaitsee suurin piirtein Mäyhälänkadun, Vuorikadun, 

Myllyrinteen, Blasieholmankadun ja Rantakadun välisellä alueella. Nykyinen asemakaava pohjautuu 1640-luvulla laadittuun regulointiin. 

Sitä edelsi epäsäännöllisempi asemakaava.





Kaupungin isoavihaa vanhemmat säilyneet kaupunkiarkeologiset kulttuurikerrokset ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Museovirasto 

teki vuonna 2000 Uudenkaupungin kaupunkiarkeologisen inventoinnin, jossa määriteltiin, millä tonteilla muinaismuistolain rauhoittamat 

kulttuurikerrokset ovat todennäköisesti säilyneet. Kaupunkialueella on tehty ykis arkeologinen kaivaus (torilla) ja putkityömaiden 

arkeologisia valvontoja. 


  


2 asuinpaikat historiallinen 3196115 6756328

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4680 sma 4603 Uusikartano I Röykkiö sijaitsee Laitila-Uusikaupunki maantien koillispuolella, n. 100 m etelään Kallelan-Hallun tien risteyksestä. Röykkiö on ollut 9 x 7 

m:n kokoinen, selvästi rajautuva soikeahko, kiven ja maan sekainen muinaisjäännös. Röykkiöstä on löytynyt saviastianpaloja ja 

eläimen hampaita ja luita. Tien rakennus on tuhonnut suurimman osan röykkiöstä.

2 kivirakenteet rautakautinen 3207259 6758763

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4681 sma 4603 Uusikartano II Kohde sijaitsee Uudenkaupungin-Laitilan maantien ja Kallelaan ja Halluun vievän tien risteyksessä, teitten kaakkois- ja lounaispuolella. 

Röykkiö on kiven ja maansekainen viljelemätön matala kivikkokumpare. Röykkiöstä on löytynyt saviastanpaloja.

1 hautapaikat rautakautinen 3207313 6758698

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4683 Vasusaari Röykkiöt sijaitsevat Viisolan talosta n. 460 m pohjoiskoilliseen peltojen keskellä olevalla n. 1,5 km pitkällä itä-länsisuuntaisella 

metsäsaarekkeella. Saarekkeen kapea itäpää kuuluu Viisolan talolle. Röykkiöt ovat maapohjalla. Röykiöitten välissä kulkee mautotie. 

Röykkiöitten halkaisija on keskimäärin 3 m ja muodoltaan yksi on kehämäinen, sen keskikohta on matalampi kuin reunat, kaksi on 

pyöreitä, yksi on soikeahko ja kaksi on hajonnutta.

1 kivirakenteet rautakautinen 3201180 6758899
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4684 Venäläinen hautausmaa Uudenkaupungin venäläinen hautausmaa sijaitsee kaupungin kaakkoispuolella Hakametsään päin vievän Itäisen Viertotien 

eteläpuolella asuinkorttelien väliin jäävällä nurmikentällä. Suorakaiteenmuotoisen, pensaiden reunustaman hautausmaan koko on noin 

24 x 28 m. Paikalla on jäljellä yksi hautakivi, jossa lukee kyrillisin kirjaimin "Feodor 1889". Uudenkaupungin seurakunta perusti 

hautausmaan vuonna 1810 venäläisille sotilaille ja heidän omaisilleen, mutta sitä käyttivät myös ev.lut. seurakunnan jäsenet mm. 

epidemioiden aikana. Viimeinen hautaus tapahtui vuonna 1902. Hautausmaata on ympäröinyt aikanaan lauta-aita. Hautausmaalla on 

vuonna 1985 pystytetty muistokivi.

2 hautapaikat historiallinen 3196981 6756079

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4685 sma 4608 Vestilä Kalmisto sijaitsee Kallela-Varhela tien ja Lukkionjoen välissä Vuolan Myllymäestä n. 160 m koilliseen. Vestilän riihi sijaitsee talosta n. 

150 m eteläkaakkoon laajalla kumpareella. Kumpareen eteläpään edustalta on löytynyt palanutta luuta. Kalmistosta ei ole näkyvissä 

maanpäällisiä merkkejä.

2 hautapaikat rautakautinen 3211129 6755694

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4686 sma 4606 Vilon Myllymäki Oletettu kalmisto sijaitsee Kylähiisi-Hallu tiestä etelään erkanevan tien eteläpuolella n. 340 m teitten risteyksestä. Tien eteläpuolella 

kuopan reunassa näkyi paikoin nokimaata ja löytyi palanutta savea. Tien pohjoisreunan leikkauksessa näkyi myös paikoin nokea ja 

löytyi palanutta savea, palamatonta luuta ja rautanaulan katkelma. Kiven- ja maansekaisia kumpuja oli runsaasti laitumella.

2 hautapaikat rautakautinen 3209360 6756459

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4687 sma 4608 Vuola Myllymäki Kalmisto sijaitsee Hallu-Varhela tien eteläpuolella ja Luokkionjoen pohjoispuolella Myllymäki nimisen laajahkon kivisen mäen 

keskikohdassa peltotien itäpuolella. Paikalle kaivettu hiekkakuoppa ja suulin rakentaminen ovat tuhonneet kalmistoa. Esinelöydöt 

kalmistosta ovat rapusolki, saviastianpalat ja palanut luu.

1 hautapaikat rautakautinen 3211050 6755601

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4688 Vähä-Kuuanvuori Vähä-Kuuanvuori on Lahden, Velluan ja Kuantaan kylien rajalla sijaitseva kallio. N. 300 m Vähä-Kuuanvuoresta koilliseen kulkee tie 

Korven kylästä Kuantaan.Tien itäpuolella, 500 m koilliseen Vähä-Kuuanvuoresta nousee Kuuanvuori n. 50 m merenpinnan yläpuolelle. 

Kivivallit sijaitsevat paljaalla kalliolla. Vähä-Kuuanvuoren pohjoispuoli on jyrkkä, mutta muutoin kallio ja siitä eteläkaakkoon jatkuva mäki 

ovat loivia. Kivivalli on rakennettu yhtenäiseksi vuoren koillisreunalle, lounais- ja luoteisreunalle. Muuri oli ladottu osittain 

kaksinkertaiseksi alueen kaakkoisosassa. Vallien pituus yhteensä on n. 190 m ja leveys 1,5-2 m. Vallien kaakkoispäädyn väliin jää 30 

m:n kokoinen kivetön alue. Kohteesta on löytönä kivikirves paljaalta kalliolta.

2 kivirakenteet historiallinen 3205007 6753059

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4689 Vähäniityntausta Röykkiöt sijaitsevat Kalanti-Vehmaa maantien itäpuolella metsänreunassa, toinen n. 300 m Vapolan talosta pohjoiseen ja toinen talosta 

n. 250 m itään. Pohjoisempi röykkiö on 8 x 6 m:n kokoinen ja sen keskellä on kuoppa. Toisen röykkiön koko on 2 x 3 m.

1 kivirakenteet pronssikautinen 3211257 6748867

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4691 sma 4608 Vähänvainionmäki Muinaisjäännöskohde sijaitsee kivikkoisella mäellä Raulan talon pihamaalla ja Varhelasta Mudaisiin menevän maantien sekä itä- että 

länsipuolella. Kohteesta on löytynyt mm. miekkoja, keihäänkärkiä, veitsiä, kilvenkupura, paimensauvaneuloja, hopeinen rannerengas ja 

kupurasoljen kappale. Kalmistosta ei ole näkyvissä maanpäällisiä merkkejä ja se on suurimmaksi osaksi tuhoutunut.

1 hautapaikat rautakautinen 3211332 6755716

Vakka-Suomi Uusikaupunki sm 4692 Villilän kirkon paikka Vähä-Villilän talon maalla oleva mäki, jolla perimätiedon mukaan on sijainnut kirkko varhaiskeskiajalla. SU-kohde 742. 2/3 kirkkorakenteet keskiaikainen 3201371 6761841

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4801 Ahtiala     Kaksi hautaröykkiötä sekä kivireunainen kuoppa mäen etelä-kaakkopuolella rinteessä.   2/3 hautapaikat    pronssi- tai/ja 

rautakautinen

3213177 6743759

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4802 Amberla Metsäharjanteella on ainakin 3 vaatimatonta kiviröykkiötä, joista 2 tilan 7:15 puolella ja yksi sen eteläpuolella metsätieuran erottamana 

tilan 1:54 puolella. Röykkiö 1 on soikea suunnassa SW-NE, pituudeltaan n. 6 m ja leveydeltään n. 3 m ja sammalen peitossa.  Se on 

ajouran N-puolella tilan 7:15 puolella.  Röykkiö 2 on edellisestä 10 m länteen ja ilmeisesti hajotettu.  Röykkiö 3 sijoittuu edellisestä 6 m 

SE tilan 1:54 puolelle ja n. 3 m rajasta.  Se on ison maakiven eteläpuolella, halkaisijaltaan n. 5 m ja koottu päänkokoisista kivistä.  

Röykkiöt ovat matalalla metsäharjanteella, joka luoteeseen jatkuessaan muuttuu kalliopaljastumaksi.  Vinkkilästä Rahkmalaan johtava 

tie on n. 200 m itäpuolella.  Vinkkilän risteyksestä kohteelle johtavan polun varteen on n. 1,7 km.  Muita kiviröykkiöitä on n. 0,8 - 1,2 km 

päässä luoteen suunnalla.

2 hautapaikat varhaismetallikauti

nen

3210194 6743416
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Vakka-Suomi Vehmaa sm 4803 Hiivistenmäki Noin 2 km Kustavintiestä erkanevan Uudenkaupungin tien risteyksestä luoteeseen ja n. 400 m tiestä koilliseen. Paikka sijaitsee 

Hiivistenmäen koillispuolella olevan matalamman reunamoreeniharjanteen länsirinteellä lähellä pellonreunaa, Mannerkaistin kylän 

puolella, heti Huukaisten kylän rajalinjan itäpuolella. Alue on kivikkoista.


Peltoon viettävässä metsärinteessä on v. 1999-2000 havaittu 2-3 kiviröykkiötä, jotka voivat olla alueella esiintyvään 

reunamoreenikivikkoon liittyviä muodostumia, mutta myös hautaraunioita.  Useampien esiintyminen todettin mahdolliseksi, mutta 

kasvillisuus haittasi havainnointia.  Röykkiöt sijaitsevat mäen länsirinteessä, lähes rivissä n. 70 m:n matkalla Huukaisten kylän 

rajalinjan tuntumassa (sekin merkitty maastoon osan matkaa kivirivillä).


1. Pohjoisin röykkiö sijaitsee n. 50 m etelään pohjoisnurkan rajapyykistä. Rakennettu kolmen suurehkon maakiven ympärille. Koko 11 x 

6 m. Muoto on soikea. Sijaitsee omalla kumpareellaan.


2. Keskimmäinen röykkiö n. 9 m etelään edellisestä. Halk. n. 5 m. Itäpuolella suurehko kivi. röykkiössä isompia kiviä, joiden välissä 

kivilatomusta.


3. Eteläisin röykkiö n. 2 m lounaaseen, lähempänä peltoa, n. 10 m:n päässä pellosta. Pit. n. 4 m.


Lähialueelta, n. 150-250 m kaakkoon ja pääosin Saarikkalan kylän puolella, on v. 2004 inventoinnissa paikallistettu 10-11 melko 

varmana pidettävää, epävarmat mukaan luettuina 17 röykkiötä, joiden itäosassa peruskartassa on nykyään muinaisjäännösmerkki.  

Vaikka välialueelta ei muinaisjäännöksiä tunneta, on molemmat ryhmät luettu tässä yhdeksi muinaisjäännöskohteeksi.  Kaakkoiset 

röykkiöt ovat halkasijaltaan enintään n. 5-6 m, pienin vain n. 2-metrinen.  Korkeus on yleensä vajaasta ½ m n. metriin.  Ne ovat usein 

pengottuja ja suunnilleen 125x70 m alalla.  Ne ovat osittain Mannerkaistin kylän, pääosin Saarikkalan kylän puolella ja rajalinjallakin 

(röykkiöt 10 ja 11).  Röykkiöalueen itäosassa on lisäksi laakea 1,4x1,6 m kokoinen ja 0,4 m paksu kivi, jonka alle asetettu kivikiila.  

Inventoinnin yhteydessä alueelle tehtin pieniä koepistoja, joista ei tullut löytöjä, mutta osasta kuopista tuli kulttuurikerrokselta 

vaikuttavaa, myös hiiltä ja nokimaata.  Läheiseltä Kalmavuoren etelärinteeltä osa inventointiryhmästä ilmoittui havainneensa kaksi 

silmäivellistä röykkiötä.

2 hautapaikat rautakautinen 3214910 6739365

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4804 Huruinen Epämääräisiä kiviröykkiöiden jäännöksiä kalliopohjaisella NE-SW-suuntaisella harjanteella, runsas 100 m Iso-Hermulaan vievän tien 

länsipuolella ja runsas 200 m Himostenperän rannasta.  Röykkiö tai röykkiöt ovat pahasti hajoitetut eikä niiden lukumääräkään ole 

varma (inv. 1960).  Harjanteen koillispäästä lukien on pyöreä 1-metrinen kivikasa, jossa päänkokoiset ja sitä pienemmät kivet ovat 

yhdessä kerroksessa.  Tästä metri länteen on 2-2,5 m läpimittainen epäsäännöllinen röykkiö, mahdollinen hautaröykkiö, jonka 

keskeöllä on kallionn asti ylottuva kuoppa.  Kiviä on usemmassa kerroksessa, päänkokoisia ja suurempia. Tästä peräisin voivat olla 

edelleen länteen ja etelään päin sijaitsevat kaksi pientä kivikasaa.  Röykkiön lounaispuolella oleva päänkokoisista ja suuremmista 

kivistä koostuva 1-metriä pitkä kivikko lienee luontainen.  Inventoija, Ilkka Mäntylä,  piti kivikasoja varmoina ihmiskäden tekeminä.  

Sijaintinsa puolesta ne vastaavat n. 2,5 km SSE sijaitsevia varmasti rautakautisia Piiloisten röykkiöitä kallion päällä.  Huruisen röykkiöt 

ovat olleet paikkakunnalla vanhastaan tunnettuja.  


V:n 2004 inventoinnin mukaan pieniä röykkiöitä on 7 kpl. Inventoinnissa mitatut röykkiöiden koot vaihtelevat pienimmästä (1,1x1,1x0,2 

m, röykkiö 6) aina 11,6x4,6x<0,5 m suuruiseen (r. 3).  Röykkiöalueen gps-koordinaatit osoittavat ainakin 20-30 m peruskarttamerkkiä 

idemmäs (p=6741 735-755/i=3204 540-560).  Röykkiöiden kaakkoispuolella on pirunpeltoa, jonka reunaan tehtiin kaksi keokuoppaa.

2 hautapaikat rautakautinen 3204523 6741754

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4805 Järvenperä Vehmaan pohjoisosassa Maarjärven pohjoispäännitäpuolela n. 300 m havaittin inventoinnissa v. 2004 kolme kiviröykkiötä kallion 

lakialueen itäreunassa. Näistä kaksi on lähes toisissaan kiinni olevaa syville kuopille kaivettua röykkiötä kalliopohjalla.  Niitten vieressä 

on kolmas matalampi soikeahko röykkiö, joka on kasvillisuuden peiossa ja koskematon.  Kallion alapuioleisessa rinteessä on myös 

pienempää kiveystä, jossa on mahdollisesti nelikulmaista muotoa.  Kasvillisuus haittasi kuitenkin alueen havainnointia.  Röykkiö 1 on 

5,2x4,8x0,5 m.  röykkiö 2 6,3x5,8x0,75 m ja kolmas n. 10x4 m ja matala.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3206329 6748114

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4806 Kappelmäki Keskiaikainen kirkonpaikka, mahdollinen kalmistomäki, Laittisten kylässä Uudenkaupungin rautatien pohjoispuolella n. 200 m.  SU-

kohde 634 Laitinen, Jaakola.  Aluetta ympäröi laonnut kiviaita.  V. 2002 Vehmaan kotiseutuyhdistyksen tekemässä koekaivauksessa 

aitauksen sisäpuolella todettiin, paitsi keskiajan lopun - uuden ajan alun kirkkorakennuksen paikka ja hautausmaa, myös rautakautisia 

löytöjä (savikiekon katkelma, savitiivistettä ja keramiikkaa), jotka osoittanevat kahta hautaröykkiötä.  Yhden ruumishaudan arkkulaudan 

radiohiiliajoitus oli 1480-1660 cal. AD.

1 hautapaikat keskiaikainen 3213865 6741729

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4807 Kiimkallio Soikea, länsi-itä-suunnassa n. 10-metrinen ja etelästä pohjoiseen n. 5 metrinen matala kiviröykkiö Kaarnajärven pohkoisrannas a 

runsas 100 m pohjoiseen ja heti Kaarnaan vievän maantien pohjoispuolella.  Sen molemmissa päissä on pystyt kivilaa'at.  Röykkiö on 

koottu keskiosistaan pienemmistä kivistä ja reunoiltaan suuremmista.  Siinä on runsaasti punaisia hiekkakivi ? laakoja.  Röykkiötä on 

kaiveskeltu reunoilta, mutta keskeltä se on ollut ehjä inventoitaessa v. 1960.

1 hautapaikat pronssikautinen 3207779 6746452

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4808 Kiimkallio II Pohjakivet hautaröykkiöstä, joka on ollut n. 6 m halkaisijaltaan.  Sijaitsee mäntyä ja koivua kasvavalla laakealla kalliolla. SU-kohde 

Vehmaa:633.

2 hautapaikat pronssikautinen 3207454 6746468
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Vakka-Suomi Vehmaa sm 4809 Kivistönmäki Kvartsilouhos sekä kaksi mahdolista töykkiötä Vehmaan luoteisosassa, n. 700 m Maarjärven pohjoispoään länsipuolella  kohteet on 

paikallistettu v. 2004 yehdyssä inevntoinnissa.  Kvartsilouhos sijaitsee Kivistönmäen pohjois- (koillis-) rinteellä, josta avohakkuualueelta 

syntyneistä urista paljastui savukvartsilohkareita ja selviä iskoksia.  Savukvartsien löytöpaikasta 15 m havaittiin myös kvartsisuoni.  

Maa viettää jyrkästi, joten kohde lieneekin kvartsien louhinta- ja työstöpaikka, joka ajoittunee mm. korkeuden perusteella aikaisintaan 

loppukivikaudelle, mahdollisesti myöhemmäksikin.  Louhoksesta n. 130 m etelään mäen laela metsäautotien kohdalla sijaitsee 

mahdollinen kiviröykkiö (1), jossa on vallimaista kaartuvaa kiveystä, jonka  tie halkaisee, ja jonka keskiosassa on pienempää kiveystä.  

Se on (kattanut) n. 10x5 m ja n. 0,5 m korkea. Epävarma muinaisjäännös.  Toinen röykkiö (2) on edellisestä n. 50-60 m kaakkoon 

rinteessä olevan hiekkakuopann yläreunassa on pyörehkö, ympäristöstään kokoava kiveys, jonka keskelä on kaivelun jälkiä.  Myös 

tämä on epävarma kohde, ja voi llla mm. louhintajätteestä syntynyt taiu luontaista kiveystä kaivbettaessa syntynyt. viereen tehdystä 

koekuopasta ei tullut muinaisjäännökseen viittavaa.  Tämän lähistöllä on myös kivilinjan pätkä, ehkä historiallisen ? ajan toiminnan 

tulos.

2 muinaisjäännösryhmät ajoittamaton 3205142 6748039

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4810 sma 4609 Kopparvare Röykkiötä Laitilan ja Uudenkaupungin (ent. Kalannin) rajalla, Särkijärven luoteispuolella.  Halkaisijat 4-16(-30) m.  Sijaitsevat 

kalliopohjaisella mäellä peltojen keskellä.  Yksi sijaitsee kolmen kunnan rajapyykin kohdalla (vrt. Huurre: Kalannin inv.-kert. 1964:36 ja 

kohde Laitila Kopparivareja 1000 00 0080).  SU-kohde 639.   Laitilan inv.-kert. 1955:118:2, 3 ja 117.  Ainakin yksi lienee Vehmaan 

puolella kokonaan (Hirviluoto 1955:118:3).

1 hautapaikat pronssikautinen 3213180 6750300

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4811 Lallinen Linnavuori, joka ei liene ollut tiedossa ennen v. 2002.  Se sijaitsee pitkän Mynälahdelta luoteeseen suuntautuvan merenlahden 

Vehmassalmen koillisrannalla, n. 600 m Rautilan maatalousoppilaitoksen luoteispuolella.  Väylä on vielä rautakaudella ollut 

kulkukelpoinen suuret maa-alueet halkaiseva sisäsaaristoreitti Mynälahden ja Lokalahden välillä.  Vain vuoren lounaissivu on 

pystysuora kalliosivu. Luoteeessa, koillisessa ja kaakossa linnavuori rajautuu n. ½ m korkeaan ja leveään kivivalliin, joka jyrkänteen 

lisäksi muodostaa n. 30x40 m suuruisen melko säännöllisen suljetun lakialueen.  Pääasiassa tämä on kalliota, osin myös irtainta maa-

ainesta.  Koillisessa vallin suunta on kaakko-luode ja valli on ladottu matalan kalliojyrkänteen reunaan siten, että valli ulkopuolta 

mitattuna muodostaa 1,5-2 korkean rakenteen.  Tämän pituus on n. 30-40 m.  Luoteessa vallin pituus on vain n. 20 m kallion 

jyrkentyessä lounaassa nopeasti.  Kaakkoisen vallin pituus on 20-30 m ja se on ladottu lounaispuolella olevaan korkeampaan kallioon 

kiinni.  Viime aikoina alueella tehdyt metsätyöt eivät ole vaurioittaneet valleja.

1 puolustusvarustukset rautakautinen 

ja/tai 

keskiaikainen

3209066 6736030

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4812 Linnavuori Linnavuori, jonka Kustaa Killinen mainitsee 1885 ilman rakennejäänteitä, mutta Appelgren Suomen muinaislinnoissaan (1891) 

mainitsee vallinjäännökset vuoren eteläreunassa.  Linnavuori sijaitsee länsi-, etelä- ja itäsuunnassa peltojen, Killisen mainitseman 

Haukanniitun, ympäröivällä kapealla kaakko-luode-suuntaisella metsäisellä kallioharjanteella, joka pohjoisen suuntaan jatkuu 

metsäalueena.  Pohjoisesta Vinkkilän taajaman suunnasta laskee linnavuoren länsipuolitse pieni Puttanjoki etelään Mynämäenlahteen, 

jonne on vuorelta matkaa linnuntietä runsas 6 km.  Linnavuori kohoaa ympäröivästä alavasta peltoaukesta (n. 7,5-10 m mpy.) 

enimmillään n. 15 m.  Jyrkimmillään se on lännensuunnassa sekä eteläss ollen muualta noustavissa.  Vain eteläreunalla on selvemmin 

erotettavia hajonneita vallinjäänteitä, jotka muodostuvat suurista metrin kokoisista kivenjärkäleistä.  Vielä rautakauden loppupuolella 

matala merenlahti on ulottunut linnavuoren vaiheille saakka.

1 puolustusvarustukset rautakautinen 3212253 6740865

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4813 Mastovuori Kolme varhaiseen rautakauteen ajoittuvaa hautaröykkiötä, jotka tutkittiin v. 1959 ja tutkimusten jälkeen ennallistettiin.  Ne sijaitsevat 

Piiloisten yksinäistilan maalla kapean kaakosta luoteeseen pistävän maatuvan merenlahden Vehmassalmen kallioisella ja karulla 

koillisrannalla ja erottuvat edelleenkin lahdelta käsin n. 25 m ylempänä kallioopinnalla.  Ennen tutkimuksia röykkiö 1 oli osittain ja 

röykkiö 2 pahoin hajotettu.  Röykkiöt ovat pitkänomaisia, n. 6 m pitkiä ja n. 3,5-5 m leveitä ja koottu pääosin pienemmistä kivistä 

suurten, yli ½-metristen, kivien ympärille.  Röykkiö 1. sijaitsee kallion korkeimmalla kohdalla, 2. tästä n. 7 m luoteeseen ja 3. edelleen 6 

m pohjoiseen.  Selviä (kivi)rakenteita ei tutkittaessa havaittu, mutta jotkin kivilaaoista voivat olla alun perin pystyjä bautakiviä.  

Kivikerroksia on ollut 1-2 kpl. ja ne ovat kattaneet kallion päällä olleen maakerroksen, joka röykkiöiden keskiosassa on ollut noki- ja 

hiilipitoista.  Röykkiön 1 keskellä oli löytönä rautapuukko, röykkiöstä 2 ennen tutkimuksia löytynyt rannerengas lienee ollut jäännöksen 

keskellä.  Myös röykkiössä 3 löytöjä oli keskiosassa, jossa maakerros sisälsi palaneiden luiden alueen sekä niiden vierellä ruostuneita 

raudankappaleita, mm. puukonterän tai nuolenkärjen.  Mahdolisesti rautaesineet eivät ole olleet polttohautaustoimituksessa mukana.

1 hautapaikat rautakautinen 3205319 6739459

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4814 Metsäniittu Epävarmoja röykkiöitä Vehmaan luoteisosasa Maarjärven itäpuolella, vajaa 200 m Turku-Uusikaupunki rautatien tasoristeyksen 

eteläpuolella.  Ne ovat korkealla jyrkkärinteisellä kalliolla, sen kaakkoisreunan alemmalla terassilla.  Kivialue vaikuttaa muuten 

luontaiselta, mutta röykkiömäisiä kohtia muodostavat kivialueet ovat erillisiä.  Ne voivat olla suhteellisen myöhäisiäkin.  Röykkiö 1 on 

5x12x<0,5 m, röykkiö 2 edellisen kaakkoispuolella 8x8x<0,5 m ja kolmas ensimmäisen länsipuolella n. 10 m kooltaan 5x6x0,3 m.  

Epävarma muinaisjäännöskohde.

2 kivirakenteet ajoittamaton 3206862 6747902
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SEUTUKUNTA KUNTA MKNRO MKALUENRO KOHDENIMI KUVAUS LUOKKA TYYPPI AJOITUS X Y

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4815 Mäkilä 1 Vehmaan luoteisosassa Maarjärven itäpuolella sijaitseva kallioinen tai moreenin peittämä metsäalue Maarjärven Mäkilän  peltoalueen 

itäpuolella, Kiimkallion kylän puolella (Rn:o 2:19), jossa inevntoinnissa 2004 havaittiin seitsemän mahdollista esihistoriallista röykkiötä.  

aMoreeninmaa on luonatsiesti kivikkoista, joten matalien röykkiöiden erottaminen kasvillisuudelta on vaikeaa.  Röykkiöt ovat kooltaan: 

1) 6,5x2,5x<0,5 m, edellisestä 10,5 m itään 2) 3,5x3,5x0,5 m, edellisestä 17,5 m itään 3) 2,8x2,8x>0,5 m, röykkiöstä 2) 14,2 m 

pohjoiseen 4) 2,3x3,6x0,3 m, röykkiöstä 1) 31 m etelään 5) 3x5x0,3 m, etelään laskevassa rinteessä 6) 4x2,5x0,3 m ja kaakkoon 

jyrkemmin viettävässä rinteessä 7) 4x4,8x<1 m.  Selvimpiä muinaisjäännöksiä ovat röykkiöt 1, 2, 3 ja 7.  Röykkiöt 4ja 6 ovat 

epävarmempina pidettäviä ja röykkiö 5 osin purettu jja sen vieressä oli mahdolinen rajamerkki.  Koko röykkiöalueen koordinaatit ovat 

p=6747 672-717; i=3206 450-508; z=20-25

2 kivirakenteet varhaismetallikauti

nen

3206467 6747704

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4816 Mäkilä 2 Maarjärven itäpuolella, Mäkilän peltoalueen eteläpuolella, n. 150-200 m Maarjärven rannasta on kalliopaohjaisen mäen alarinteellä 

kallion ja metsän rajalla ympäristöstään selvästi erottuva röykkiö (röykkiö 6 ?).  Sitä ylempänä rinteessä on laajempi röykkiöalue, 

ainakin kuusi matalaa, mutta selvästi havaittavaa röykkiötä.  


1) 4x3,5x0,6 m, pyöreähkö 


2) 1,5x1,6x0,3 m, pyöreähkö


3) 2,7x3,2x0,2 m, soikeahko


4) 1,7x3,2x0,2 m, etelä-pohjoissuunt.


5 a) 2,7x2,9x0,4 m, pyöreähkö


5b) 2,5x23,5x0,6 m, pohjoinen - etelä


6) 4x2,5x0,3 m, lounais-koillissuunt.


Koko alue sijoittuu välille p=6747 407-460 / i=3206246-350


2 kivirakenteet esihistoriallinen 3206246 6747426

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4817 Pankkio Metsäisen kalliokumpareen lakialueella on ainakin 3-5 kivistä kasattua röykkiötä.


1. Kumpareen korkeimmalla kohdalla halkaisijaltaan 8-metrinen röykkiö.  Kiviä on useammassa kerroksessa.  Osittain sammalen 

peitossa ja puita kasvava.  Paikka onmäen E-NE-reunaa.


2.  Edellisestä NW n. 16 m, kalliopohjalla.  Pieni ladelma, halkaisijaltaan n. 2,5 m mäen lakialueen N-reunassa.


3. Edellisestä n. 6 m W on mäen länsireunalla kalliopohjalla pyörehkö röykkiö, jonka halkaisija n. 6 m.  Päällys kasvaa lehtipuita.


4-5.  Mäen lakialueen E-NE-reunalla on kivikkoa, joka sisältää ilm. hautaröykkiöitä tai kiviladelmia.  Kivikosta länteen on ilm. 

luonnonkivikkoa.

1 muinaisjäännösryhmät pronssikautinen 3209540 6743848

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4818 Peräniitty Peltojen keskellä, ent. pappilan itä-koillispuolella oleva kallioinen saareke. 2 kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 3209416 6741617

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4819 Pitkiskallio Pronssikautinen hautaröykkiö, halkaisijaltaan 5,5 m, Appuljärven länsirannalla kalliopohjalla, Laitilan kunnanrajasta n. 100 m.  SU-

kohde 636.  Merkitty peruskartalle (?).


V. 2004 inventoinnissa alueen tarkastuksessa havaittiin tällä alueella pellon reunoilla lähinnä viljelyraunioita sekä mahdollinen kiukaan 

pohja (p=6749 228; ,i=3213 757; z=n. 20), jonka ilmoitetaan myös olevan peruskarttamerkin kohdilla.  Kertomuksesta ei käy ilmi, onko 

rakenne kalliopohjalla, mutta sen ilmoitetaan olevan pienen hiekkatien vieressä sen itäpuolella.  Se on nelikulmainen latomus suuren 

maakiven kyljessä ja vain 2x2,5x0,8 m suuruinen.  Maakivi on sekundaari.  Kalliopohjalla on sen sijaan toinen v. 2004 paikannettu 

rakenne, osittain hajotettu mahdollinen hautaröykkiö, jonka katkaisee  röykkiön eteläpuoliskon kiviaineksista koottu länsi-itä-suuntainen 

kiviaita.  Alunperin se lienee olut säänöllisen pyöreä.  Sen reunoilla on ollut suuremmat reunakivet.  


Pohjoispuolen röykkiön osan halkaisija on 9 m.  Se sijaitsee pellon eteläpuoleisen metsäkannaksen pohjoisosassa, edellisestä arviolta 

110-120 m etelään, Vahekosken tilalla.  





1 hautapaikat pronssikautinen 3213740 6749249

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4820 sma 4802 Pullila 2 Röykkiö sijaitsee keskiosissa kalliokukkulaista metsäaluetta, kalliokumpareen lakialueella, n. 900 m Rahkmalan tiestä länteen.  

Mustanjärvenoja on n. 350 m etäisyydellä länsilounaassa ja peltoalue n. 100 m etelän suunnalla.  Vaatimaton röykkiö on ilmeisesti vain 

osittain säilynyt:  Siitä on jäljellä kolme suurempaa kiveä rivissä ja näiden ymåpärillä joukko pienempiä kiviä.  Röykkiö on matala, 

kooltaan n. 3x4 m, etelä-pohjoissuunnan ollessa suurempi..Ympäristö on harvaa männikköä kasvava.  Röykkiökohteet Pullila 1 ja 3 

sijaitsevat samalla kallioalueella, n. 150-300 m länteen.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3209788 6744358

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4821 sma 4802 Pullila 3 Samalla metsäisellä kallioalueella, jossa ovat kohteet röykkiökohteet Pullila 1-2, on kalliokukkulan etelärinteen puolivälissä 

kalliopaljastuma-alueen eteläreunalla kallioiden välissä etelääntyöntyvä kieleke, jossa on pieni pyöreä kiviröykkiö, n. 35 m 

halkaisijaltaan.  Röykkiökiviä on heitelty tai vierinyt alemmas rinteeseen.  Röykkiöstä n. 55-60 m pohjoiseen mäen lakialueella on toinen 

röykkiö, halkaisijaltaan n. 3 m.  Tämän kivet ovat päänkokoisia ja suurempia ja ne ovat osittain sammalen peitossa.  Viimeksi mainittu 

röykkiö on lakialueen itäreunassa, jonka pohjoispuolella on jyrkähkö kallioalue.  Eteläpuolella olevaan peltoalueeseen on matkaa n. 100 

m ja lounaan puolella olevaan Mustanjärvenojaan n. 200 m.  Alue on n. 1 km päässä Rahkamalan tiestä länteen.  Röykkiökohde Pullilla 

1 on n. 150 m länteen ja Pullila 2 n. 150 m itään.

2 hautapaikat pronssi- ja/tai 

rautakautinen

3209644 6744321
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Vakka-Suomi Vehmaa sm 4822 sma 4802 Pullila I Kaksi röykkiötä kallioalueen länsiosassa, jonka alapuolella lännessä suhteellisen jyrkän rinteen juurella on peltoalue ja Mustanjärvenoja 

n. 100 m etäisyydellä.  Rahkmalaan johtavalta tieltä on matkaa n. 1,5 km.  Röykkiöistä alempi ja lännempänä oleva on lounaaseen 

viettävän kallioterassin lounaisosassa.  Se on luode-kaakkosuuntaisesti soikea ja n. 5,5 m pitkä leveyden ollessa n. 4 m.  Röykkiön 

päissä on isot maakivet ja se on avattu keskeltä.  Röykkiö on koottu päänkokoisista ja sitä suuremmista kivistä.  Ympäristö on mäntyä 

kasvavaa.  Toinen röykkiöistä on idempänä ja ylempänä kalliolla.  Se on likimain nelikulmainen ja kooltaan n. 4 x 4 m.  Isommat kivet 

sijoittuvat sen reunoille ja keskellä on päänkokoisia ja sitä suurempia kiviä.  Tämäkin röykkiö on avattu keskeltä aina pohjaan saakka.  

Tämän ympärillä on luonnonkiviä.  Kohde on sijainniltaan näyttävä.  Röykkiökohteet Pullila 2-3 sijaitsevat 150-300 m idän suunnassa.

1 hautapaikat pronssikautinen 3209502 6744414

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4823 sma 4801 Särkijärvi I Kaksi pronssikautista hautaröykkiötä n. 80 m etäisyydellä toisistaan.  SU-kohde 637.


V:n 2004 inventoinnissa alue tarkastettiin ja dokumentoitiin.  Edellisiä vastannevat röykkiö 1 (2004), melko säännöllinen sammaloitunut 

ja 9x10 m suuruinen ja runsaan metrin korkuinen röykkiö.  Se on pienen tien itäpuolella alavassa, melko tasaisessa ja avoimessa 

maastossa.  Se on Särkijärven röykkiöistä eteläisin (p=6749 830; i=3213 388; z=25).  Edellisestä joitakin kymmeniä metrejä (n. 80 ?) 

pohjoiseen, tien länsipuolella tasaisella maalla havupuiden siimeksessä on toinen sammalen peittämä lähes symmetrisen pyöreä ja 

laelta melko tasainen röykkiö, kooltaan n. 17x20 m ja yli 1½ m korkea.  


Kolmas pieni silmäkivellinen röykkiö havaittiin ensimmäisestä n. 60 m etelään, tien länsipuolellaitään viettävän kallioalueen kupeessa.  

Se on n. 3,5 m halkaisijaltaan ja n. 0,8 m korkea.  Se voi olla hautaröykkiö, mutta on myös mahdollista, että se on vanha peltoraunio 

(koordin. p=6749 077; i=3213341; z=yli 25).

1 hautapaikat pronssikautinen 3213341 6749871

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4824 sma 4801 Särkijärvi II Pronssikautinen röykkiö Särkijärven pohjoispään rannasta n. 100 m länteen, sekä Laitilan että Uudenkaupungin (ent. Kalannin) rajasta 

n. 200 m.  SU-kohde 638.  V:n 2004 inventoinnin mittausten mukaan se on kooltaan 16x16 m ja ainakin 2 m korkea (röykkiö 3).  Sen 

keskellä on suuri kuoppa.  Röykkiön ympärillä on voimakas kaiku.  Edellisen vieressä, sen itäpuolela, on kookas maan epittämä 

kumpu, joka kuitenkin kätkee kiveyksen, joka on kooltaan 20x20 ja runsas 2 m korkea (gps-koordinaatit p=6750 077; i=3213 329; z=yli 

25).

1 hautapaikat pronssikautinen 3213315 6750069

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4825 Vihtjärvi Kaksi pronssikautista hautaröykkiötä havupuustoisella mäellä.  Röykkiöt kooltaan 33 x 8,5 m sekä 12 x 6 m.  SU-kohde 635. 1 hautapaikat pronssikautinen 3213578 6746168

Vakka-Suomi Vehmaa sm 4826 Vihtjärvi II Pronssikautinen hautaröykkiö kalliopohjalla. Röykkiö on kooltaan 5,7 x 5,5 m.  SU-kohde 640. 1 hautapaikat pronssikautinen 3213737 6745812
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Loimaan seutu Alastaro Loimaa Hintsala smh 5001 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista peltoa; Iso-Rautalan ja Putkon tontit 

autioituivat 1800-l). Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Vanhalla 
kylätontilla neljästä kantatalosta jäljellä Hahko. Päärak 1800-l, korj 1970-l, 1985, 1993. 
Sali-rak 1860-l, luhti 1911, navetta 1926, aitta 1800-l. 

Historiallinen 3280534 6766320

Loimaan seutu Alastaro Loimaa Kojo smh 5002 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Paikalla sijaitsivat Kojon kuuden talon Kirjavaisen, 
Heikolan, Noson, Brusin, Framin ja Kyttälän rakennukset aina 1800-l asti. Kylä hajosi 
1800-l, talot siirrettiin. Nykyisin paikalla Heikola. Osa kylätontista peltoa. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3265671 6702883

Loimaan seutu Alastaro Loimaa Koski smh 5003 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista nykyisin peltoa. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Kosken kantatilojen Anttilan, Einon, Häyryn, 
Hulmin, Pesson ja Tiutun rakennukset sijaitsivat alueella 1800-luvun alussa. 
Kyläryhmä osin hajonnut 1800-luvun kuluessa. Paikalla yhä Pesson ja Anttilan 
rakennukset.

Historiallinen 3278858 6766543

Loimaan seutu Alastaro Loimaa Mälläinen smh 5004 Vanha kylätontti 1 Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista nykyisin peltoa.  Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3275009 6771377

Loimaan seutu Alastaro Loimaa Mälläinen smh 5005 Vanha kylätontti 2 Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista nykyisin peltoa.  Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3275092 6770722

Loimaan seutu Alastaro Loimaa Suutarla smh 5006 Suutarlan kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin peltoa. Paikalla sijaitsivat Suutarlan kantatalot Tapio ja 
Kalanen. Tapion rakennukset purettu, Kalanen siirretty 1905. Mahdollinen historiallisen
ajan kiinteä muinaisjäännös. Keskiajalla perustettu kantakylä, mainittu 1472.

Historiallinen 3276431 6766387

Loimaan seutu Alastaro Loimaa Tammiainen smh 5007 Tammiaisten kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Seitsemän taloa, Filppula/Vilppula, Hulsi, Jussila, Kestilä,
Pietilä, Rekola ja Sipilä siirretty pois 1800-l kuluessa. Nykyinen rakennuskanta ei liity 
kantataloihin. Osa kylätontista peltoa; mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös. Kantakylä, Loimijoen laaksossa, asutettu 1200- tai 1300-luvulla. 

Historiallinen 3275304 6771782

Loimaan seutu Alastaro Loimaa Vännilä smh 5008 Vännilän kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin peltoa. Autioitui 1700-l lopulla/1800-l kuluessa. 1788 
isojakokartassa viiden talon (Brusila, Mattila, Jaakola, Hunnas ja Uuppo) rivikylä. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3276656 6769055

Loimaan seutu Aura Kuuskoski smh 5101 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin peltoa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös. 1780 paikalla kolmitaloinen ryhmäkylä. Talot yhdistettiin 1870-l lopulla
Kuuskosken ratsutilaan ja uusi talouskeskus rakennettiin sahan tuntumaan. Kylä 
asutettu keskiajalla.

Historiallinen 3258984 6736014

Loimaan seutu Koski Tl Halikkola smh 5201 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Kantataloista (6 kpl) vanhalla kylätontilla Jalli (päärak 
1932-34, korj 1970-l) ja Kittilä (päärak 1905) sekä Venho(entisellä Jullan tontilla). 
Ryhmäkylä hajosi 1800-l. Jolkin tontti autioitui 1700-l; mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3287707 6731433

Loimaan seutu Koski Tl Isosorvasto smh 5202 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Vanhalle kylätontille jäi 1783 palon jälkeen neljä taloa: 
Alivesala, Aliseppälä, Ylikärri ja Mattarin sotilas-virkatalo. Nykyisin niistä on jäljellä vain
Mattari. Alivesalan ja Ylikärrin tonteilla on Isosorvaston koulu. Ylimattilan ja Alimattilan 
isojaon aikaiset tontit:autioita; mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3291513 6737022
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Loimaan seutu Koski Tl Koivukylä smh 5203 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Ryhmäkylä hajosi 1800-l ja 1904 tontilla oli enää Ritarin 

ja Vanhapäärnin rakennukset, jotka nekin siirrettiin pian muualle. Nykyisin paikalla on 
Raunion saha, joka perustettiin Koivukylän ylisen myllyn yhteyteen 1910-l. Osa 
kylätontista rakentamaton; mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3283314 6731517

Loimaan seutu Koski Tl Koivukylä smh 5204 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Haukan kantatalon tontti autio. Mahdollinen historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3283363 6731810

Loimaan seutu Koski Tl Myllykylä smh 5205 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Särän kantatlon tontti peltoa. Mahdollinen historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3283202 6731152

Loimaan seutu Koski Tl Tapala smh 5206 Vanhakylän kylätontti Autio kylätontti, nykyisin peltoa. Asutettu 1300-l. Isojakoasiakirjoissa 1795 paikalla 
(peltoa) nimi Vanhakylä. Talouskeskukset siirretty ennen isojakoa, siirtoajankohta 
tuntematon. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3289428 6730847

Loimaan seutu Koski Tl Tuimala smh 5207 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Asutettu 1300-l., 1540 taloja 5, samoin 1700-ln lopulla. 
Ryhmäkylä hajosi 1800-l. kuluessa, kylätontin laidalla jäljellä Mäkelä. Päärak 1927, 
korj 1964. Osa kylätontista peltoa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

Historiallinen 3289363 6732723

Loimaan seutu Koski Tl Vähäsorvasto smh 5208 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, läheisyydessä metsäinen laidunhaka. Asutettu mahd. 1200-l 
lopulla. Alkujaan 6-7-taloinen ryhmäkylä, 1900-l alussa jäljellä oli vielä joitain 
rakennuksia. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3290223 6736630

Loimaan seutu Koski Tl Värmelä smh 5209 Vanha yksinäistalon tontti Osittain autioitunut kylätontti. Vanhalla kylätontilla nykyisin Jokelan tilan rakennukset, 
päärak 1967. Länsitalon rakennukset siirrettiin 1800-l ja Itätalon 1909-1914 tilan 
jakautumisen yhteydessä. Osa kylätontista peltoa, mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös. Kylä asutettu 1300-l.

Historiallinen 3294228 6735726

Loimaan seutu Loimaa Hattula smh 5301 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti nykyisen Loimaan Maatalousoppilaitoksen vieressä tien 
pohjoispuolella. Pitkään sillä sijainnut kantatalo Klemelä purettiin pois ja nykyisin 
paikalla jäljellä vähän puutarhaa ja Rantaniityn lohkotila. Mahdollinen historiallisen ajan
kiinteä muinaisjäännös. Kylä asutettu 1400-luvun alkupuolella. Isojako toimitettu 1781-
91, tuolloin neljä kantataloa..

Historiallinen 3288288 6753665

Loimaan seutu Loimaa Kauhanoja smh 5302 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Loimalan kantatalon tontti autio. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3290942 6752461

Loimaan seutu Loimaa Onkijoki smh 5303 Onkijoen kylätontti Autioitunut kylätontti Onkijoen molemmin puolin, nykyisin peltoa. Aittamäki siirrettiin 
1700-l lopulla, Ala-Hollo 1800-l ja Yli-Hollo 1890-l. Mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös. Asutettu keskiajalla.

Historiallinen 3288019 6761139

Loimaan seutu Loimaa Pahikainen smh 5304 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Pahikaisten vanha kylätontti Niinijoen rannalla. 1768 
kolme taloa; Norri, Sipilä ja Iitta. Norri ja Iitta siirretty 1800-l. Paikalla edelleen Sipilän 
talouskeskus, päärak 1941. Norrin tontti peltoa, mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

Historiallinen 3276278 6755621

Loimaan seutu Loimaa Pappinen smh 5305 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Pihkon kantatalon tontti peltoa. Mahdollinen historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3276745 6751299

Loimaan seutu Loimaa Piltola smh 5306 Piltolan Kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Asutettu 1200-1400-l. Isojaon (1769) 8 taloa. Hajoaminen
alkoi 1700-l lopulla. Kantatalot siirretty 1910-l. mennessä. Kylätontilla Elomaan 
lohkotila. Osa kylätontista peltoa; mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös

Historiallinen 3281971 6750899
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Loimaan seutu Loimaa Puujalkala smh 5307 Puujalkalan kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin peltoa. Asutettu 1200- tai 1300-l. Neljän kantatalon 

ryhmäkylä. Kantatalot siirretty/purettu 1970- tai 1980-l mennessä. 2000-l alussa purettu
Rantala, Pikin talon työväenasunto. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

Historiallinen 3282023 6756185

Loimaan seutu Loimaa Raikkola smh 5308 Raikkolan kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Kylätontti Loimijoen rannalla, 1780-l neljä taloa. Talot 
siiretty 1900-l alkuun mennessä, paikalla Vesanto, ent Frantsin kantatalon 
syytinkiasunto 1920-l. Osa kylätontista peltoa; mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

Historiallinen 3281240 6761555

Loimaan seutu Loimaa Seppälä smh 5309 Seppälän kylätontti Autioitunut kylätontti. Seppälän yksinäistalon tontti, 1720-l. kaksi taloa, Yli-Seppälä ja 
Ali-Seppälä. Kantatalojen rakennukset siirretty ennen v. 1905. Nykyisin peltoa. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3281279 6758534

Loimaan seutu Marttila Heikola smh 5401 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti Paimionjoen rannalla, nykyisin peltoa. Asutettu 1300-l 
puolivälissä, autioitui 1800-l lopulla. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös. Alun perin ryhmäkylä, 5 kantataloa.

Historiallinen 3274559 6725467

Loimaan seutu Marttila Hirvas smh 5402 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, asutettu keskiajalla. Vanha kylätontti paloi 1827, jolloin siellä 
sijainneet kolme kantataloa siirrettiin nykyisille paikoilleen Härkätien varteen. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3280741 6731047

Loimaan seutu Marttila Maunula smh 5403 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Historiallinen 3281512 6731103
Loimaan seutu Marttila Ollila smh 5404 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Historiallinen 3279793 6730678
Loimaan seutu Marttila Palainen smh 5405 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyään pääosin peltoa ja niittyä. Isojaon aikaan 5 taloa, joista 

kylätontilla 3 (Kerkon osatalot ja Penttilän puolikas l. Martti). Autioitui 1900-l alussa. 
Martin kivikellari. Mahd. historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3277784 6727994

Loimaan seutu Marttila Palainen smh 5406 Paltan vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Penttilän kantatalon puolikkaan l. Paltan autio kylätontti mäellä 
n.250m kylätontilta länteen. Nykyään perinnebiotooppi, Palaisten metsälaidun. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3277435 6727909

Loimaan seutu Marttila Ruskolainen smh 5407 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Historiallinen 3279134 6729168
Loimaan seutu Marttila Simala smh 5408 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Historiallinen 3279555 6729770
Loimaan seutu Marttila Siutila smh 5409 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti Härkätien eteläpuolella, pääosin peltoa. Mahdollinen historiallisen 

ajan kiinteä muinaisjäännös; paikoin peruskiviä jäljellä. Ryhmäkylä hajosi 1840 
tulipalon seurauksena ja talot siirrettiin harvakseltaan Härkätien varteen.

Historiallinen 3282292 6731586

Loimaan seutu Mellilä Loimaa Isoperä smh 5901 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 
Historialliset kylätontit Niinijoen rannalla. Pääosin rakentamaton. Paikalla on nykyisin 
Kotitalo; omakoti-talo 1950-60-l. Asutettu n.1300. 1770-l:lla 10-taloinen ryhmäkylä, 
hajonnut 1700-1800-l:lla. 

Historiallinen 3281363 6744607

Loimaan seutu Pöytyä Kumila smh 5601 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Kylä asutettu keskiajalla. Kumilan vanha kyläalue, jossa 
ei ole enää kantataloja. Rakennuskanta on uudistunut. Osa tontista on tyhjä. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3271294 6743665

Loimaan seutu Pöytyä Oja smh 5602 Yksinäistalon vanha tontti Autioitunut kylätontti. Ojan yksinäistalon talouskeskus siirrettiin vanhalta paikalta Kolli-
Mäkelänojan vastakkaiselle puolelle 1800-l. lopulla. Mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3262620 6752426
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Loimaan seutu Pöytyä Ortenoja smh 5603 Ordenojan vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin laidun. Kylätontilla 1770-l Ordenojan 2 lampuotitilaa, 

yhdistettiin 1800-l jälkiipuoliskolla Ordenojan kartanoksi. Rakennukset pystytettiin 
uudelle paikalle (nyk Yläneen-haveri). Mahd. historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3262755 6752980

Loimaan seutu Pöytyä Paju smh 5604 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Asutettu myöhäiskeskiajalla. Alue kuuluu nykyisin Pihlavan 
kylään. Paikalla, jossa talouskeskukset sijaitsivat 1780-luvulla, ei ole enää 
rakennuksia. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3266565 6752395

Loimaan seutu Pöytyä Puho smh 5605 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Puhon talot muodostivat 1700-l lopulla rivikylän, kylätontt
hajosi 1800-luvun kuluessa. Vanhalla kylä-tontilla on nykyisin Lehtimäen tilan 
rakennukset, päärak uudistettu. Osa kylätontista rakentamaton; mahd. historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3259152 6737279

Loimaan seutu Pöytyä Vauranoja smh 5606 Vauranoja yksinäistalon 
tontti

Autioitunut kylätontti. Asutettu 1500-1600-l vaihteessa. Vauranojan yksinäistalo on 
siirtynyt vanhalta tontilta 1800-luvulla. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993

Historiallinen 3264387 6750121

Loimaan seutu Tarvasjoki Hungerla smh 5701 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, asutettu keskiajalla. Autioitui 1800-luvun puolivälin jälkeen. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3261524 6725401

Loimaan seutu Tarvasjoki Karhula smh 5702 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, asutettu keskiajalla. Autioitui 1800-1900 -luvun vaihteessa. RKY 
1993, 190 alueella.
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3265022 6724790

Loimaan seutu Tarvasjoki Kättylä smh 5703 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, asutettu keskiajalla. Aikoinaan kaksitaloinen kylätontti, Alitalon 
(johon Ylitalo sulautunut) talouskeskus siirrettiin uudelle paikalle n.1800-1850-luvulla. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. RKY 1993, 190 alueella.

Historiallinen 3263723 6724419

Loimaan seutu Tarvasjoki Satopää smh 5704 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, asutettu keskiajalla. 1800-luvun puoliväliin saakka kaksitaloinen 
kylätontti, nykyisin peltoa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3261924 6725823

Loimaan seutu Tarvasjoki Tiensuu smh 5705 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Asutettu 
varhaiskeskiajalla. 1796 kartan Vanhatalon tontti lienee kuulunut Tiensuun 
yksinäistalolle. Uusitalon kantatalo sijaitsi lähellä Härkätien varressa 1920-/1960-l. 
saakka. Vanhatalon (nyk. Itätalon) vanhalla tontilla lato tms. ulkorakennus.

Historiallinen 3263349 6723905

Loimaan seutu Tarvasjoki Tuomarla smh 5706 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Kylätontti 
nykyisin peltoa. Asutettu keskiajalla, autioitui 1800-luvun alussa. Kantatalojen (Ali- ja 
Yli-Tuomarla) talouskeskukset sijaitsivat rinnakkain kylätontilla. RKY 1993, 190 
alueella. 

Historiallinen 3264488 6724484

Loimaan seutu Yläne Pöytyä Mykkälä smh 5801 Mykkälän yks.talon tontti Osittain autioitunut kylätontti. Yläneenkartanon entinen lampuotitila. Tontilla sijatsee 
vanhan kartanon talousrakennus. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

Historiallinen 3251031 6759698

Loimaan seutu Yläne Pöytyä Nokkala smh 5802 Nåkolan yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Yläneenkartanon entinen rälssitila, jota viljelivät aikoinaan 
lampuodit. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3251454 6759278

Loimaan seutu Yläne Pöytyä Pramila smh 5803 Pramilan vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös Historiallinen 3257431 6763904
Loimaan seutu Yläne Pöytyä Tourula smh 5804 Keskitalo B:n talon tontti Autio kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös Historiallinen 3256904 6765008
Loimaan seutu Yläne Pöytyä Tourula smh 5805 Keskitalo C:n talon tontti Kylätontti, tyhjillään, erillään kahdesta muusta kantatalosta.  Mahdollinen historiallisen 

ajan kiinteä muinaisjäännös.
Historiallinen 3256802 6764876
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Turun seutu Askainen Masku Andikainen smh 3001 Antikaisen kylätontti Autioitunut kylätontti. Kantatalot Ylistalo ja Alistalo yhdistetty v. 1801 ja lisäksi 1920-

luvulla yhdistetty uudeksi Askainen-nimiseksi kantataloksi Askaisen kylään. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3220026 6729314

Turun seutu Askainen Masku Askainen smh 3002 Autioitunut kylätontti Autioitunut kylätontti, viimeinen vanha rakennus purettu 1950-l. Kantatalot Pohjalais 1:,
Heikkilä 2: ja Uotila 3: on yhdistetty 1765 Askainen -nimiseksi rälssiksi. Uusi 
omakotitalo rakenteilla 2005. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3218392 6728489

Turun seutu Askainen Masku Huukainen smh 3003 Huukaisen kylätontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.    Historiallinen 3218348 6729106
Turun seutu Askainen Masku Iloinen smh 3004 Iloisen kylätontti Autioitunut yksinäistalon tontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.  

Lähellä samaisella mäenkumpareella Kivikkomäen asutustila.
Historiallinen 3217866 6728336

Turun seutu Askainen Masku Rauvola smh 3005 Rauvolan kylätontti Autioitunut kylätontti. Metsäinen kylämäki, jolla ei enää kantataloa. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Toisella puolella mäenrinnettä on Salmelan 
tila.

Historiallinen 3216761 6724175

Turun seutu Askainen Masku Sorainen smh 3006 Alistalon kylätontti Autioitunut kylätontti. Vanha Alistalon  (1:) kylätontti, jolla ei ole enää rakennuksia. 
Ollut kaksi kantataloa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3217316 6730236

Turun seutu Askainen Masku Sorainen smh 3007 Ylistalon kylätontti Autioitunut kylätontti. Ylistalon (2:) vanha tontti, jolla ei ole enää rakennuksia. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3217415 6730327

Turun seutu Askainen Masku Tävelä smh 3008 Tävelän kylätontti Autioitunut kylätontti. Yksinäistalo ja tuulimylly ovat sijainneet kallioisella mäellä. 
Entisen kantatalon tontilla kasvaa nykyisin mäntymetsää. Mahdollinen historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3218372 6729808

Turun seutu Masku Akkoinen smh 3201 Akkoisten kylätontti Autioitunut kylätontti. 1200-l lopulla asutettu yksinaistalon kylä, jonka kantatalon tontilla
ei ole rakennuksia jäljellä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Tie 
noudattaa edelleen vanhaa tielinjaa kylätontin ohi joelta Akkoisten tilan tienristeykseen 
saakka

Historiallinen 3229913 6727815

Turun seutu Masku Iinainen smh 3202 Iinaisten kylätontti Autioitunut kylätontti. Kantatilan, Iinaisten yksinäistalon tontti, jolla ei rakennuksia 
jäljellä. Parhaiten maastosta erottuvat navetan kivijalan rauniot ja hiukan rungon 
punatiilipylväitä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3227280 6723240

Turun seutu Masku Immala smh 3203 Akkoisten kylätontti Autioitunut kylätontti. Kylä asutettu 1200-luvulla. Akkoisten kantatalon isojaon aikainen 
paikka kuuluu nyt Immalan kylään. Ei rakennuksia jäljellä. Talo siirretty nykyiselle 
Immalan Akkoinen-nimiselle tilalle. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

Historiallinen 3229902 6727836

Turun seutu Masku Immala smh 3204 Immalan kylätontti Autioitunut kylätontti. Heickilän, Keskitalon ja Naulan kantatalojen vanhat tontit. Kylä 
asutettu 1200-luvulla, kantatilat yhdistetty Kankaisten kartanoon 1840-luvulla. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3230670 6726202

Turun seutu Masku Malho smh 3205 Malhon torpan tontti Entinen torpan tontti on metsittynyt. Torpasta jäljellä jonkinlaista kellarin pohjaa tai 
romahtanutta kivijalkaa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3227366 6723794

Turun seutu Mynämäki Halso smh 3301 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Nykyisin osa kylätontista metsää. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3219498 6744208

Turun seutu Mynämäki Ihalainen smh 3302 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Nykyisin osa kylätontista peltoa. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3220749 6744888

Turun seutu Mynämäki Kaivattula smh 3303 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Nykyisin osa kylätontista (Mikolan tontti) metsää. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3223972 6734575

Turun seutu Mynämäki Karjakoski smh 3304 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Nykyisin osa kylätontista peltoa. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3220270 6744533
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Turun seutu Mynämäki Kukola smh 3305 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Isojaon aikaan 1790-l kolmitaloinen, tiivis kylätontti. Hutin

talouskeskus vanhalla paikalla. Laurila ja Pietilä siirrettiin pois tontilta 1800-l lopulla, 
niiden tontit peltoa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3232062 6744193

Turun seutu Mynämäki Lempiskallio smh 3306 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyään peltoa ja metsäsaareketta. Isojaon aikaan 3 kantataloa. 
Autioitui lähes täysin 1808 tulipalossa. Kylätontin reunalla sijainnut torppa (Salomaa) 
purettu n. 2000-l alussa. Mahd. historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3224401 6739889

Turun seutu Mynämäki Lepistö smh 3307 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Rasilan kantatalon tontti autioitui v.1900 mennessä, 
nykyisin peltoa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3225135 6741397

Turun seutu Mynämäki Nakkila smh 3308 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Kylätontti viljelyalueen keskellä pelto- ja kyläteiden 
risteyksessä. Kelkan kantatalon 1840-60-l autioitunut vanha tontti nykyisin peltoa. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3228390 6743816

Turun seutu Mynämäki Nihteinen smh 3309 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista (Pentilän kantatalon tontti) nykyisin 
metsäsaareketta. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3229090 6743217

Turun seutu Mynämäki Nihteinen smh 3310 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista (Airickin kantatalon tontti) nykyisin 
peltoa pihapiirin ja tien välissä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3229234 6743110

Turun seutu Mynämäki Palokylä smh 3311 Yksinäistalon tontti Autioitunut yksinäistalon tontti metsän reunassa. Autioitui 1900-luvun alussa. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Palokylän vanha päärakennus 
on siirretty Aarlahden Alistalon pihapiiriin 1930-luvulla

Historiallinen 3216240 6738150

Turun seutu Mynämäki Pirttimäki smh 3312 Yksinäistalon tontti Autioitunut yksinäistalon tontti, nykyisin peltoa. Autioitui 1843 (?). Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3225223 6741834

Turun seutu Mynämäki Rauvola smh 3313 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Kantatalojen Alastalon ja Ylistalon tontit. Näistä yhdistynyt 
Rauvolan päärakennus n. 150-200m tonteista etelään/kaakkoon. Ylistalon tontti 
nykyisin metsää; mahd historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Alastalon tontilla 
Rauvolan navetta 1940-l.

Historiallinen 3224935 6735061

Turun seutu Mynämäki Seppälä smh 3314 Vanha kylätontti Vanha kylätontti, lähes autio. Nykyisin metsäsaareketta ja kylätontin reunassa 
Kesärannan palstatila. Kolme kantataloa siirretty todennäköisesti 1800-l lopussa. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3228551 6743040

Turun seutu Mynämäki Suorsala smh 3315 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti, nykyisin niittyä. Autioitui 1960-luvulla. Suorsalan yksinäistila 
sijaitsi tontilla 1794 kartan mukaan. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

Historiallinen 3216711 6743620

Turun seutu Mynämäki Tallala smh 3316 Yksinäistalon tontti Tallalan yksinäistalon vanha tonttipaikka. Nykyisin peltoa/metsikköä. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Kylätontin luoteispuolella Huvikummun tila, 
päärakennus omakotitalo 1970.

Historiallinen 3230271 6751884

Turun seutu Mynämäki Tarvainen smh 3317 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. 1700-l lopussa nelitaloinen kylätontti. Anttilan tontti 
autioitui 1800-l. Mahd. historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3232084 6743880

Turun seutu Mynämäki Tervoinen smh 3318 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Kylä asutettuna keskiajalla. Tervoisten vanhan kantatilan paikka, 
josta se siirrettiin muutama sata metriä luoteesen 1700-l. Paikalla sijainnut 
myöhemmin tilan tuulimylly. Tontin tuntumassa Myllytorpan talo. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3217980 6731737

Turun seutu Mynämäki Tiuvainen smh 3319 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Vuoden 1722 isojakokartan mukainen kylätontti, jossa on ollut 
vierekkäin viiden kantatalon tontit. Tontti on nykyisin peltoa. Mahdollinen historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3226139 6739881
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Turun seutu Mynämäki Vainionperä yks smh 3320 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Vuoden 1791 isojakokartan mukainen talon tontti mäen 

rinteessä. Tontti on autio, eikä siellä ole rakennuksia. Mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3225466 6738765

Turun seutu Mynämäki Värräinen smh 3321 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin peltoa ja metsäsaareke. Mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös. Paikalla 1785 isojakokartassa Komerin kantatalo, joka 
siirrettiin 1830-luvulla (?).

Historiallinen 3223240 6740760

Turun seutu Nousiainen Keskusoja smh 3601 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Perimätiedon mukaan Keskusojan talouskeskus sijainnut tällä 
paikalla, rakennukset purettu 1960-luvulla, nykyisin peltoa. Mahdollinen historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3234370 6737680

Turun seutu Rymättylä Naantali Heinäinen smh 3701 Tammiston kylätontti Autioitunut kylätontti. Tammiston yksinäistalon muodostama autioitunut kylä liitettiin 
Heinäisten säterirusthollin yhteyteen 1670-luvulla. Mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3224283 6706401

Turun seutu Rymättylä Naantali Hämölä smh 3702 Hämölän kylätontti Autioitunut kylätontti. Hämölän yksinäistalo sijaitsi aiemmin kylätontilla nykyisen tilan 
pohjoispuolella. Talo on siirretty nykyiselle paikalleen 1800-luvulla, jolloin kylätontti jäi 
autioksi. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3220715 6713883

Turun seutu Rymättylä Naantali Kauppila smh 3703 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Kauppilan vanha kylätontti on sijainnut nykyisen Ruusurinteen 
paikalla ja sen itäpuolella peltojen keskellä olevalla saarekkeella. 1644 neljä taloa, 
isossajaossa kolme. Talot siirrettiin kylätontilta 1800-l. Mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3221342 6707612

Turun seutu Rymättylä Naantali Kurala smh 3704 Kuralan kylätontti Autioitunut vanha kylätontti, nykyisin peltoa. Kylätontilla 1803 kaksi kantataloa. Itätalon 
rakennukset siirrettiin 1860-luvulla, Länsitalon rakennukset ilmeisesti aiemmin. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3218020 6709466

Turun seutu Rymättylä Naantali Maanpää smh 3705 Grels Mårtensonin talon 
tontti

Autioitunut kylätontti. Maanpäässä on vuoden 1644 kartan mukaan ollut toinen talo, 
jonka omistajaksi mainitaan Grels Mårtenson. Talo on sijainnut itään peltojen keskelle 
työntyvällä niemekkeellä nykyisen Maanpään kaakkoispuolella. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3224537 6701142

Turun seutu Rymättylä Naantali Mahila smh 3706 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin peltoa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös. Mahilan yksinäistalo on 1644 sijainnut nykyisen Luotojentien ja 
Maanpääntien risteyksen itäpuolella. Mahilan talo on siirretty kylätontilta viimeistään 
1800-l.

Historiallinen 3222575 6701451

Turun seutu Rymättylä Naantali Okala smh 3707 Okalan kylätontti Autioitunut kylätontti. Mahd historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Vanha kylätontti 
on 1644 sijainnut Saramäen ja Tuiskun välissä. Tuiskun rakennukset on purettu ent. 
väentupaa lukuun ottamatta. Saramäki on siirretty ilmeisesti 1800-l alussa.

Historiallinen 3221006 6704630

Turun seutu Rymättylä Naantali Paavainen smh 3708 Paavaisten vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin peltojen ympäröimä metsäsaareke. Mahd historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös. 1644 Paavaisissa kolme kantataloa. Kylätontti siirretty 
viimeistään 1700-l lopulla isojaonaikaiselle paikalle.

Historiallinen 3225738 6703957

Turun seutu Rymättylä Naantali Riittiö smh 3709 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Anttilan tontti tyhjä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä
muinaisjäännös. Vuonna 1644 ja vielä vuonna 1795 kylän kolme kantataloa ovat 
sijainneet vierekkäin kylätontilla. Nykyään Simola on vanhalla paikallaan. Yrjälä ja 
Anttila on siirretty kylätontilta ennen 1910-lukua. Simolan päärakennus on 1860-
luvulta.

Historiallinen 3219249 6706715
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Turun seutu Rymättylä Naantali Ruokorauma smh 3710 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Ruokorauman Itätalo ja Länsitalo ovat sijainneet vierekkäin kylänmäen länsilaidalla, 
jolla nykyään on Itätalo sekä Länsitalon entinen työväenasunto. Länsitalon 
päärakennus (nyk. Matintalo) on siirretty kauemmaksi luoteeseen 1920-l. 

Historiallinen 3222440 6709782

Turun seutu Rymättylä Naantali Salo smh 3711 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista nykyisin peltoa. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Vuonna 1644 kylän viisi kantataloa olivat 
vierekkäin paikalla, jossa nykyisin Mattilan rakennukset. 1794 mennessä Upsla oli 
siirtynyt hieman länteenpäin ja Kleemola kauemmas itään; Länsi ja Eskola olivat 
kylätontilla.

Historiallinen 3216668 6705584

Turun seutu Rymättylä Naantali Seppälä smh 3712 Vanha kylätontti 1 Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista nykyisin metsäsaarekkeella. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3222980 6705403

Turun seutu Rymättylä Naantali Seppälä smh 3713 Vanha kylätontti 2 Osittain autioitunut kylätontti. Osa kylätontista nykyisin metsäsaarekkeella. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 

Historiallinen 3223037 6705390

Turun seutu Rymättylä Naantali Taipale smh 3714 Mårten Andersonin talon 
tontti

Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Vuonna 
1644 paikalla on sijainnut kylän kolmas talo, jonka omistajaksi on merkitty Mårten 
Anderson Sapatta. Nykyisin lähimmät talot ovat Peltola sekä Kirkkojärventien toisella 
puolella olevat Männistö ja Toivola. Osa valtak. merkittävää kultt.ympäristöä.

Historiallinen 3221177 6706679

Turun seutu Rymättylä Naantali Taipale smh 3715 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti Rymättylän kirkonkylässä. Osa kylätontista nykyisin 
peltoa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3221155 6706842

Turun seutu Rymättylä Naantali Vanhakylä smh 3716 Grannin tontti Autioitunut kylätontti. Grannin talon tontti oli isonajaon aikaan 1804 nykyisen 
Aaslarannan länsipuolella kauempana rannasta. Granni perustettin 1770-l alussa, 
vanha päärakennus paloi 1800-l lopussa. Paikalla ei ole rakennuksia. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3220374 6699803

Turun seutu Sauvo Hallavaara smh 3801 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Vähätalo-nimisen kantatalon isojaon aikainen tontti tyhjillään. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Nykyinen tilakeskus sijaitsee 
kauempana koillisessa. Tontin pohjoispuolella Vanha Karunantien varressa 
Vähätalosta 1922 erotettu Kaunela.

Historiallinen 3257899 6697915

Turun seutu Sauvo Hallela smh 3802 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Alitalo-
nimisen kantatalon isojaon aikainen tontti tyhjillään Ylitalon tontin pohjoispuolella

Historiallinen 3263923 6699550

Turun seutu Sauvo Harju smh 3803 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Isojaon aikainen kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan
kiinteä muinaisjäännös. Paikalla on kantatilan päärakennuksen kivijalkaa ja 
hirsinavetta vuodelta 1908. Pääosa tontista on erotettu omaksi kiinteistökseen, jolla on 
asuinrakennus 1970-luvulta.

Historiallinen 3267825 6698474

Turun seutu Sauvo Hännälä smh 3804 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 
Yksinäistalon isojaon aikainen (1814)  tontti tyhjillään mäen rinteessä. Vanhan 
kylätontin paikalla Mäntylä-niminen kiinteistö, johon kuuluvat rakennukset vanhan 
tontin kaakkoispuolella.

Historiallinen 3260466 6698073

Turun seutu Sauvo Järvenkylä smh 3805 Kalkkikaivos Vanha kalkkikaivos, mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 
Kolmiosainen kaivos on kuulunut Järvenkylän Pällin tilaan. Kalkinpolttoa ja 
kalkkikaivoksia on ollut alueella useampia. Toiminnassa 1880-luvulta 1970-luvulle asti.

Historiallinen 3269331 6696708
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Turun seutu Sauvo Kappola smh 3806 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Isojaon 

aikainen (1814) Kappolan rälssitalon tontti. Nykyinen Kappolan talo sijaitsee 
Karhumäen pohjoispuolella isojaon aikaisen Kettulan torpan tontilla

Historiallinen 3261197 6697437

Turun seutu Sauvo Kaukoranta smh 3807 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Isojaon 
aikainen (1772-1773) kylätontti. Kantataloista Ylitalo on siirretty kylätontin pohjois- ja 
Alitalo kylätontin eteläpuolelle ilmeisesti 1800-luvun lopulla

Historiallinen 3270622 6695178

Turun seutu Sauvo Kimmola smh 3808 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Vanha 
Österkullan kantatalon tontti, jolla ei enää ole rakennuksia. Vuonna 1929 Österkulla on 
muuttunut nimeltään Kimmolaksi.

Historiallinen 3270682 6694088

Turun seutu Sauvo Korvala smh 3809 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 
Sallmon ja Upgårdin talojen isojaon aikaiset (1768-1772) tontit tyhjillään. Tilat on 
yhdistetty Korvalaan. Isojakokartassa kylämäen etelä- ja pohjoispuolella on torpan 
tontti ja joessa kolme vesimyllyä.

Historiallinen 3259632 6700307

Turun seutu Sauvo Liesniemi smh 3810 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 
Isojaon aikainen kylätontti. Paikalla on 1958 muodostettu tila, jonka rakennuskanta 
1940-luvulta. Vanhempi vaja, jonka alla kellari mahdollisesti keskiajalta. Tien varrella 
kylätontista pohjoiseen entisiä torppia.

Historiallinen 3261769 6696511

Turun seutu Sauvo Timperlä smh 3811 Yksinäistalon tontti Osittain autioitunut kylätontti. Keskiaikainen kylä. Entinen Kalaisten kantatalon isojaon 
aikainen tontti, jolla nuoremman tilan ulkorakennus. Mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös. Sen lounaispuolella entinen Jussilan kantatalon isojaon 
aikainen tontti, jolla asuinrakennus 1800-luvulta

Historiallinen 3265676 6702933

Turun seutu Sauvo Vesti smh 3812 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Isojaon 
aikainen (1774) kylätontti. Tontin kaakkoispuolella entinen torppa 1800-luvulta, paikalla
torpan tontti jo vuoden 1831 kartassa. Luoteessa entinen Vestin Alakoulu vuodelta 
1920 vanhassa asussaan.

Historiallinen 3261341 6694861

Turun seutu Vahto Rusko Askainen smh 3901 Vanhat myllypaikat Myllypaikka Vahdonjoessa n. 300 metriä Jokelan talosta alavirtaan. Kivirakenteita 
kahdesta 1700-l vesimyllystä. Luukkaan myllypaikka joen länsipuolella ja sitä 
vastapäätä joen itäpuolella Jokelan myllypaikka. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

Historiallinen 3244519 6731846

Turun seutu Vahto Rusko Kylämäki smh 3902 Kylämäen vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Nykyisin tontilla näkyy joitakin vanhoja peruskiviä. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Tontin läheisyydessä sijaitsee uusi 
omakotitalo. Kylämäki tunnetaan 1550-luvun puolivälistä, mutta se lienee sitä 
vanhempi. 

Historiallinen 3245415 6732528

Turun seutu Vahto Rusko Laukola smh 3903 Vahdon vanhan pappilan 
tontti

Pappilan autioitunut tontti. Vahdon pappila sijaitsi tontilla 1670-luvulta 1790-luvulle. 
Suutari Aaltosen rakennukset pystytettiin tontille 1900-luvun alussa ja ne purettiin 
vuonna 2006. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3243485 6731529

Turun seutu Velkua Naantali Krööpilä smh 3950 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Krööpilän yksinäistalon isojaon aikainen (1787) tontti, nykyisin 
metsikköä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Kantatalo hävisi 
vähitellen kokonaan 1920-luvulla, kun talon maat myytiin

Historiallinen 3204601 6714474

Turun seutu Velkua Naantali Tiurla smh 3951 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin metsikköä / peltoa sekä Hongan kantataloon kuuluva 
ulkorakennus. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Isojaon aikaan 
kaksi kantataloa.

Historiallinen 3204858 6714318
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Vakka-Suomi Kustavi Puota smh 4001 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Viimeistään 1600-luvun lopulla perustetun yksinäistalon tontti. 

Tila on lakannut viimeistään vuonna 1955 eikä alueella ole uutta eikä vanhaa 
rakennuskantaa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Historiallinen 3194714 6727561

Vakka-Suomi Kustavi Lypyrtti smh 4002 Ylistalo Autioitunut vanha kylätontti. Ollut rälssitila 1600-l. Nykyisin niittyä ja päärakennuksen 
kivijalka. Autioitui 1930-l. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3183830 6735424

Vakka-Suomi Laitila Pahajoki smh 4301 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti. Asutettu 1400-l alussa. Vuoden 1827 isojakokartassa 
kaksitaloinen kylä. Alueella ei ole asutusta eikä rakennuskantaa (yksi lato). 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historiallinen 3226239 6761250

Vakka-Suomi Laitila Vekka smh 4303 Vekkan vanha kylätontti Peltotien keskellä oleva vanha kylätontti-saareke, jolla joitain kiviä.  Mahdollinen
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3215982 6764483

Vakka-Suomi Pyhäranta Kaukka smh 4401 Vanhat kylätontit Osittain autioitunut kylätontti Kantatalojen (5 kpl) asuintontit isojaon aikaan hajallaan 
kylänmäen tuntumassa.Vanhalla paikalla Hannula, navetta 1900-luvun 
alusta+uudempia rakennuksia. Laurikkalan asuintontilla Vanharanta, päärak. 1890-l. 
Mahdollisia historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä

Historiallinen 3199457 6768544

Vakka-Suomi Pyhäranta Ihode smh 4402 Ainola (ent. Salvi) 1800-luvun kivikellari. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. historiallinen 3207225 6777205
Vakka-Suomi Pyhäranta Ihode smh 4403 Lemmenkuja Torpan kivikellari (tynnyriholvi) kyläraitin varressa etäällä kyläkeskustasta. Mahdollinen

historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.
historiallinen 3207020 6777274

Vakka-Suomi Pyhäranta Kaukka smh 4404 Laurikkala / kiviaita Vanha autioitunut kylämäki on näkyvissä maisemassa edelleen. Vanhat kiviaidat ovat 
yhä paikoillaan ja yksi näyttävimmistä rakennelmista kulkee vanhan kylämäen laelta 
toiselle, maantien suuntaisesti. Sen kohdalla isojakokartassa niittyä ja peltoa. Sijaitsee 
Laurikkalan kiinteistöllä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 
(Koordinaatti summittainen.)

historiallinen 3199562 6768601

Vakka-Suomi Pyhäranta Kaukka smh 4405 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin metsää. Punnan kantatalon asuintontti autioitui välillä 
1850-1900. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

historiallinen 3199468 6768719

Vakka-Suomi Pyhäranta Kukola smh 4406 Vanha kylätontti Autioitunut Knuutilan kantatalon asuintontti, nykyisin metsää. Autioitui 1920-luvulla (?). 
Erillään muusta isojaon aikaisesta kylätontista. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

historiallinen 3198058 6784457

Vakka-Suomi Pyhäranta Nihtiö smh 4407 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Eri-ikäistä rakennuskantaa.Lähinnä isojaon aikaista 
paikkaa on Puntari, päärakennus 1800-l lopulta ja Varjolan osatalo (päärak 1899, 
uudistettu). Talojen asuintontit jääneet Luodonmaantien alle. Puntarin tontti metsikköä. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3196220 6780232

Vakka-Suomi Pyhäranta Valkama smh 4408 Vanha riihipiha Lähellä kylätonttia vanha riihipiha, jossa vanhoja perustusten jäänteitä ja kiviaita. 
Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3200426 6768516

Vakka-Suomi Pyhäranta Varhokylä smh 4409 Vanha kylätontti Osittain autioitunut kylätontti. Hakolan, Konsin, Killun ja Kairin kantatalojen asuintontit 
nykyisin pääosin peltoa/niittyä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3206457 6773559

Vakka-Suomi Uusikaupunki Hakula smh 4601 Vanha kylätontti Autioitunut kylätontti, nykyisin metsikköä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

historiallinen 3195019 6745309

Vakka-Suomi Uusikaupunki Tirkkala smh 4602 Vanha kylätontti 2 Autioitunut kylätontti(?). Paikalle on merkitty vuoden 1821 isojakokarttaan talon tontti ja
sinne johtava tie. Nykyisin metsikköä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

historiallinen 3194813 6741595
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA AUTIOT KYLÄTONTIT, MAHDOLLISET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET (smh) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 KYLÄ MKNRO KOHDENIMI KUVAUS AJOITUS X Y
Vakka-Suomi Uusikaupunki Tirkkala smh 4603 Vanha kylätontti 3 Autioitunut kylätontti(?). Paikalle on merkitty vuoden 1821 isojakokarttaan talon tontti, 

isojakolittera 103. Nykyisin metsää. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös.

historiallinen 3194705 6741404

Vakka-Suomi Uusikaupunki Vartsaari smh 4604 Vanha kylätontti 2 Autioituneet isojakokarttaan (1777-78) merkityt Urkolan kantatalon kaksi tonttia. 
Nykyisin metsikköä ja peltoa. Toisen tuntumassa ulkorakennus. Mahdollinen 
historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3199323 6737925

Vakka-Suomi Uusikaupunki Vähä Pirkholma smh 4605 Vanha kylätontti Vanha Vähä-Pirkholman kylätontti. Tontti tyhjillään. Mahdollinen historiallisen ajan 
kiinteä muinaisjäännös. Vähäpirkholman tila sijaitsee kylätontin kaakkoispuolella. 
Päärakennus 1900-l alkupuoli ja ulkorakennukset 1900-l alusta tai puolivälistä. 
Rakennusten kunto kohtalainen. 

historiallinen 3190151 6759716

Vakka-Suomi Vehmaa Laukkapelto smh 4801 Laukkapellon vanha 
kylätontti

Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. Vanhan 
kylätontin paikalla (v. 1874 kartan mukaan) ei nykyisin ole rakennuksia. Huruisten v. 
1766 kartan mukaan tontti olisi ollut nykyisen Suomelan (ent. jahtivoudin tupa 1825-50)
kohdalla.

Historiallinen 3204799 6742620

Vakka-Suomi Vehmaa Vanhapappila smh 4802 Yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. 
Vanhapappilan talouskeskus siirretty uudelle paikalle 1900-l:n alussa. Nykyisin tontti 
osin hautausmaana.

Historiallinen 3208820 6742071

Vakka-Suomi Vehmaa Korpi smh 4805 Sulakorven vanha talotontti Sulakorven kantatalon tontti. Paikalla ei ole rakennuksia enää jäljellä ja pellotkin on
muutettu järveksi. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3213359 6735569

Vakka-Suomi Vehmaa Uusikartano smh 4806 Vanha yksinäistalon tontti
Autioitunut kylätontti. Ei enää rakennuksia. Liitetty Kosken kartanoon 1680-luvulla. 
Kivimuuria Isotorpan puol.pellon ja tonttimäen reunalla. Kivipylväsrivi tontilta Kosken 
kartanolle tien varrella. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3212491 6734849

Vakka-Suomi Vehmaa Vainionperä smh 4807 Vanha yksinäistalon tontti
Autioitunut kylätontti. Vanhoja rakennuksia ei ole enää, ainoastaan vähän perustuksia 
niistä jäljellä. Rakennukset ovat hävinneet 1796-1881 välillä. Maat ovat Kunnilan 
Heikkilän omistuksessa. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3213759 6734311

Vakka-Suomi Vehmaa Taipale smh 4808 Vanha yksinäistalon tontti Autioitunut kylätontti. Tontilta ovat kaikki rakennukset hävinneet ja maat on liitetty
Nuhjalaan.Talon rakennukset hävinneet 1771-1881 välillä. Mahdollinen historiallisen 
ajan kiinteä muinaisjäännös.

historiallinen 3211932 6732910
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖSALUEET (sma) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.05.2010 

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKALUENRO MKKOHDENRO

Loimaan seutu Aura sma 5101 sm 5114, 5115

Loimaan seutu Aura sma 5102 sm 5110, 5116

Loimaan seutu Koski Tl sma 5201 sm 5206, 5208

Loimaan seutu Oripää sma 5501 sm 5509, 5510

Loimaan seutu Tarvasjoki sma 5701 sm 5704, 5705

Turun seutu Askainen Masku sma 3001 sm 3019

Turun seutu Masku sma 3150 sm 3164, 3165

Turun seutu Masku sma 3151 sm 3156, 3201

Turun seutu Masku sma 3152 sm 3161, 3181

Turun seutu Masku sma 3153 sm 3182, 3183, 3184

Turun seutu Masku sma 3154 sm 3154, 3167, 3180

Turun seutu Masku sma 3155 sm 3177, 3178, 3191, 3192

Turun seutu Masku (Vahto) sma 3156 sm 3150, 3193

Turun seutu Mynämäki sma 3301 sm 3303, 3304

Turun seutu Mynämäki sma 3302 sm 3384, 3391, 3392

Turun seutu Mynämäki sma 3303 sm 3330, 3377, 3388

Turun seutu Mynämäki sma 3304 sm 3366, 3368

Turun seutu Mynämäki sma 3305 sm 3355, 3356

Turun seutu Mynämäki sma 3306 sm 3357-3359

Turun seutu Mynämäki sma 3307 sm 3305, 3325-3328, 3348, 3350, 3369, 3393

Turun seutu Mynämäki sma 3308 sm 3362, 3370, 3372

Turun seutu Mynämäki sma 3309 sm 3306, 3323, 3346, 3371

Turun seutu Nousiainen sma 3501 sm 3536, 3537

Turun seutu Nousiainen sma 3502 sm 3530, 3535

Turun seutu Nousiainen sma 3503 sm 3513, 3540, 3562, 3600, 3601

Turun seutu Nousiainen sma 3504 sm 3516, 3551, 3594

Turun seutu Nousiainen sma 3505 sm 3550, 3605

Turun seutu Nousiainen sma 3506 sm 3570, 3597

Turun seutu Nousiainen sma 3507 sm 3520, 3572, 3580, 3583

Turun seutu Nousiainen sma 3508 sm 3545, 3590, 3507, 3547, 3603, 3604

Turun seutu Nousiainen sma 3510 sm 3552, 3610

Turun seutu Nousiainen sma 3511 sm 3506, 3568, 3569, 3574

Turun seutu Nousiainen sma 3512 sm 3511, 3526, 3566, 3573, 3588

Turun seutu Nousiainen sma 3513 sm 3595, 3596

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3701 sm 3701, 3702

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3702 sm 3713, 3750-3752

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3703 sm 3708, 3709

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3704 sm 3738, 3739

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3705 sm 3714, 3715
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖSALUEET (sma) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.05.2010 

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKALUENRO MKKOHDENRO

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3706 sm 3745

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3707 sm 3706, 3707, 3762

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3708 sm 3758, 3759

Turun seutu Rymättylä Naantali sma 3709 sm 3723

Turun seutu Sauvo sma 3801 sm 3835, 3860

Turun seutu Sauvo sma 3802 sm 3817-3819

Turun seutu Sauvo sma 3803 sm 3814, 3815, 3825-3827, 3836, 3841, 3842

Turun seutu Sauvo sma 3804 sm 3813, 3832

Turun seutu Sauvo sma 3805 sm 3805-3807

Turun seutu Sauvo sma 3806 sm 3808, 3857

Turun seutu Sauvo sma 3807 sm 3802, 3833

Turun seutu Sauvo sma 3808 sm 3823, 3843, 3844

Turun seutu Sauvo sma 3809 sm 3864, 3865, 3867

Turun seutu Sauvo sma 3810 sm 3846, 3854

Turun seutu Velkua Naantali sma 3950 sm 3953, 3958, 3959

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1001 sm 1024, 1025

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1002 sm 1087, 1088

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1003 sm 1028-1030

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1004 sm 1085, 1120

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1005 sm 1090, 1121, 1122, 1167-1172

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1006 sm 1157-1159

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1007 sm 1129, 1130

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1008 sm 1094, 1095

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1009 sm 1016, 1018-1020

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1010 sm 1146-1150

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1011 sm 1089-1091, 1127

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sma 1012 sm 1116-1117

Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sma 1201 sm 1215, 1238

Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sma 1202 sm 1211-1214

Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sma 1203 sm 1218, 1226-1228

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa sma 1301 sm 1310, 1317, 1318

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sma 1401 sm 1403, 1404

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sma 1402 sm 1441, 1442

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sma 1403 sm 1432, 1439

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sma 1404 sm 1406, 1418, 1443, 1455-1457

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sma 1501 sm 1560, 1561

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sma 1601 sm 1689, 1690

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sma 1602 sm 1680, 1681

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sma 1603 sm 1610, 1635, 1636, 1685
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖSALUEET (sma) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.05.2010 

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKALUENRO MKKOHDENRO

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sma 1604 sm 1677, 1678, 1640, 1668

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sma 1606 sm 1703, 1704

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sma 1607 sm 1602, 1603

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sma 1801 sm 1803, 1806

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sma 1802 sm 1811, 1826

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sma 1803 sm 1812, 1830-1833

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sma 1804 sm 1824, 1825

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sma 1901 sm 1911, 1920

Vakka-Suomi Kustavi sma 4001 sm 4004-4006

Vakka-Suomi Laitiila sma 4101 sm 4210, 4325

Vakka-Suomi Laitila sma 4102 sm 4218, 4240, 4292

Vakka-Suomi Laitila sma 4103 sm 4128, 4150

Vakka-Suomi Laitila sma 4104 sm 4120, 4344, 4121, 4232

Vakka-Suomi Laitila sma 4106 sm 4123, 4349, 4296, 4297

Vakka-Suomi Laitila sma 4108 sm 4351, 4352

Vakka-Suomi Laitila sma 4109 sm 4161, 4252, 4303

Vakka-Suomi Laitila sma 4110 sm 4169, 4257, 4276, 4291, 4293, 4336

Vakka-Suomi Laitila sma 4111 sm 4124, 4254-4256

Vakka-Suomi Laitila sma 4112 sm 4159, 4175, 4226, 4343, 4345

Vakka-Suomi Laitila sma 4113 sm 4118, 4280

Vakka-Suomi Laitila sma 4114 sm 4181, 4213, 4313

Vakka-Suomi Laitila sma 4115 sm 4321, 4327

Vakka-Suomi Laitila sma 4116 sm 4106, 4116, 4219

Vakka-Suomi Laitila sma 4117 sm 4299, 4333

Vakka-Suomi Laitila sma 4118 sm 4110, 4179

Vakka-Suomi Laitila sma 4119 sm 4215, 4246, 4288

Vakka-Suomi Laitila sma 4120 sm 4172, 4250

Vakka-Suomi Laitila sma 4121 sm 4145, 4335

Vakka-Suomi Laitila sma 4122 sm 4109, 4302

Vakka-Suomi Laitila sma 4123 sm 4200, 4203

Vakka-Suomi Laitila sma 4124 sm 4228, 4309, 

Vakka-Suomi Laitila (Mynämäki) sma 4125 sm 3381, 4294, 4295

Vakka-Suomi Laitila sma 4126 sm 4174, 4249, 4275, 4283, 4323

Vakka-Suomi Laitila sma 4127 sm 4136, 4194, 4261

Vakka-Suomi Laitila sma 4128 sm 4188, 4204, 4205

Vakka-Suomi Laitila sma 4129 sm 4133, 4245, 4281

Vakka-Suomi Laitila sma 4130 sm 4183, 4184, 4185, 4244

Vakka-Suomi Pyhäranta sma 4401 sm 4415, 4416

Vakka-Suomi Pyhäranta sma 4402 sm 4419, 4421, 4422
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MUINAISJÄÄNNÖSALUEET (sma) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.05.2010 

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKALUENRO MKKOHDENRO

Vakka-Suomi Pyhäranta sma 4403 sm 4408, 4409, 4410

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4601 sm 4634, 4675

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4602 sm 4608, 4622

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4603 sm 4601, 4602, 4615, 4620, 4630, 4651, 4652, 4654, 4656-4658, 4671, 4680, 4681

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4604 sm 4638, 4668

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4605 sm 4621, 4664

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4606 sm 4661, 4686

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4607 sm 4603, 4604, 4607, 4614, 4624, 4628, 4640, 4641, 4663

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4608 sm 4627, 4685, 4687, 4691

Vakka-Suomi Uusikaupunki (Laitila, Vehmaa) sma 4609 sm 4161, 4639, 4642, 4810

Vakka-Suomi Uusikaupunki sma 4610 sm 4362, 4633, 4648, 4650, 4674

Vakka-Suomi Vehmaa sma 4801 sm 4823, 4824

Vakka-Suomi Vehmaa sma 4802 sm 4820-4822

K:\KESKEN\Maakuntakaavoitus\Selostus\Liitteet\sma_20090129.xls 4 (4)



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA                                      VEDENALAISET MUINAISJÄÄNNÖKSET ML. HYLYT (sh)                                                             VARSINAIS-SUOMEN LIITTO 24.05.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO KOHDE TYYPPI AJOITUS
Turun seutu Mynämäki sh 3001 Mynäjoensuu hylky (puu) ei määritelty 
Turun seutu Rymättylä Naantali sh 3101 Kaltsaari hylky (puu) ei määritelty 
Turun seutu Rymättylä Naantali sh 3102 Karjaluodon hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turun seutu Rymättylä Naantali sh 3103 Kollinniemi hylky ei määritelty 
Turun seutu Rymättylä Naantali sh 3104 Peltolan hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turun seutu Rymättylä Naantali sh 3105 Rimpsi hylky (puu) ei määritelty 
Turun seutu Rymättylä Naantali sh 3106 Ruoppio hylky (puu) ei määritelty 
Turun seutu Rymättylä Naantali sh 3107 Salonluoto hylky (puu) ei määritelty 
Turun seutu Rymättylä Naantali sh 3108 Verkkokari hylky ei määritelty 
Turun seutu Velkua Naantali sh 3201 Palvan kirkkolahti hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1001 Alfred hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1002 Allandet 1 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1003 Allandet 2 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1004 Buskären hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1005 Båtskärin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1006 China hylky (rauta) 1900-luku 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1007 Dragsfjärdinlahti 1 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1008 Dömmaskär 1 hylky ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1009 Furuskärin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1010 Galbyskärsudden hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1011 Garppen 1 hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1012 Gåsharunin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1013 Hamnholmarna hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1014 Helsingfors hylky (rauta) 1900-luku 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1015 Högland 1 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1016 Högland 2 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1017 Kalvholm hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1018 Keulakuvahylky hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1019 Långnäs ören hylky ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1020 Lövön hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1021 Marskäretin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1022 Mattörarnin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1023 Metskärin hylky hylky (puu) 1500-luku 
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Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1024 Morgonlandin etelärannan hylky hylky ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1025 Morgonlandin hylky II hylky ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1026 Måsklobbenin hylky hylky (puu) keskiaika 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1027 Ormklubbin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1028 Oxholmenin hylky hylky (puu) 1600-luku 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1029 Pulttihylky hylky 1800-luku 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1030 Purunpään hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1031 Rävskäret a hylky ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1032 Rävskäret b hylky ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1033 Rönnlandet hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1034 Skogsskärin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1035 Skrämmarnin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1036 Slätskärin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1037 Stora Rödskär 1 hylky ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1038 Tallriksvarpen hylky ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1039 Väktars strömmen hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1040 Vänön Maraholmenin hylky hylky (puu) 1700-luku 
Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sh 1041 Ånholmenin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1101 Armo Strömmen hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1102 Degerholm hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1103 Fladan hylky ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1104 Furuholm hylky ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1105 Järvis hylky ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1106 Kråkholm hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1107 Långnäs hylky ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1108 Medelby Böle hylky ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1109 Mossala Naggarviken hylky ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1110 Mossalan salmen hylky hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1111 Notören hylky 1800-luku 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1112 Röstin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1113 Södö hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sh 1114 Västernäs fladan hylky 1800-luku 
Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1201 Bergvik hylky (puu) ei määritelty 
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Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1202 Elmdalin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1203 Finbyn hylky hylky (puu) 1700-luku 
Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1204 Korsholmsviken hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1205 Mjösund 2 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1206 Orrnäs hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1207 Santasaari hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1208 Strömman kanava hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sh 1209 Tolvsnäs hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1301 Ahvensaari 1 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1302 Björkö I hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1303 Björkö II hylky ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1304 Blänkanin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1305 Englantilainen hylky hylky ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1306 Freja hylky 1800-luku 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1307 Gaddarnan hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1308 Gråharukläppet hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1309 Gråharunin hylky hylky (puu) 1600-luku 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1310 Harald Haarfager hylky (rauta) 1800-luku 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1311 Havträsk hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1312 Kaitas hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1313 Klaara hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1314 Korpoström hylky ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1315 Lempersön hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1316 Leonora hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1317 Långlandetin länsirannan hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1318 Långlands sundin hylky hylky (puu) 1700-luku 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1319 Lökholm hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1320 Oxholm 1 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1321 Oxholm 2 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1322 Primus hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1323 Sauko hylky ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1324 Svartholman hylky hylky ei määritelty 
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1325 Vidskär 1 hylky (puu) 1600-luku 
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Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sh 1326 Vrakgrundet 1 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1401 Björkholm hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1402 Brännskärin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1403 Egelskär hylky (puu) keskiaika 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1404 Halsholmin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1405 Hamnskär hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1406 Haverö 1 hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1407 Nordstjerna hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1408 Petsorin hylky hylky ei määritelty 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1409 Rosinhällarna hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1410 Sede hylky (puu) 1900-luku 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1411 Skeppsbådarnan hylky hylky 1900-luku 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1412 St.Mikael hylky (puu) 1700-luku 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1413 Stora Sådigin hylky hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1414 Ståtbådarnan länsipuoli 1 hylky (puu) 1900-luku 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1415 Ståtbådarnan länsipuoli 2 hylky (puu) 1900-luku 
Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sh 1416 Vrouw Maria hylky (puu) 1700-luku 
Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sh 1501 Envikin lahti hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sh 1502 Hessundin hylky hylky (puu) 1800-luku 
Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sh 1503 Paraisten vene hylky (puu) 1500-luku 
Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sh 1504 Tervsund 1 hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sh 1505 Tervsund 2 hylky ei määritelty 
Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sh 1506 Ångbåtsudden hylky (puu) ei määritelty 
Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sh 1507 Galtarbyviken hylky (puu) ei määritelty 
Vakka-Suomi Kustavi sh 4001 Heponiemen hylky hylky (puu) 1800-luku 
Vakka-Suomi Kustavi sh 4002 Kippariluoto hylky (puu) ei määritelty 
Vakka-Suomi Kustavi sh 4003 Laupunen 1 hylky (puu) 1800-luku 
Vakka-Suomi Kustavi sh 4004 Laupunen 2 hylky (puu) 1800-luku 
Vakka-Suomi Pyhäranta sh 4101 Pyhärannan ulkomeri hylky ei määritelty 
Vakka-Suomi Taivassalo sh 4201 Kaidanniemi hylky (puu) ei määritelty 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4301 Delphin hylky (puu) 1800-luku 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4302 Juhannenmerenkartan hylky hylky ei määritelty 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4303 Lyökki hylky (puu) ei määritelty 
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4304 Ostrobotnia hylky (puu) ei määritelty 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4305 Peurasaaren hylky hylky 1800-luku 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4306 Päiväkarien hylky hylky ei määritelty 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4307 Rosina hylky (puu) 1800-luku 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4308 Telakan alueen hylky 2 hylky (puu) ei määritelty 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4309 Tiira hylky 1900-luku 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4310 Uudenkaupungin hylky hylky (puu) 1800-luku 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4311 Vartiovuoren rannan hylky 2 hylky ei määritelty 
Vakka-Suomi Uusikaupunki sh 4312 Wasaborg hylky (puu) 1800-luku 
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TAULUKKO 1 B 

LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MERKITTÄVISTÄ RAKENNETUN  
YMPÄRISTÖN KOKONAISUUKSISTA, RYHMISTÄ JA ALUEISTA

Pöytyän Kaulanperän kylää. Valokuva Kirsti Virkki / VSL



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDET (sr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5001 Anninen Pusa Kantatalo isojaon aikaisella kylätontilla. Asuinrakennus 1860- tai 1870-l, korj 1924, 1939, 1983-1989, 1990-2000. 

Kaksiharjainen satulakattoinen umpikuisti, kuusiruutuiset ikkunat, koristelista. Luhti/navettarakennus 1800-l. 
Seutukaavan SU-kohde 691.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5002 Hintsala Hahko Kantatila kylätontilla. Tilan vaiheet tunnetaan 1540-l lähtien. Asuinrakennus 1800-l lopulta, paritupatyyppinen, 
pohjakaavaa muutettu, keskeissalirakennus 1860-l, luhti 1911, navetta 1926 ja aitta 1800-l. Pihapiiri osittain 
umpinainen. SU-kohde 688.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5005 srr 5006 Ilola Pappila (Kappalaispappila) Alastaron pitäjänapulaisen tai kappalaisen virkatalo/pappila. Empire-vaikutteinen päärakennus 1850-l, saunasiipi 1950-
l. Ulkorakennus 1850-l. Lohkottu Kylä-Mattilan osatalosta 1898. Yksityisomistukseen 1995. Seutukaavan SU-kohde 
683.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5006 Ilola Tuonela (Alastaron kirkko) Lyhytnurkkainen hirsistä salvottu länsitornillinen pitkäkirkko. Kirkko rakennettu Loimaalle 1751, siirretty Alastarolle 
1840-41, P.J. Gylich. Korjaus 1896-97, Josef Stenbäck. Kirkko paikalla ainakin 1668, hautausmaa 1600-l lopulla. SU-
680. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, RKY 1993, 1.

Valtakunnallinen VMKY 1993 alueella. 
Kirkkolaki

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5010 Mälläinen Konkka (Järvensuo) Kantatalo, ratsutila, siirretty kauas kylätontilta 1912. Leveärunkoinen päärakennus 1912, aumattu satulakatto, jugend-
ikkunat, kansallisromantiikan ja kertaustyylien piirteitä. Aitta 1800-l, siirretty 1912. Aitta ja riihi 1912.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5011 srr 5003 Mälläinen Kärki Kantatalo, rustholli, maisemallisesti merkittävällä paikalla isojaonaikaisella kylätontilla. Päärakennus 1880-l, väentupa 
1844, navetta 1910,  3 aittaa v. 1815. Sauna 1844, ratasliiteri 1920-l, tappuri 1910-l., kellari 1892, kuivuri 1930-l.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5013 Männistö Mäkimattila Osatalo, Mattilan ja Heikkilän kantatalot jaettu Heikkilään, Kylä-Mattilaan ja Mäkimattilaan. Päärakennus 1858 ja 
keskeissalipytinki 1857, 2 aittaa 1700-l ja 1900-l, tiilinavetta 1898, vaja 1930-l. Seutukaavassa SU 685.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5014 srr 5006 Männistö Seurala Koristeellinen ja jugend-vaikutteinen seuraintalo raitin varressa, toiminut kunnantalona v. 1952 asti. Merkittävä osa 
Alastaron kunnan keskustaajamaa. Tontti lohkottu Kylä-Mattilasta 1922.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5015 Mökköinen Heikkilä Kantatalo peltoaukealla. Talouskeskus siirretty nykyiselle paikalleen 1920-luvulla. Jugend-vaikutteinen asuinrakennus 
vuodelta 1922, säilynyt hyvin alkuperäisessä asussa. Luhti (pakari), siirretty 1922 ennen, aitta 1922.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5017 Sikilä Pakila (Pappila) Alastaron kirkkoherran virkatalo. Klassistinen pappilarakennus 1863-1864, keskeissalipohja, arkistoholvi 1930-l. Pieni 
puisto. Pappilana 1970-l asti. Lohkottu Pakilan kantatalosta 1811. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 
1993, 2. SU-682.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5018 srr 5004 Sikilä Pakkanen Ojalan kantatalon talouskeskus Isojaon aikaisella kylätontilla. Lohkottu Ojalasta 2001. Vinkkelimuotoinen päärakennus 
1900. 6- ja 9-ruutuiset ikkunat. Luhti 1800- ja 1900-taite, alla holvattu kellari. Aitta 1800-l.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5019 srr 5002 Tammiainen Hulsi Kantatalo, siirretty kylätontilta 1800-luvulla. Osa Tammiaisten kyläkeskusta. Päärakennus n. 1830-1850, korjauksia 
1884, vinkkelimuotoon 1922. Talli, 2 aittaa, savusauna, 1800-l. Palokalustokoppi, pieni asuinrakennus 1930-luvulta.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5020 srr 5002 Tammiainen Jussila Kantatalo, osa Tammiaisten kyläkeskusta. Empiretyylinen päärakennus 1838, nykyasu 1897. Koristeellinen kuisti. 
Punatiilinen aitta 1902. Puistomainen ympäristö. 1863 valmistuneen harmaakivinavetan rauniot. Seutukaavan SU-684.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5021 Tammiainen Pietilä Kantatalo, nykyiselle tontilla 1800-l. Päärakennus 1800-l, nykyinen asu 1921 Onni Touru. 1800- ja 1900-l ulkorak. 2 
aittaa, luhti, talli, sauna, navetta ja puuvaja 1930, saha 1918 jälkeen, paja, kellari, muonamiesmökki. Moderneja 
tuotantorakennuksia.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5022 srr 5002 Tammiainen Rekola Kantatalo lähellä Tammiaisten kyläkeskusta. Päärakennus 1897, koristeellinen umpikuisti. Pytinki 1878, aitta 1871, 
riihi 1891, luhti- ja leivintuparakennus 1800-l, vaja. Rakennusten antikvaarinen säilyneisyys hyvä.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5023 srr 5002 Tammiainen Sipilä   Kantatalo, osa Tammiaisten kyläkeskusta. Nikkarityylinen päärakennus 1883, uusittu 1922 (Onni Touru). Pytinki 1884. 
Punatiilinavetta 1896, 2 aittaa, talli, savusauna ja riihi 1800-l, sikala 1912. Mylly, saha, paja ja kalustovaja 1930-l. SU-
687.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5024 srr 5002 Tammiainen Vilppula Kantatalo, m. nimellä Filppula. Lähellä kyläkeskusta. Nykyisellä paikalla 1800-l alkupuolelta. Empire-vaikutteinen 
päärakennus 1865, ennen 1865 valmistunut pytinki, pölkyistä muurattu navetta/talli 1800-l lopulta, 2 aittaa 1798 ja 
1800-l, sauna. SU-692.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5025 srr 5005 Virttaa Keto-Heikkilä Osatalo kirkon lähellä. Kylätontilla 1771, siirretty 1800-l ? Heikkilän Rusthollin puolikas, jaettu 1700-l. Päärakennus 
1800-l, talli 1800-l, kaksi luhtia ja aittaa 1700-l. kellari 1874, riihi ja tappurisuuli 1800-l. Seutukaavan SU-kohde 689.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5026 srr 5005 Virttaa Mikola Kantatalo lähellä kylätonttia. Jaettu Mikkolaan ja Pinniojaan 1801. Nykyiselle tontille 1800-l. lopulla. Päärakennus 1800-
l, vaikutteita empire- ja nikkarityyleistä. Uusittu 1939 (Onni Touru). Luhti 1800-l, 2 vilja-aittaa 1700- tai 1800-l, puuvaja, 
sauna

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5027 srr 5005 Virttaa Tarmola Työväentalo raitin varrella, siirretty nykyiselle tontille 1928-1929. Rakennettu talkootyönä. Pitkärunkoinen rakennus, 
jonka pihanpuolella on rungosta ulkoneva poikkipääty. Korjauksia, 1970- ja 1980-l, perusilme säilynyt. Oleellinen osa 
Virttaata.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5028 srr 5005 Virttaa Virttaan kirkko. Kirkkomaa Rukoushuone 1814, siirretty nykyiselle paikalle 1843, suunnittelija Carl Vettervik. Empire-vaikutteinen puinen 
ristikirkko, länsisakarassa torni. Uusittu 1929, korjauksia 2004. Ympärillä hautausmaa. Kyläläisten talkoilla rakentama. 
Seutukaavan SU-687.

Seudullinen Kirkkolaki
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDET (sr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5029 srr 5007 Vännilä Brusila   Kantatalo, rustholli lähellä kylätonttia. Päärakennukset n. 1780 ja n. 1820. Kammio ja aitta n. 1850, aitta 1890, kuivuri 

1800-l, riihi n. 1890, lato 1896(?), kivinavetta 1900, Valtiopäivämies Juho Brusilan kotitalo 1838-1915.
Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5030 srr 5007 Vännilä Hunnas (Hunna) Kantatalo lähellä kylätonttia. Päärakennus 1776(?), siirretty 1841, paritupa. Pytinkirivi 1890-l, luhti 1800-l. Nykyisin  
kotiseutumuseo; siirrettyjä museorakennuksia 2 aittaa 1800-l, savusauna 1800-l. Uusi savusauna ja halli. Seutukaavan 
SU-690.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5031 Vännilä Jaakkola Kantatalo peltoaukean laidassa. Empire-vaikutteinen päärakennus 1850-l (?), väentupa 1895, sauna ja aitta 1900-l 
alusta, paja ja riihi 1800-l, tappurisuuli 1920-l, suuli 1926-1927, muonamiehen mökki 1930-l, kellari, leikkimökki.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5032 Ämmäinen Kupittaa Kansakoulu Niinijoen rannalla. Lohkottu Ämmäisten Ylipoudasta vuonna 1930. Toiminut kansakouluna 1930-luvulta 
1960-luvulle. Koulurakennus v. 1927-28, säilynyt melko hyvin alkuperäisessä asussa.

Seudullinen

Loimaan seutu Aura sr 5101 srr 5101 Hypöinen Asemanseudun koulu Kansakoulu, nikkarityylinen 1902, opettajan asunto, sadekatos 1902. Koulurakennus 1951. Koulurakennus 1986. Osa 
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5102 srr 5101 Hypöinen Päivölä (Helteen talo) Asuinrakennus 1924, suunnittelija F.R. Koskenheimo. Kattoikkunat 1970. Ulkorakennus 1924. Rakennukset hyvin 
säilyneet. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5103 srr 5102 sra 5102 Järvenoja Auran pappila Pappila siirretty nyk. paikalle 1800-l:lla. Päärakennus 1874-78. (A. Helenius?), laajennettu 1916,  muut.1940- ja 1960-
l. Pakari- ja renkitupa 1878, makasiini 1877, navetta 1937. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 
1993).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Aura sr 5104 srr 5102 sra 5102 Järvenoja Käyrä (Käyrän työsiirtola) Sijaitsee vanhalla kylätontilla, Koulukoti 1870-l., nyk. työsiirtola. Vanhimmat koulukotirakennukset 1876-83 (C.J. von 
Heideken ?), ja 1900-l:n alkupuolelta (A. Nysröm).Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Aura sr 5105 srr 5102 sra 5102 Järvenoja Käyrän Järvenojan kivisilta Holvattu kivisilta 1914, Käyrän ja pappilan välissä yli Järvenojan. SU-kohde 672 (osa). Osa valtakunnallisesti 
merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Aura sr 5107 srr 5103 Järykselä Alitalo Osatalo,ratsutila Järykselän kantatalon vanhalla tontilla. Päärak 1800-l alkupuolelta, talli 1925, aitta 1890-l., 2 saunaa, 
kanala ja 2 suulia 1900-l alkupuoliskolta. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 
1993).Muinaismuisto SU-639.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5108 srr 5103 Järykselä Ylitalo Osatalo. Erotettu Järykselän yksinäistalosta 1799, siirretty nyk. paikalle 1800-luvulla. Vanha päärakennus 1800-l:n 
lopulta, uusi päärak 1973 omakotitalo.Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5109 srr 5104 Karviainen Järsä Kantatalo vanhalla paikalla, raitin varressa. Päärakennus 1910-20, kanala/lato 1920-l, autotalli/varasto 1940-l. 
Rakennukset hyvin säilyneet.

Seudullinen

Loimaan seutu Aura sr 5110 Karviainen Mäkisipilä Osatalo mäellä lähellä kyläkeskusta. Päärakennus 1900, laajennus ja kuisti 1965, muutoin hyvin säilynyt. Punatiilinen 
vilja-aitta 1921, paja 1900, navetta 1951,karjakon asunto 1930-l,kalustovaja ja kellari 1940-50-l. Ulkorakennukset 
hyvin säilyneet.

Seudullinen

Loimaan seutu Aura sr 5111 srr 5105 Kinnarla Vanhatalo Kantatalo yksinäistalon vanhalla tontilla, Turuntien varressa. Erotettu Skinnarlan yksinäistalosta 1780 (?). 
Asuinrakennukset 1909 (korj. 1982) ja 1930, navetta 1919. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5112 srr 5106 Kuuskoski Koskipirtti Väentupa. Erotettu Kuuskosken kartanosta. Päärakennus kartanon väentupa 1840-l., meijeri 1900-l:n alusta. 
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 7. SU-kohde 671, MM:2 K.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5113 srr 5106 Kuuskoski Kuuskoski Kuuskosken kartano, rakennetu nykyiselle paikalle 1840-l (?). Asuinrakennuksen vanhin osa 1840-luvulta, nykyinen 
huvilamainen muoto v. 1898 tehdystä laajennuksesta, 2 aittaa 1800-l., koskessa myllyn rakenteita 1700-l. 
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 7. SU-kohde 671, MM:2 K.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5114 srr 5107 sra 5101 Laukkaniittu Jukola (Jukala) Osatalo maisemallisesti tärkeällä paikalla. Halottu Vanhatalosta 1799. Osittain säilynyt umpipiha; 2 asuinrakennusta 
(1800-l alku ja 1898), luhti- ja tallirakennus 1800-l alusta, aitta 1940-l., makasiini 1940-l. SU-kohde  673. 
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 8.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Aura sr 5115 srr 5107 sra 5101 Laukkaniittu Vanhatalo Kantatalo vanhalla kylätontilla. Asuinrakennus 1800-l lopulta (nykyasu 1940-l.), asuin- ja varastorakennus 1800-l., vilja-
aitta 1901, navetta 1900, sikala 1940-l., riihi 1800-l. Rakennukset hyvin säilyneet. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993. Muinaismuisto SU-kohde 632, 633.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Aura sr 5116 srr 5107 sra 5101 Laukkaniittu Vähätalo Kantatalon talouskeskus vanhalla kylätontilla. 2 asuinrakennusta, toinen  1760-90-l. (korj. 1990-l.), toinen 1860-l., vilja-
aitta n. 1900, navetta ja savusauna. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Aura sr 5117 Leikola Keskitalo Osatalo. Erotettu Leikolasta 1801, talouskeskus siirretty nykyiselle paikalle 1896. Asuinrakennus 1800-l:lta, laajennettu 
1920-l. (ullakon sisust., nykyasu 1941), navetta 1947, puuvaja 1933. Valtakunnallinen maisema-alue.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5118 srr 5108 Leinakkala Ylhäinen Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1800-l./1894, laajennettu 1936, pakaritupa n. 1850, navetta 1923-26 
(O.Touru), viljamakasiini 1930-l. Uusi päärakennus. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5119 srr 5109 Pitkäniittu Urola (Knaapi) Kantatalo vanhalla paikalla kylätontin kupeessa. Päärakennus 1898, toinen asuinrakennus 1900-l vaihteesta, aitta ym. 
talousrakennuksia 1800-l. Maalattu 1999 perinteisestä poikkeavin värein. Osa valtakunnallisesti merittävää 
kuttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDET (sr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Aura sr 5120 srr 5109 Pitkäniittu Ylikylä Kantatalo, rustholli, vanhalla kylätontilla. Asuinrakennus 1885-1890, karjarakennus n. 1850, savusauna ja kaksi vilja-

aittaa 1800-luvulta. Rakennukset hyvin säilyneet. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.
Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5121 srr 5111 Prunkkala Isotalo Kantatalo, ratsutila, vanhalla kylätontilla. Asuinrakennus 1800-l (nykyasu 1911-14), navetta ja kuivuri 1923 (F. 
Koskenheimo), viljamakasiini 1900-l alkupuolelta. Uusi asuinrakennus 1999. Rakennukset hyvin säilyneet. RKY 1993 
alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5122 srr 5110 Prunkkala Kapuli Kantatalo lähellä kylätonttia kirkon tuntumassa, siirretty kylätontilta1900-l alussa(?). Päärakennus 1932, talli 1920, 
karjarakennus 1927, muonamiehen asuinrakennus ja varasto. Osa valtakunnallisesti merkittävää kuttuuriympäristöä 
RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5123 srr 5110 Prunkkala Kirkko Puinen ristikirkko. Mikael Piimänen 1804 (laudoitus 1885-86, peltikatto ja ikkunat 1926, sisätilat 1958). Kellotapuli 
1774, Matti Åkerblom (?). Hautausmaan laajennus 1890. SU-kohde 670. Valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö RKY 1993, 6.

Valtakunnallinen VMKY 1993 alueella, 
kirkkolaki

Loimaan seutu Aura sr 5124 srr 5110 Seppälä Kotiranta, Leppäsen talo Alun perin räätälin asuin- ja työrakennus kirkonkylässä. Tontti lohkottu Seppälästä 1916, asuinrakennus 1917, navetta 
1920-l.. Säilynyt hyvin jugendvaikutteisessa asussaan. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 
1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5125 srr 5112 Seppälä Seppälän yksinäistila Kantatalo yksinäistalon vanhalla tontilla. Asuinrakennus 1926 (F.R. Koskenheimo). Kaksi aittaa 1800-l., navetta 1915, 
kellari 1800-l. Rakennukset melko hyvin säilyneet. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5126 srr 5101 Viilala Koskenpää Merikapteenin huvila keskustassa. Lohkottu Urposta 1881. Päärakennus 1880-82, uusrenessanssi, kattomaalauksia. 
Puuvaja 1940-l., leikkimökki 1950-l. Rakennukset melko hyvin säilyneet.Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5127 srr 5114 Viilala Rauhala (vanha nahkatehdas 
vanha osa)

Suomen vanhin nahkatehdas Aurajoen rannassa keskustassa. 1894 rakennettua tehdasta laajennettu 1920-, 1940- ja 
1950-l. Nykyasu lähinnä 1920-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5128 srr 5114 Viilala Rauhala I Nahkatehtaan johtajan asuinrakennus ja konttori, rakennettu v. 1910, peruskorjattu 1975. Osa valtakunnallisesti 
merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura sr 5129 srr 5114 Viilala Rauhala VI, Isopelto Nahkatehtaan vanha piippu ja kattilahuone sekä paja, rakennettu 1915-20 ja 1948. Nahkatehdas, nyk. kumitehdas 
1975 ja 1990. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Koski Tl sr 5202 srr 5201 Hongisto Mäki Kantatalo vanhalla kylätontilla.  Uusrenessanssityylinen päärakennus 1901-02 (korj. 1990-l.).  Pihassa säilyneet 
vanhat rakennukset, aitta 1781, sauna, vaja 1856, maakellari sekä uutta rakennuskantaa.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl sr 5203 srr 5202 sra 5202 Isosorvasto Aliurmas Osatalo Huovintien (RKY 1993) varressa. Urmaan kantatalon puolikas, erotettu viim. 1700-l. lopulla. Siirretty nyk. 
paikalle 1780-l. Päärakennuksen vanha osa 1800-l, uudempi osa 1901. 1800-l lopun aitta, tallirivi ja navettarivi. 
Pihapiiri umpipihamainen.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Koski Tl sr 5206 Isosorvasto Puistola (Alikärri) Kestikievari. Lohkottu Alikärristä 1958, sijaitsee tontilla, jonne Alikärri siirtyi 1780-l. Asuinrakennus 1887, toimi  
kestikievarina 1888-1910, sen jälkeen kauppana 1950-luvulle saakka. Aitta 1800-l., luhti 1970-l. (siirretty). Nykyisin 
kotimuseona.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl sr 5207 srr 5202 sra 5202 Isosorvasto Vanhamäkilä Kantatalo Huovintien (RKY 1993) varressa kylätontilla. Erotettu Mäkilästä 1853. Siirretty nyk. paikalle 1780-l. 
Asuinrakennus 1800-l:n jälkipuoliskolta, vilja-aitta 1700-l. ja aitta 1800-l. Aitta- ja tallirakennnus 1901-02 sekä navetta 
1800-l. purettu.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Koski Tl sr 5208 srr 5202 sra 5202 Isosorvasto Väliurmas Talonpoikaistalo Urmaankulmantien eli historiallisen Huovintien (RKY 1993) tielinjan varrella näkyvällä paikalla. 
Erotettu Aliurmaan osatalosta 1842. Asuinrakennus 1800-l:n puolivälistä, aitta ja riihi 1800-l., muut talousrakennukset 
1900-l. alusta.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Koski Tl sr 5209 sra 5202 Isosorvasto Ylihyhkö Ylihyhkön osatalo Huovintien (RKY 1993) risteyksessä. Erotettu Hyhköstä 1700-l. Siirretty kylätontilta 1783 jälkeen. 
Päärakennus, navettarivi ja tallirivin vanha osa ovat 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta, aitta n. 1750 ja toinen aitta 1800-
l.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Koski Tl sr 5211 Koivukylä Mattila Kantatalo,siirretty nykyiselle paikalle 1800-l. Asuinrakennus 1867, talli- ja asuinrakennus 1800-l:n lopulta, 2 luhtiaittaa 
1800-l:n lopulta, vilja-aitta 1899, kellari, liiteri, navetta ja sauna 1900-l:n alkupuoliskolta. Hyvin säilynyt umpipiha.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl sr 5212 srr 5204 Koski Koski (Kosken kartano) Kartano perustettu 1682, myöhäisempiretyylinen päärakennus v. 1867, 3-kerroksinen vilja-aitta, navetta, voudin 
asuinrakennus  ja sikala 1800-l., sauna, talli ja työväen asuinrakennuksia ym. 1900-l:n alkupuolelta. Seutukaavassa 
MM:2 K-200.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl sr 5213 srr 5205 Liipola Liipolan Alitalo Osatalo. Liipolan Alitalo, yksinäistalon puolikas, sijaitsee vanhan Liipolan yksinäistalon tontilla, 1800-luvun 
rakennuskannasta on jäljellä asuinrakennus 1877 ja aitta n.1860. Kuvanveistäjä Yrjö Liipolan (1881-1971) 
lapsuudenkoti.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl sr 5214 srr 5205 Liipola Yliliipola Osatalo kylätontin tuntumassa. Ilmeisesti muodostettu 1800-l alkupuoliskolla, mistä lähtien se on sijainnut nykyisellä 
tontilla. Pihapiirissä on säilynyt 1800-l ja 1900-l alun rakennuskantaa. Päärakennus talonpoikaistalo 1913.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl sr 5217 srr 5208 sra 5201 Tuimala Kirkkomaa ja tapuli Kellotapuli 1777, alakerrassa siunauskappeli,sen alla ruumishuone ja toisessa kerroksessa museo (tot. 1946). 
Muodostaa kirkkomaan, lainamakasiinin, kivisillan ja vanhojen myllyjen kanssa kokonaisuuden. Viereinen kirkko 
purettu 1937. SU:2 441. RKY 1993,61

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, kirkkolaki
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Koski Tl sr 5218 srr 5208 Tuimala Kirkkosilta Harkkokivistä 1890-luvulla tehty kivisilta on osa arvokasta koskimaisemaa ja vanhaa Hämeen Härkätietä. 

Seutukaavassa SU:2 441. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 61.
Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Koski Tl sr 5219 sra 5203 Tuimala Kirkonmäki Kosken kirkko, suunnitellut  arkkitehti Toivo Paatela  1933  (valm. 1935), edustaa 1920- ja 1930-lukujen 
"italialaishenkistä klassismia".

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, kirkkolaki

Loimaan seutu Koski Tl sr 5220 srr 5208 sra 5201 Tuimala Lukkarila 1818 rakennettu lainamakasiini vanhan kirkkomaan laidalla Härkätien varrella. Aitta muodostaa kellotapulin, 
kirkkomaan, kivisillan ja vanhojen myllyjen kanssa merkittävän kokonaisuuden. SU:2 441. RKY 1993, 61.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Koski Tl sr 5221 srr 5208 Tuimala Ylikoski Yli-Kosken paikalla on sijainnut mylly ja myllärin torppa jo 1700-luvun lopulla.  Hyvin säilynyt asuinrakennus 1890-l., 
mylly 1910-luvulta. Myllytontti oli yhteismaata aina 1970-luvulle saakka, jolloin se erotettiin omaksi palstaksi. RKY 
1993, 61 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Koski Tl sr 5222 Vähäsorvasto Mikola Kantatalo, kuulunut välillä Kosken kartanoon, rakennukset pystytetty nykyiselle paikalle 1910-luvulla. Asuinrakennus 
1917 (laaj. 1929), navetta 1927, aitta 1929-30, koivukuja.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5301 Eura Sosi Kantatalo isojaon aikaisella kylätontilla. Pitkärunkoinen poikkipäätyinen päärakennus v:lta 1900. Hirttä, satulakatto. 
1900-luvun alun ulkoasu säilynyt. Aitta, jonka vanhimmat osat 1700-l:lta. Muut rakennukset tehty 1950-luvun jälkeen.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5304 srr 5302 sra 5306 Haaroinen Haaroinen (Haaroisten kartano) Kartano, ent rustholli kylätontilla. Kaksikerroksinen, mansardikattoinen barokkivaikutteinen päärak. 1700-l lopulta, 
C.F.Schröder. Työväenasunto 1800-l, navetta 1900-l alusta ja holvikellari. Vanha puisto ja koivukuja. SU:2 441. RKY 
1993, 82. Raksu-laki.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, rakennus-
suojelulaki

Loimaan seutu Loimaa sr 5306 Hartoinen Kokki (Kokinlieru, Hokka) Kantatalo isojaon (1769) aikaisella kylätontilla. Leveärunkoinen hirsirakenteinen päärakennus 1927, säilynyt hyvin 
1920-l. ulkoasussa. 1920-l rakennuksia varasto, kanala sekä entinen työväenasunto. Moderneja tuotantorakennuksia.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5307 srr 5303 sra 5302 Hirvikoski Ferraria Jugend-vaikutteinen konttorirakennus v 1900. Katolla torni. Laajennettu vinkkelimuotoiseksi 1945. Toiminut nyk. 
OFA:n tehtaiden konttorirakennuksena sekä tehtaan johtajan asuntona. Asemakaava SR. Osa 1800-l. lopulla 
syntynyttä tehdasmiljöötä. RKY 1993, 7

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5308 srr 5303 sra 5302 Ferraria OFA / Ferraria Teollisuuskiinteistö. Korjauspaja 1890-l, kettinkitehtaat 1920-l, sekä 1934. Rankorunkoinen varasto 1900-l. alusta. 
Liittyy Loimaan seudun teollistamiseen. Asemakaava T III/S. Osa 1800-l. lopulla syntynyttä tehdasmiljöötä. RKY 1993, 
78.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5311 srr 5304 Joenperä Isotalo Kantatalo, rustholli kylätontilla. Joenperän yksinäistalon puolikas, jaettu 1600-l. Päärakennus 1872, toinen asuinrak. 
1860-l, luhti 1879 ja maitohuone rajaavat kolmelta sivulta talonpoikaistalon pihapiirin. Aitta ja kellari 1800-l, navetta 
1914. SU-670.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5313 srr 5308 sra 5307 Kallio Metsämaan kirkko Puinen pitkäkirkko 1777. Korjauksia 1800, 1952. Kuori v. 1860. Ympäröivä hautausmaa otettu käyttöön 1700-l lopulla, 
kiviaidan vanhimmat osat 1860- ja 1870-l. Loimaan seudun kirkoista vanhin. Valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö RKY 1993, 84. SU-kohde 660.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Loimaan seutu Loimaa sr 5314 srr 5305 Karhula Hakkinen Kantatalo isojaon (1769) aikaisella kylätontilla. Empire-vaikutteinen hirsirunkoinen päärakennus 1800-l. alkupuolelta. 
Luhti, navetta 1908 ent. karjakeittiö 1939 sekä asuinrakennus 1980-l. Osa Karhulan kyläryhmää RKY 1993, 83. 
Seutukaavassa MM:2 K 209.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5315 srr 5305 Karhula Pelto-Hulmi Kantatalo nimellä Hulmi. Entinen sotilasvirkatalo isojaon (1769) aikaisella kylätontilla. Pitkärunkoinen, satulakattoinen, 
poikkipäätyinen päärakennus 1800-l. Eri-ikäisiä ulkorakennuksia 1800-l - 1960-l. Osa karhulan kyläryhmää RKY 1993, 
83. MM:2 K 209.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5316 srr 5305 Karhula Tohna Kantatalo isojaonaikaisella kylätontilla. Päärakennuksessa keskeissalipohja 1810-l, laajennus 1906, korjauksia 1964. 
Aitat 1700-l. 1800-l ja 1900-l alkupuolen ulkorakennuksia; mm mylly. Osa Karhulan kyläryhmää RKY 1993, 83. 
Seutukaavassa MM:2 K 209.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5317 Kauhanoja Hovila Talonpoikaistalo etäälllä kyläkeskustasta. Kylä-Punton osatalo jaettu Kylä-Puntoon ja Hovilaan. Leveärunkoinen, 
aumakattoinen  päärakennus 1921-1923 Onni Touru, luhti 1700-l(?), siirretty. Toinen asuinrakennus 1928, korjattu 
1980, ulkorak 1930- ja 1940-l

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5319 Keskusta Talouskoulu (Kirjasto) Pääosin kouluna toiminut rakennus v. 1915, laajennettu 1936. Vanhempi osa jugend-vaikutteita, kaksi rungosta 
ulkonevaa poikkipäätyä. Laajennuksen ansiosta epäsymmetrinen. Muutoksia 1985, 1992, 1997. Maisemallisesti 
keskeisellä paikalla. Kirjasto 1998.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5320 srr 5314 sra 5303 Keskusta Satakunnantie 18 Osatalo. Pitkärunkoinen talonpoikaistalo 1880, ollut m. kauppa, pankki, koulu, kauppalantalo, neuvola, kirjasto, 
musiikkikoulu. Sisältä uudistettu, ulkoa säilyttänyt varakkaan talonpoikaisrakennuksen ilmeen. SU 665. Osa 
Satakunnantien miljöötä RKY 1993-7

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5321 srr 5306 Klokkarla Vanhan Kirkon hautausmaan 
aita

Kirkon paikka 1400-l. Loimijoen rannalla. Tukiarkkurakenteisen, katetun hirsiaidan vanhimmat osat 1749-1750, 
nykyinen muoto 1795. Korjauksia, mm. 1999. Aidasta purettu kellotapuli ja asehuone. 1751 rakennettu puukirkko 
siirretty Alastarolle 1837. SU 664.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5322 Koenperä Kangas-Hyrynen Osatalo. Hyrysen rustholli jaettu 1700-l Kylä-ja Kangas-Hyryseen. Nykyiselle tontille 1700-l. lopulla. Päärakennus 
1903, vanhempi paritupatyyppinen as. rak. 1700- tai 1800-l, erittäin hyvin säilynyt, kaksi hirsiaittaa 1800-l, kivinavetta, 
talli.

Seudullinen
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Loimaan seutu Loimaa sr 5324 Koenperä Majo Entinen kansakoulu. Pitkärunkoinen jugend-vaikutteinen koulurakennus 1911. Hirsirunko, poikkipääty, satulakatto, 

luonnonkiviharkkoperusta. Korjauksia 1948, 1960. Kouluna 1970-l, myöh. asuinkäytössä. Säilyttänyt valmistumisajan 
perusilmeen. Ulkorakennus.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5327 srr 5318 Krekilä Anttila Kantatalo, rinnakkaisnimi Kissala. Isojaon (1791) aikaisella kylätontilla. Vinkkelimuotoinen, hirsirunkoinen ja 
satulakattoinen päärak. 1800-l. Paritupa. Navetta 1911, kammio 1800-l, aitta ja  sauna ennen 1910. Pihapiiri 
umpinainen, säilyneisyys hyvä.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5328 srr 5307 Krekilä Hakosuo Krekilän mylly, valmistui v. 1916-17, korjattu 1980-90-luvuilla. Saha valmistui v.1920, korjattu 1980-90 -luvuilla. 
Nykyisin kesänäytelmien esitys- ja kyläläisten virkistyspaikkana, Loimaa-seuran omistuksessa. SU 481

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5329 Krekilä Ketosuo Lohkottu 1978. Pienehkö rankorunkoinen ja satulakattoinen kahden huoneen asuinrakennus. 1970-l. taiteilija Alpo 
Jaakolan omistuksessa, seinissä Jaakolan maalauksia. Ulkorakennuksia 1940-l, muualta siirretty aitta.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5332 Kurittula Tuomola Kantatalo, entinen rustholli lähellä kylätonttia. Satulakattoinen ja hirsirunkoinen päärakennus 1860-l., korjauksia 
sisätiloissa, ulkoasu hyvin säilynyt. Kaksi vilja-aittaa 1850-1870-l, navetta 1928, sauna 1950-l, konehalli. Seutukaavan 
SU-kohde 666.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5333 srr 5313 sra 5304 Lunastusyksikkö Ratakatu 2 Asuinrakennus 1929 VR:n alueella rautatieaseman vieressä. Osa valtakunnallisesti arvokasta rautatieasema miljöötä. 
RKY 1993-80.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5334 Lähde Alilähde Osatalo kylätontilla. Lähteen rustholli (yksinäistalo) jaettu 1720-l Yli- ja Ali-Lähteeseen. Päärak. 1900-l. alku, vinkkeli 
1930-l. Entinen salirakennus 1860-l., keskeissali. Kellari, pitkä hirsinavetta, kaksi lyhytnurkkaista aittaa.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5335 Metsämaa Moisio Osatalo, Mattilan puolikas. Jaettu 1700-l. Siirretty nykyiselle paikalle ennen 1800-l alkua. Päärakennus 1866, 
muutoksia 1900-l. 1800-l ulkorakennuksia, 2 aittaa, talli/luhti, navetta, liiteri, riihi sekä 1900-l alkupuolen 
talousrakennuksia.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5336 Metsämaa, Juva, 
Hintsala, Kojo

Ylijoki (pappila) Metsämaan pappila, ent. kappalaisen virkatalo, Kojonjoen rannalla etäällä kirkosta. Rakennuskanta on peräisin 1800-
luvulta: pappila 1884 (arkisto 1937), väentupa, kellari  ja aitta 1800-l:lta. Tila muodostettu nimellä Kuopo 1700-l:n 
lopulla.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5338 srr 5309 Onkijoki Aittamäki (ent. Rynkö) Aittamäen kartano Onkijoen rannassa. Entinen Ryngön rustholli. Empiretyylinen päärakennus 1838, 
savikanervanavetta 1887, kaksi vilja-aittaa 1700- tai 1800-l. 1800-l ja 1900-l alkupuolen ulkorakennuksia. Puisto osin 
1700-luvulta. SU-kohde 662.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5339 srr 5310 sra 5305 Pappila Kanta-Loimaan kirkko 
(Kirkkomaa)

Länsitornillinen tiilirunkoinen ristikirkko. Luonnokset Bassi 1824, toteutus C.L. Engel 1837. Tulipalo 1888, korjattiin 
1890-91 (J.Stenbäck). Keskuskupoli. Barokki- ja uusrenessanssipiirteitä. Harmaakivinen pitäjänmakasiini. SU-663, 
RKY 1993, 81.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, kirkkolaki

Loimaan seutu Loimaa sr 5340 srr 5310 sra 5305 Pappila Loimaa-Seuran kotiseutumuseo 
(lainajyvästö)

Lainajyvästö 1855 Kirkon vieressä. Luonnokivestä muurattu satulakattoinen viljamakasiini. Säilyttänyt hyvin 
valmistusaikansa ulkoasun. Kotiseutumuseona v.1964. Osa Kanta-Loimaan kirkon, museon ja esihistoriallisten 
kuppikivien miljöötä RKY 1993, 81.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5341 srr 5310 sra 5305 Pappila Pappila Ent. Loimaan kirkkoherran virkatalo. Samalla paikalla 1700-l kartoissa. Klassisvaikutteinen päärakennus 1920-l, 
suunn. arkkit. Harald Smedberg. Säilynyt 1920-l asussa. Aitta 1800-l, varasto 1950-l. Osa valtakunn merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY1993,81

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5342 srr 5319 Peltoinen Kuusilinnanmäki Kuusilinna, palstatila. Entinen Peltoisten Mikkolan kantatalon toinen päärakennus. Perustettu v. 1919 tienoilla. Jugend-
vaikutteinen asuinrakennus v. 1919, runsaasti yksityiskohtia; ikkunat, torni, erkkeri, parveke. Saunarakennus 1919. 
Tilan navetta nykyisin Kuusilinna-nimisen tilan puolella.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5345 srr 5321 Torkkala Knuutila Kantatalo  isojaon (1788) aikaisella kylätontilla. Päärak. 1860-l, nykyinen asu 1930-l. korjauksesta (Onni Touru). 
Satulakatto, hirsirunko. Navetta 1904, korjattu 1930-l. Aitta, 4 työväenas. rak. 1920-l. Ulkorakennuksia.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5346 Torkkala Niinijoki Kansakoulu Niinijoen rannassa 1896, laajennus 1927. Hirsirunko, satulakatto. Kouluna v.1977 asti. 1979-1997 
Taiteilija, professori  Alpo Jaakolan ateljeekotina. Rakennuksessa ja ympäristössä Jaakolan veistos- ja 
maalauskoristelua. Tontti lohkottu 1902.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5348 Vesikoski Heimolinna Suojeluskuntatalo. Aumakattoinen ja rapattu klassisvaikutteinen rakennus 1925. Torni, pylväskuisiti. Suojeluskuntatalo 
1925-1944, muutoksia 1985-87. Liike- ja vapaa-ajantoimintaa. Asemakaavassa SR. Säilynyt hyvin 1920-luvun asussa.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5349 Vesikoski Hollonmäki Kantatalo, rustholli, näkyvä sijainti. Vanha päärakennus siirretty kylätontilta 1860; pitkärunkoinen, satulakattoinen, 
ulkoseinät vuorattu pärein. Uusi päärakennus 1877-1910. Aitta 1840, kammio 1912, karjakeittiö ja talli 1910. 
Seutukaava: SU-660. MY 211

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5350 Vesikoski Hulmi Kantatalo, rustholli. Siirretty nykyiselle tontille 1870-l. Aumakattoinen ja klassisvaikutteinen päärakennus 1928, 
tiilinavetta 1886, aitta 1886 ja karjakeittiö 1870.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5351 Vesikoski Koivukoski Palstatila 1900-l alusta. Pitkärunkoinen päärakennus 1700- tai 1800-l, siirretty 1917. Pitkät nurkat, kuusiruutuiset 
ikkunat. Vuoraamaton, antikvaarinen säilyneisyys hyvä. Talli 1900-l alkupuolelta. Seutukaavassa SU 666.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5352 srr 5315 sra 5301 Vesikoski Koskenranta Vesikosken sähkölaitoksen turbiinihuone. Rakennus kuuluu Loimaan nahkatehdasmiljööhön RKY 1993, 78. Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5353 srr 5315 sra 5301 Vesikoski Loimaan nahkatehdas Tiiliset tehdasrakennukset ja johtajan asunto 1900-l alusta. SU 663, valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 
RKY 1993, 78.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Loimaan seutu Loimaa sr 5355 srr 5315 sra 5301 Vesikoski Myllykylä Kantatalo, rinnakkaisnimi Ruskiapää. Nykyiselle tontille 1800-l. Pitkärunkoinen päärakennus 1897. Kaksi 

satulakattoista umpikuisti, ristikarmilliset ikkunat. Vinkkelimuotuinen navetta 1909, laajennettu 1927, talli/mylly 1908. 
Asemakaavassa SR.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5357 srr 5311 Vesikoski Norrmanin talo Uusrenessanssivaikutteinen asuinrakennus 1889, julkisivuun ei suuria muutoksia. Ristikarmilliset ikkunat. Liittyy 
Loimaan kauppalan syntyvaiheisiin. Muodostaa kokonaisuuden apteekkitalon sekä entisen Loimirannan kanssa. 
Seutukaavassa S 441.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5358 srr 5313 Vesikoski Nuorisotalo Asemapäällikön rakennuttama asuinrakennus 1890, toiminut käräjätalona.Vinkkelimuotoinen rakennus, kuusiruutuiset 
ikkunat, pylväiden kannattelema avokuisti, sahalaitainen koristelista. Osa valtakunnallisesti valtakunnallisesti arvokasta 
rautatieaseman miljöötä. RKY 1993  

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5359 srr 5313 sra 5304 Vesikoski Rautatiealue III lk. rautatieasema 1876, avokuisti. Puistomaisessa miljöössä m hirsirunkoinen varastorakennus, tiilirunkoinen 
vesitorni 1918, asuinrakennuksia. Loimaan kaupungin alkusysäys, paikallishistoriallisesti tärkeä. Tyyppinsä ainoa 
edustaja Suomessa. RKY 1993, 80.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Rautatie-
sopimus 1998

Loimaan seutu Loimaa sr 5360 srr 5315 sra 5301 Vesikoski Ruskiapää Vesikosken Myllykylän kantatalon salirakennus 1875-1900. Toiminut myös kouluna 1920-l. Osa Myllykylän pihapiiriä. Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5361 srr 5311 Vesikoski Satakunnantie 5 Poikkipäätyinen hirsirakennus 1886, pieni torni. Toiminut seurahuone, apteekki, sekä useita kauppa-liikkeitä. Suuret 
näyteikkunat. Liittyy oleellisesti Loimaan kaupungin syntyvaiheisiin. Seutukaavan suojelukohde S 441 yhdessä 
naapurikiinteistöjen kanssa.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5362 srr 5311 Vesikoski Siltala Asuinrakennus 1902, Pankki 1900-l alussa, ravintola 1958-1990-luvulle. Suuriruutuiset ikkunat. Muodostaa 
historiallisesti arvokkaan kokonaisuuden yhdessä entisen apteekkitalon sekä Norrmanin talon kanssa. Seutukaavan 
suojelukohde S 441.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5363 srr 5311 Vesikoski Vallinkorva Jugend-vaikutteinen asuinrakennus 1912 radan varressa, ensimmäisiä betonilaatalle perustettuja Loimaan seudulla. 
Mansardikatto, päädyt aumattu, pylväskuisti. Sisätiloja peruskorjattu 1930-l, 1974, ulkoasu hyvin säilynyt. Vinkkeli 
ulkorak. 1912. SR.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5364 Vesikoski Vanha Koulu Kansakoulu vanhalla kylätontilla, aloittanut 1876, nykyinen koulurak. 1905, muutoksia 1970-80-l. Kaksi poikkipäätyä, 
osin aumakattoinen. Kuusiruutuiset T-karmilliset ikkunat. Edelleen opetuskäytössä. Loimaan ensimmäinen koulu.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5365 srr 5314 sra 5303 Vesikoski Vapaudenkatu 1 Asuinrak. 1900-l alusta (1917?), kuusiruutuiset ikkunat, uusrenessanssivaikutteinen vuoraus, satulakattoinen 
kaksoiskuisti. Muistuttaa pohjaltaan keskeissalirakennusta. Hyvin säilynyt. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
Satakunnantien miljöötä RKY 1993,7

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5366 srr 5315 sra 5301 Vesikoski Vesikosken museomylly Historiallisesti arvokas myllymiljöö. Myllyrakennus 1888, sähkökäyttöiseksi 1908. Jauhatus päättyi 1963, museoksi 
1979. Ympäristössä myös 1904 valmistunut myllytupa sekä siirretty 1800-luvun hirsiaitta. SU 662. RKY 1993, 78.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Loimaa sr 5367 Vesikoski Äyväri Kantatalo. Nykyisellä tontilla 1880-l. Pitkärunkoinen päärakennus 1884, poikkipääty 1928. Muu rakennuskanta uutta, 
kuitenkin hyvin maisemaan sovitettu yhtenäinen kokonaisuus. Seutukaava: SU 664.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5368 srr 5320 Vilvainen Ali-Markkula Osatalo, Markulan rustholli jaettu 1771 Ali- ja Yli-Markkulaan. Nykyiselle tontille ennen vuotta 1886. Päärak. n. 1882. 
Hirsirunko, satulakatto, säilyttänyt hyvin 1800- ja 1900-l taitteen ilmeen. Navetta 1882-1884, kaksi hirsiaittaa, kellari, 
konehalli.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5369 srr 5320 Vilvainen Knuutila Kantatalo, rustholli. Samalla tontilla 1700-l. lopulla. Lohkottu Pietilän ja Simolan osatalot. Pitkärunkoinen ja 
satulakattoinen päärakennus, hirttä n. 1906. Säilyttänyt 1900-l. alkupuolen ilmeen. Luhti, navetta 1900-l. alku.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5371 Kallio Kotiklemelä Kotiklemelä käsittää Klemelän kantatilan talouskeskuksen, joka on siirretty nykyiselle paikalle raitin varteen 1800-l:lla. 
Tilalla on säilynyt runsaasti 1900-luvun alun rakennuskantaa mm. suurehko poikkipäätyinen asuinrakennus. Näyttelijä 
Kosti Klemelän (s. 1920) kotitila.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5372 Kallio Peltosorri Osatalo raitin varressa, ent. Mäki-Sorri. Sorrin kantatalo jaettu 1700-l. Kylä- ja Mäki-Sorriin. Siirretty nykyiselle tontille 
1700-l lopulla. Jugend-vaikutteinen leveärunkoinen päärakennus 1919. Hirsirunkoinen aumattu satulakatto. 
Pystyhirsinavetta 1887. Ulkorak.1920- ja 1930-l

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5373 Korpi Mikkola (kunnalliskoti) Mikkola käsitti alun perin neljänneksen Isoperheen ratsutilasta. Isoperhe oli kahden manttaalin ratsutila, joten se oli 
Loimaan suurpitäjän suurimpia tiloja. Kantatila jaettiin 1700-luvulla Vahakoskeen ja Isoperheen tiloiksi. Jälkimmäinen 
jaettiin 1816 Heikkilään ja Mikkolaan. Mikkolan tila jäi ilman perillisiä 1920-luvulla, jonka jälkeen tila joutui kunnan 
haltuun ja tilasta tuli 1930-luvulla Metsämaan ja Ypäjän kuntien yhteinen vanhainkoti. Vanhainkodin toiminta päättyi 
1992, jonka jälkeen rakennukset on myyty yksityiskäyttöön. 1936 valmistunut klassisvaikutteinen kaksikerroksinen 
vanhainkoti, jota on laajennettu 1956. Yksityisomistuksessa. Sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla peltoaukean 
laidalla.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5374 Korpi Pelto-Markula Puolet Markulan ratsutilasta. Nykyisellä tontilla 1700- ja 1800-lukujen taitteesta. Siajinti näkyvä joen rannassa raitin 
varrella. Poikkipäätyinen asuinrakennus 1894, korjattu 1970- ja 1980-luvuilla. useita 1900-luvun alkupuolen 
ulkorakennuksia raitin molemmin puolin.

Seudullinen
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Loimaan seutu Loimaa sr 5375 srr 5317 sra 5307 Metsämaa Ala-Tuomola Osatalo. Tuomolan kantatalo jaettu 1700-l. Ala- ja Yli- eli Vähä-Tuomolaan. Edelleen isojaon aikaisella tonttipaikalla. 

Tulipalo 1940-l. Päärakennus 1948, hirsirunko ja satulakatto, luhtiaitta 1700-1800-l., sauna ja navetta 1950-l. 
Metsämaan ryhmäkylää.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5376 Pappila Kunnantalo Entinen Loimaan kunnan kunnanvirasto raitin varressa mäen päällä maisemallisesti merkittävällä paikalla. 
Kuntaliitoksen jälkeen Loimaan kaupungin virastoja. Vanhempi osa v. 1928, arkkitehti Harald Smedberg. Laajennus 
1988, taakse uusvanha lisäsiipi. Vanha osa säilynyt 1920-l. ulkoasussa.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5377 srr 5316 Pappinen Ala-Kleme Osatalo lähellä kylätonttia. Klemen puolikas, jaettu 1700-l. ja 1800-l. taitteessa. Päärakennus 1883, hirsirunko, 
satulakatto, poikkipääty 1930-l. Säilyttänyt 1930-l. asun. Talli 1926, ulkorak. 1900-l. eri vuosik. Seutukaavan MM:2 K 
208.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5378 Raikkola Frantsi Kantatalo. Nykyisellä tontilla 1800-l. Päärakennus 1800-l puolivälistä. Nykyinen asu 1928, säilynyt hyvin. Hirsirunko, 
aumakatto ja poikkipääty. Luhti 1901, navetta 1898, uusittu 1930-l, aitta 1800-l, sikala 1905, halkovaja.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa sr 5379 Haara Haaran kivisilta Holvattu harmaakivisilta ehkä vuosisadan alusta. Olennainen osa kylämiljöötä. Seudullinen
Loimaan seutu Loimaa sr 5380 Pappinen Savikosken kivisilta Kaksiaukkoinen kiviholvisilta, pituus n. 30m, leveys n. 6,3m, aukkojen leveys n. 10m. SU-kohde 672. Seudullinen
Loimaan seutu Marttila sr 5401 srr 5401 Huovaristo Pennistö Marttilan säästöpankin ensimmäinen oma toimitila. Rakennettu Arkkitehti Väinö Vähäkallion (myöh. 

rakennushallituksen johtaja) piirustusten mukaan v.1920. Tyylillisesti erikoinen sekoitus klassismia ja 
kansallisromantiikkaa. Nykyisin hartaustilana.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila sr 5404 srr 5403 Karvela Vähätalo Kantatalo, sotilasvirkatalo, sijaitsee vanhalla kylätontilla. Asuinrakennus 1700-luvun lopusta, aitta ja savusauna n. 
1800. Näyttävä sijainti Härkätien varressa.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila sr 5405 Krouvi Vanhakrouvi Krouvin yksinäistalon puolikas, halottu 1773. Sijaitsee vanhalla kylätontilla Hämeen Härkätien varrella. 
Mansardikattoinen asuinrakennus 1920-luvulta, alkuperäisessä asussa. Kantolaan vievän tien varrella vanha riihi.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila sr 5406 srr 5404 Laurila Ylitalo Kantatalo kylätontilla. Erotettu Laurilan yksinäistalosta v. 1761, talouskeskus sijainnut nykyisellä paikalla jo 1700-l:n 
lopulla. Päärakennuksen vanhin osa 1840-l., laajennettu 1860- ja 1890-l., luhti vuodelta 1798 ja vilja-aitta 1700-luvulta. 
SU-665.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila sr 5409 Ollila Omapohja (Marttilan 
nuorisoseuran talo)

Jugendtyylinen nuorisoseuran talo Härkätien varrella. Rakennusmestari Onni Tourun piirustusten mukaan rakennettu 
v.1918-1919 talkoovoimin. Säilynyt pääosin alkuperäisessä asussa.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila sr 5410 srr 5406 Palainen Mäki Vanha mäkitupa tai torppa, lohkottu Ylikerkosta 1922. Asuinrakennus 1800-luvulta, siirretty  nyk. paikalle 1800-luvun 
lopulla, säilynyt alkuperäisessä asussa, mm. ns. susiovi ulko-ovena.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila sr 5411 srr 5407 sra 5401 Pappila Kirkkomaa Puinen pitkäkirkko ja siihen alaosataan liittyvä tapuli 1765 (A. Piimänen), ulkoasu 1890-l. Hautausmaan vanhan osan 
kiviaita portteineen 1800-l puolivälistä, hautakappeli 1822.  Paikalla on sijainnut kirkko 1500-l alusta lähtien.  SU-664. 
RKY 1993, 85.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Loimaan seutu Marttila sr 5412 Pappila Kirkonkylän Yläkoulu 
(Koskirinne)

Uusrenessanssi-tyylinen koulurakennus, rakennettu  pappilan maalle 1890 (laajennettu 1918). Marttilan vanhin 
koulurakennus. Hyvin säilynyt, näyttävällä paikalla.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila sr 5413 srr 5407 sra 5401 Pappila Pappila Pappila, sijainnut 1700-l lopulla nykyisellä paikalla, mahd. jo keskiajalta lähtien. 1849 rakennettu pappila on säilynyt 
1800-l lopun asussa. Myös osa kiinteästä sisustuksesta säilynyt. Erillinen viinikellari 1700-l. SU-660. RKY 1993, 85 
alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Marttila sr 5415 srr 5408 Purhala Uotila Uotilan kantatalo on sijainnut nykyisellä paikallaan isojaon aikaan 1700-luvun lopulla. Asuinrakennus ilmeisesti 1800-
luvun alkupuolelta peräisin, kivinavetta 1900-luvun alusta, säilyneet pääosin alkuperäisessä asussa.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila sr 5419 srr 5409 Tiipilä Yli-Marttila Osatalo Härkätien varressa kylätontin tuntumassa. Erotettu Marttilasta 1737. Talouskeskus siirretty nyk paikalle 1860- 
70-l, jolloin rakennettu nyk päärakennus. Runko pääosin pystyhirttä, koristelu uusrenessanssia. Aitta 1860-l., navetta 
1940-l.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5501 Isoperä Mäki I Kantatalo, talouskeskus sijainnut nyk.paikalla jo 1770-l:lla. Talonpoikaistalo v.1873, kaksi aittaa 1776 ja 1784, 
"kammiorakennus" v.1874, navetta v. 1914 (O.Touru), 2 kellaria, 2-h asuinrak. 1910-l. SU-kohde 663.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5502 srr 5504 Mellilä Lounasmaa Nuorisoseurantalo, suojeluskuntatalo, 1940/50 -lukujen vaihteesta  kuulunut Maataloustuottajille. Tontti lohkottu 1910 
Nikulasta. Manttaalitalo, jonka nuorisoseura rakensi n v. 1922/23, korjattu 1980-l. Kuuluu entisen Mellilän aseman 
maisemakuvaan.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5503 srr 5504 Mellilä Meijeri Meijerirakennus 1928, muutettu asuin- ja toimitaloksi 1989-90, ulkonäkö entisöity meijerinaikaiseksi. Sijaitsee Mellilän 
keskustaajamassa, johon se kuuluu olennaisesti. Muodostettu 1928 kolmesta tilasta lohkomalla.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5504 srr 5501 Mellilä Okko Kantatalo, talouskeskus sijainnut nyk. paikalla jo 1760-80-l:lla. Kaksi asuinrakennusta (1880 ja n. 1850), kaksi  aittaa 
(1782, 1776), luhti 187, navetta 1910. Talouskeskus melko hyvin säilynyt. SU-kohde 661.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5505 srr 5504 Mellilä Rata-alue Asemarakennus 1885, nykyisin päiväkotina. Ulkoasu säilynyt. Myös saunarakennus, kaksi kellaria, ulkohuone. 
Pakkolunastettu  maat vv. 1876 ja 1885 rautatietä varten. Rakennuskaavassa 1979 /S.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5506 srr 5504 Mellilä Rikala Entinen asemapäällikön asunto n.1887, jugendvaikutteinen ulkoasu 1900-l:n alkup. (?). Ulkorakennuksia: entinen 
talli(?) ja kellari. Pakkolunastettu maat vv.1876 ja 1885 rautatietä varten Ojakkaan ja Nikulan osataloista. 
Rakennuskaavassa 1979 /S.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5507 srr 5501 Mellilä Taina Osatalon talouskeskus vanhalla kylätontilla. Lohkottu 1980 Iso-Kyröläisen osatalosta. Päärakennus v. 1878, ulkoasu 
säilynyt. Kanala/vaja + kellari +sauna ja puukatos 1900-l.

Seudullinen
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDET (sr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5508 srr 5504 Mellilä Yhdistys Työväenyhdistyksen talo, rakennettu vv.1906-07. Säilynyt melko hyvin entisessä asussaan. Ulkorakennus v. 1936. 

Mellilän keskustassa. Lohkottu v. 1912 palstatilaksi. SU-kohde 666.
Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5510 Pesänsuo Pelto-Kurppa Osatalo. Halottu Kurpan kantatalosta 1793. Päärakennus 1870-l lopulta,  toinen asuinrakennus 1800-l:n lopulta sekä,  
kaksi aittaa kauempana pellolla. Sementtitiilinen navetta vuodelta 1928.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5511 srr 5502 Pesänsuo Peränkulman kirkonmaa Mellilän puinen ristikirkko 1825 (Johan Wikström), nykyinen ulkoasu ja torniosa vv. 1907-10 (Josef Stenbäck). 
Rakennettiin alunperin Loimaan Peräkulman saarnahuoneeksi. Ruumishuone 1935, ent. pitäjänmakasiini(?) 1800-l. 
SU:2 441

Seudullinen Kirkkolaki

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5512 srr 5502 Pesänsuo Rauhala Pappila, rakennettu 1800/1900 -lukujen vaihteessa. Pappilana vuoteen 1971. Ulkorakennuksia: työväenasuinrakennus 
n.1900, karjarakennus 1900-20, aitta 1800-l. Lohkottiin 1935 Uiton lohkotilasta.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5513 Pesänsuo Yhteinen vesialue Niinijoessa Loukeen silta kylätontin tuntumassa, paikalla ollut silta jo 1500-l (?). Rakennettu 1880-l (?). Kaksiaukkoinen hakatusta 
kivestä tehty kiviholvisilta. Leveys 7,5m, pituus n.30m. Räjäytetty osin punaisten toimesta 1918. SU-665.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5514 srr 5503 Vähäperä Soro Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. 1800-l rakennettu talonpoikaistalo, laajennusosa ja  nikkarityylin ulkoasu 
vuodelta 1907. Navetta 1924, talli 1906, kaksi aittaa. Rapistumassa. SU-kohde 660.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5515 Vähäperä Uusi-Tohna Osatalo Niinijoen varren peltoaukealla. Erotettu Tohnasta 1807. Päärakennus 1800-l alusta, toinen asuinrakennus 
1830-l, alunperin paritupapohja. Ratasvaja 1918, navetta 1920-l, paja n.1918, aitta 1792/1800-l ja luhti 1850?. SU-
662.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5516 Vähäperä Vainio Osatalo Niinijoen rannassa lähellä pappilaa. Vainio, ent. Uusitalo/Vanha Pytty, Pytyn vanhan kantatalon puolikas, joka 
halottu 1794. Kaksi as.rak. 1800-l, joista nuorempi (n.1860) käytössä. Kaksi aittaa 1800-l. Kokonaisuus hyvin säilynyt.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5517 Vähäperä Vanha-Tohna Osatalo Niinijoen partaalla, maisemallisestikin arvokas. Erotetttu Tohnasta 1806/1807. Päärakennus vuodelta 1905 
(ratamestari Nordlund). Muita rakennuksia entinen talli ja navetta 1800-luvun lopulta ja sikala 1928 sekä kellari.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5519 srr 5504 Mellilä Säästöpankki Tiilinen v. 1928 rakennettu pankkirakennus (Robert Lyly 1926) raitin varressa keskellä Mellilän taajamaa. 
Rakennuksessa on toiminut myös lääkäri ja hammaslääkäri. Alun perin klassisistisen rakennuksen julkisivuja muutettu 
1960- tai 1980-l:lla (?), muutettu kirjastoksi 1996-97.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää sr 5601 srr 5601 Makkarkoski Alatalo Kantatalo vanhalla kylätontilla. Erotettu Mattilasta 1797. Päärakennus v.1900, joka on antikvaarisesti säilynyt melko 
hyvin. Aitta 1700-luvun lopulta, riihi v.1784 ja muita ulkorakennuksia lähinnä 1900-luvulta. Keskeinen paikka.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää sr 5602 Makkarkoski Ylistalo I Kantatila. Antikvaarisesti hyvin säilynyt päärakennus osittain 1700-luvun lopulta, aitta v.1796, riihi 1860-l?, navetta 
v.1920 ja kellari 1950-luvulta. Sijaitsee maisemallisesti kauniilla ja keskeisellä paikalla maantien läheisyydessä. SU-
kohde 662.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää sr 5603 Oripää Hirvaspää Kuvanveistäjä ja opettaja Viljo Syrjämän omaleimainen taiteilijakoti, joka eroaa täysin alueen muusta 
rakennuskannasta.  Asuinrakennus 1955, Syrjämän omin käsin valmistama, myös  kiinteää sisustus ja kalusteet.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää sr 5605 srr 5602 Oripää Lento Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Kaksi asuinrakennusta, toinen 1900-l:n alusta (perusk. 1951), toinen 
1800-l:n lopulta, talli 1930-l:lta, kaksi aittaa 1800-luvun lopulta.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää sr 5606 Oripää Mäkitalo Osatalo. Erotettu Laihasta 1800, talouskeskus sijainnut nyk. paikalla jo 1787. Asuinrakennus 1800-l.n alusta, 
uusrenessanssiasu 1800-l lopulta, 2-kerroksinen hirsinavetta, luhtiaitta, talli ja aitta 1800-l:n lopulta. Seutukaavan SU-
kohde 667.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää sr 5607 sra 5601 Oripää Oripään kirkko Kirkkorakennus 1821-1835. Puinen, länsitornillinen ristikirkko (Ch. Bassi). Kirkko sijaitsee hautausmaan ja metsän 
ympäröimänä muusta kirkonkylän taajamasta erillään. RKY 1993, 120. SU-kohde 660.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Oripää sr 5608 Oripää Saarikko Entinen  torppa, perustettu 1850-l, itsenäiseksi 1916. Päärakennus 1928, takana mansardikattoinen frontoni, 
muutoksia 1970-l, 1990-l sekä 2000-l alkuvuosina. Säilyttänyt 1920-l. perusilmeen. Aitta, kammio ja sauna 1900-l. 
alkuvuosik. Uusia tuotantorak.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää sr 5609 Oripää Suojala Funktionalistinen suojeluskuntatalo vuodelta 1941, rakennettu tulipalossa tuhoutuneen vanhemman 
suojeluskuntatalon paikalle. Sotien jälkeen Oripään urheilijoiden hallussa.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää sr 5610 srr 5602 Oripää Uotila Kantatalo, talouskeskukset vanhalla kylätontilla. Asuinrakennukset vuodelta 1854 ja 1700-luvun lopulta, navetta 1800-
l:n loppupuolelta, vilja-aitta 1857. Seutukaavan SU-kohde  666.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5701 Auvainen Leppämäki Osatalo vanhalla paikalla. Erotettu Yli-Tuomolasta 1903, asuinrakennus, navetta, vilja-aitta 1910. Asuinrakennus 
korotettu ja laajennettu 1920-l alussa; toiminut m. kauppana ja valokuvaamona. RKY 1993 (osa).

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5702 srr 5701 Ellinen Simola Kantatalo vanhalla kylätontilla, päärakennus Onni Touru 1923, aitta 1700-l. muut talousrakennukset 1800-1900-l., 
Piimätien varressa.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5703 srr 5702 Juva Perko-Taneli Osatalo Mäen kylätontilla. Erotettu Tanelista 1937. 1900 paikalla Tanelin torppa. Päärak. 1850 (korj. 1920- ja 1980-l), 
luhti 1861, aitta 1796, riihi 1850-l, vanhoja ulkorakennuksia. SU:2 445. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 
RKY 1993,155

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5704 Juva Vähä-Juva  (Juvan Kartano) Kartano. Osa vanhaa Juvan rälssitilaa, talouskeskus rakennettu nykyiselle paikalle 1800-luvulla, päärakennus ja 
talousrakenukset 1870-1890-luvuilta. Poikkeuksellisen edustava ja runsas nikkarityylinen muotokieli. SU:4 442.

Seudullinen
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Pöytyä sr 5705 srr 5703 Karinainen Kirkkomaa (Karinaisten kirkko) Puinen ristikirkko 1835 Johan Sahlbom Johansson, kellotapuli 1768 (A. Piimänen), vanhaa hautausmaata ympäröi 

hirsinen katettu aita 1700-l. (muut. 1883-90). Sankarihauta-alueen muistomerkki W.Aaltonen. Kirkko SU-660, tapuli ja 
hautausmaa SU-661. SU:4 441.

Seudullinen Kirkkolaki

Loimaan seutu Pöytyä sr 5706 Karinainen Nokka Vanha kantatila, rakennukset siirretty kylätontilta nyk. paikalle 1810-luvulla. Asuinrakennus 1830-l. (korj 1940-60-l) 
luhti 1827-1832, aitta 1800-l., sauna ja navetta 1900-l:n alkup. Johannes Linnankoski asunut tilalla 1900-02. SU-kohde 
662.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5707 Karinainen Vanha-Tuomola Kantatalo. Tila erotettu Mannista 1557 tai 1606, rakennukset siirretty kylätontilta nyk. paikalle 1800-l:n alussa.  
Päärakennus 1800-l. alusta (korj. 1920- ja 1970-l.), kaksi aittaa ja sauna 1800-luvulta, paja 1915. Aitta SU-663.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5708 Kaulanperä Saarelainen Erotettu Sepän kantatalosta 1788, siirretty kylätontilta 1800-luvulla. Päärakennus 1860, toinen asuinrakennus vielä 
vanhempi, 13 talousrakennusta, vanhin aitta 1770-l., uusi asuinrak. 1983.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5709 Kaulanperä Tuuppa Kantatalo, siiretty kylätontilta 1800-l., Päärakennus Onni Touru 1922, toinen asuinrakennus 1860-l. (karoliininen 
pohjakaava), 15 talousrakennusta, osa 1800-luvulta.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5710 Kaulansuu Ylimikola Osatalo. Erotettu Mikolasta 1800-l, päärakennus 1860-l. (nykyasu 1920- ja 1980-l.), toinen asuinrak ja luhti n.1850, 
vilja-aitta 1783. Paikalla sijainnut Pöytyän kirkko 1300-l, muinaismuisto SU-632. Osa valtakunn. merkittävää 
kulttuurimaisemaa RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5711 srr 5705 sra 5704 Kolkkinen Sipilä   Osatalo vanhalla kylätontilla. Erotettu Kolkkisista 1700-luvulla. Asuinrakennus 1899, talousrakennukset 1900-l. 
alkupuoliskolta. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5712 sra 5704 Kolkkinen Värri Osatalo. Päärakennus 1897, toinen asuinrakennus 1878, luhti 1891, liha-aitta 1700-l., kaksi vilja-aittaa 1800-l. lopulta. 
Erotettu Kolkkisista 1700-l, siirretty vanhalta kylätontilta 1800-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5713 srr 5706 Kulhua Heikkilä (Arkkila, Vanhatalo) Osatalo. Heikkilä (Vanhatalo) Kulhuan yksinäistalon vanhalla paikalla. Vanhatalo erotettiin Kulhuasta 1700-l., jaettiin 
Heikkiläksi ja Jaakolaksi 1797, ne yhdistettiin 1800-l. Päärakennus 1930 Onni Touru, vilja-aitta ja sauna 1800-l. RKY 
1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5714 srr 5708 Kyrö Eino Kantatalo, sijaitsee vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1898 (muut. 1967), aitta 1811, navetta, talli ja vaja 1930-l., 
toinen as.rak. n. 1900.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5715 Kyrö Kalliopohja (Työväentalo) Työväentalo. Vuonna 1908 talkoilla rakennettu, piirustukset Karl  R. Lemström (korj. 1950-l.). Seutukaava SU 666. Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5716 srr 5707 Kyrö Mikola (Hannula eli Pläsi) Kantatalo vanhalla paikalla. Mikola l. Hannula l. Pläsi on Karinaisten vanhin talo. Kaksi asuinrakennusta (1912, 1860), 
luhtiaitta 1870, aitta 1830, talli 1870, 2 navettaa (1790, 1870), niittylato 1835, kellari 1800  ym. SU-665. S-674. 
Suojeltu lailla.

Seudullinen Rakennus-suojelulaki

Loimaan seutu Pöytyä sr 5717 srr 5708 Kyrö Nopola Kantatalo. Erotettu Veräjänkorvasta 1774, sijaitsee vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1906, navetta 1930, aitta, talli ja 
sauna 1800-luvun jälkipuoliskolta.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5718 Kyrö Rajamäki, Savo Onni Tourun talo. Päärakennuksen vanhin osa 1700-l, siiretty nyk. paikalle ja laajennettu 1890. Verstasrakennus 1880-
luvulta (K.Cavenin puusepänverstas). Kuulunut rakennusmestari Onni Tourulle 1910-luvulla. Nyk. jugend-ulkoasu 
Tourun käsialaa (?).

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5719 Kyrö Taaveli Kantatalo, jaettu kahtia 1800, rakennukset siirretty nyk. paikalle 1900-l:n alussa. Päärakennus 1901, talouskeskukseen 
kuluu lukuisia  talousrakennuksia, näistä vanhin aitta v.1786, talli, navetta ja karjakeittiö 1902, ym.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5720 Kyrö Vaahtera Kantatalo. Talouskeskus tontilla, jossa Pillin rakennukset olivat jo v.1800. Lohkottu kantatalon maista 1944. 
Päärakennus, vanha osa 1850-luvulta ja uusi v.1920,  kaksi aittaa 1780-1820-l., kellarivaja 1850, riihi 1800-l:n 
jälkipuoliskolta.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5721 sra 5702 Kyrö Valtion rautatiealue (Kyrön 
rautatieasema)

Kyrön rautatieasema. Asemarakennus, makasiini, talli, sauna, maakellari, ratamestarin asunto, kirjureiden asunto ym. 
talousrakennuksineen 1876. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 40.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Rautatie-
sopimus 1998

Loimaan seutu Pöytyä sr 5722 Lankkinen Anttila ja Nikula Anttilan ja Nikulan kantalot yhdistetty 1894. Sijaitsee vanhalla kylätontilla. Päärakennus Nikulan (1893) ja 
talousrakennukset Anttilan (navetta 1924, talli 1880-l., luhti 1799). Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5723 srr 5709 Mustanoja Keskitalo Osatalo. Erotettu Knuutilasta 1785, sijaitsee vanhan kylätontin välittömässä tuntumassa. Päärakennus ja luhtiaitta 
1880-l., navetta (savirakenne) 1890-l. Osa Mustanojan ryhmäkylää. RKY 1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5724 srr 5709 Mustanoja Kortela (Lalli) Osatalo(?) vanhalla kylätontilla. Lohkottu Lallista 1926. Asuinrakennus n. 1900-l. alusta, talous- ja karjarakennus 
n.1900.  Rakennukset hyvin säilyneet. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5725 Mustanoja Lalli (Mustanojan koulu) Vuonna 1878 perustettu Mustanojan koulu, koulurakennukset vuodelta 1908 (laaj. 1935, 1959-60) ja 1929, 
ulkorakennus 1900-l. alusta. Maskun kihlakunnan vanhin koulu.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5726 srr 5709 Mustanoja Räikkä Osatalo vanhalla paikalla kylätontin eteläosassa. Erotettu Mäkilästä 1785. Päärakennus 1908-09, talousrakennukset 
1900-l. alusta ja 1950-l. Rakennukset hyvin säilyneet. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDET (sr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Pöytyä sr 5727 srr 5710 sra 5701 Mäenpää Vanha-Värri Osatalo vanhan kylätontin kupeessa. Erotettu Värristä 1794. Kaksi asuinrakennusta, toinen v.1932 ja vanha tupa  

1700-luvulta, kellari 1800-l., aitta 1800-l., lato 1830-l., ym talousrakennuksia 1900-l. MM:2 K-200. RKY 1993/39 (osa).
Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5728 srr 5710 sra 5701 Mäenpää Värri Osa kantataloa kylätontin kupeessa. Lohkottu Uusi-Värristä 1988, tontilla sijaitsee tilan vanha päärakennus 1700-1800-
l.  ja luhti v. 1786. SU-Kohde 664. MM:2 K-200. RKY 1993/39 (osa).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5729 srr 5710 sra 5701 Mäenpää Värri II Osa Värrin kantatilaa ja pihapiiriä. Navetta 1924 (tallina), muonamiehen asunto 1938, 2 aittaa 1700-1800-l, paja 1802, 
hiilivarasto 1773, kellari 1950-l(?), sauna 1950-l, saha 1950-l, autotalli 1975. SU-kohde 664 (osa). RKY 1993, 39 
(osa).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5730 srr 5711 Mäkiäinen Määhäri (Kärri) Kantatalo Kärrin vanhalla kylätontilla. Pihapiiri umpipihamainen: päärakennus 1852-52 (korj. 1952, 1980-90-l), 
väentupa 1918, talli-luhtiaitta 1800-l, aitta 1759, navetta 1907, sauna 1700-l, vilja-aitta n1860, riihi n1850, sikala 1920-
l.RKY 1993 alueella

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5731 srr 5712 sra 5704 Pappila Pappila Kirkkoherran pappila (nyk. museo), rakennettu nyk. paikalle 1800-1802 (vanha pappilan tontti sijaitsi joen 
vastarannalla), toinen asuinrakennus 1900-l. alusta ja navetta 1850-l. SU 664. RKY 1993, 153 (Pöytyän kirkkomiljöö). 
Suojeltu 1983 osayleiskaavassa

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5732 srr 5712 sra 5704 Pappila Pappila (lainajyvästö)  Lainajyvästö kirkon tuntumassa 1800-luvulta, vieressä Antti Lizeliuksen muistolaatta. SU:2 441, SU 662 (vanha 
hautausmaa), RKY 1993, 153 (Pöytyän kirkkomiljöö). Suojeltu 1983 osayleiskaavassa (S).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5733 srr 5712 sra 5704 Pappila Pappila (Seurakuntatalo) Seurakuntatalo kirkon tuntumassa. Suunniteltu Alvar Aallon toimistossa (Aino Aalto?), valmistunut 1934, 
talousrakennus 1930-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 153. Suojeltu 
rakennussuojelulailla.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella. Rakennus- 
suojelulaki

Loimaan seutu Pöytyä sr 5734 srr 5712 sra 5704 Pappila Pappila (vanhan kirkon paikka) Vanha hautausmaa. Vanha kirkon paikka, hirsinen kirkkomaan aita 1684, siihen liittyvä porttihuone 1864 ja papin aitta 
1700-l. SU:4 441, SU 662 (vanha hautausmaa). RKY 1993, 153 (Pöytyän kirkkomiljöö). Suojeltu 1983 
osayleiskaavassa (S).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Pöytyä sr 5735 srr 5712 sra 5704 Pappila Pöytyän kirkko Puinen ristikirkko, jonka kylkiäiset ovat epätavallisen suuret. Länsipäässä kattoratsastaja kellotornina. Rakennettu 
1793, suunnitellut Mikael Piimänen. Kalustovaja 1800-l. SU 661. RKY 1993, 153 (Pöytyän kirkkomiljöö).

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Pöytyä sr 5736 srr 5713 sra 5703 Pihlava Pihlavan kartano Kartano vanhalla kylätontilla. Muodostettu 1838 kantataloista Rekola, Pohjola, Setälä ja Makkara, jotka kuuluivat 
Yläneen Vanhakartanon säteriin. Kaksi asuinrak. ja aittarivi 1700-l (muut. 1800-l), aitta 1803, talousr. 1900-l. RKY 
1993, 154. SU:4 443.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5737 srr 5714 sra 5704 Raatikainen Aliraatikainen Kantatalo vanhalla paikalla. Erotettu 1769 Raatikaisesta. Päärakennus 1904 (korj. 1962), toinen asuinrakennus 1912, 
talli 1917, aitta ja puimalato 1910-l., maitohuone 1920-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
1993.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5738 Raatikainen Maaniitty (meijeri) Meijeri Turuntien varressa. Lohkottu Yli-Raatikaisesta 1924. Vanha asuinrakennus ja meijeri 1920-luvulta, uusi 
asuinrakennus 1950-l., talousrakennuksia 1930- ja 1950-l. Meijeri nyk. mehustamona. RKY 1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5739 srr 5714 Raatikainen Yliraatikainen Osatalo lähellä kylätonttia, erotettu 1779. Asuinrakennus 1876, väen as.rak. 1904, navetta 1879, luhti 1891, pränni 
1800-l, jäähuone 1920-l, kaksi aittaa 1790-l. aitta 1890, kanala ja muonamiehen as.rak. 1930-l. MM:2 K 202. RKY 
1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5740 srr 5715 Riihikoski Vanha-Manttaali (Manttaali) Kantatalo, halottu kahtia 1757, sijaitsee vanhalla paikalla. Päärakennus 1889 (korj. 1905, 1990), toinen asuinrakennus 
1700-l. (korj. 1985), luhti 1800-l. SU 663. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä sr 5741 srr 5716 Tilkanen Länsitalo Kantatalo vanhalla kylätontilla. Lohkottu 1733 Tilkasista. Vanha päärakennus 1800-luvulta,  toinen asuinrakennus 
1904, kaksi aittaa (1894, 1906), navetta 1905, renkitupa, kanala ja kellarivaja n. 1900, ym talousrakennuksia

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5742 srr 5716 Tilkanen Tilkanen Kantatalo vanhalla  kylätontilla. Jugendtyylinen päärakennus 1912,  osa vanhaa päärakennusta noin 1860, kellari 
1818, talli 1908, sauna 1917, paja 1830, muonamiehen mökki 1900-l. alku, ym.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä sr 5743 Vauranoja Koskela Vauranojan mylly, kaksikerroksinen hirsinen vesimyllyrakennus 1874, asuinrakennus 1800-l. jälkipuoliskolta, navetta ja 
kellari n. 1900. Tontti erotettu Vauranojasta 1943. SU:2 447. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5801 Eura Juvan sähkölaitos Juvankosken vesivoimalaitos. Lounais-Suomen Sähkö Oy:n voimalaitos, rakennettu vv. 1914-16. Osa Paimionjoen-
Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5802 srr 5801 sra 5801 Eura Kirsti Kantatalo, sijaitsee vanhalla kylätontilla, asuinrakennus 1880-l., talli 1926, karjarakennus 1900-l:n alusta, savusauna ja 
riihi 1800-l., puuvaja ja makasiini n. 1900. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5803 sra 5801 Eura Rauhaniemi (srk-talo, ent. 
rukoushuone)

Rukoushuone Sillanpään pappilan vanhalla tontilla, 1911, jugend-vaikutteita. Ollut mm. säästöpankki 1942-60 ja koulu, 
1968 alkaen seurakuntatalo. Talon alla holvattu kellari (pappilan?). Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa 
RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5804 srr 5801 sra 5801 Eura Seppä Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Asuinrakennus 1859 (pieniä muutoksia 1950-l,1960-l,1980-l), kanala 
1923, sikala 1909, aitta 1930-l., kuivuri 1930-l, makasiini 1937. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 
1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5805 sra 5801 Eura Silta Kivistä holvattu kaarisilta v. 1905. Vanhan rukoushuoneen lähellä. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa 
RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDET (sr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5806 Eura Simola Asuinrakennus 1850-l, korj. 1950-l, 1990-l. Työväen as.rak. 1937 (O. Touru), 2 aittaa 1800-l (toisessa pärejulkisivut), 

karjarakennus 1937, kärryvaja 1938, sikala 1921, sauna 1922. Lohkottu Sepästä 1796/1804. RKY 1993, 190 alueella.
Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5808 Horrinen Hiidenmäki (pappila) Kirkkoherran pappila, päärakennus 1899 (korj. 1957 ja 1984), toinen as.rak. 1899, vilja-aitta 1899. Hyvin säilyneet 
rakennukset. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5809 Horrinen Kota Kantatalo, sijainnut nykyisellä paikalla 1800-l:n lopulta(?). Päärakennus 1908, toinen asuinrakennus 1890, työväen 
asuinrakennus 1900, leivintupa 1940, 2 aittaa n.1700, navetta 1921, puimala 1939 ym talousrakenuksia 1900-l. Väljä 
umpipiha.

Seudullinen

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5810 srr 5802 Jauhola Heitto Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Jugendvaikutteinen asuinrakennus 1919, talousrakennusrivi 1937, 
navetta 1924, konehalli ja kärryvaja 1900-l:n alusta. Rakennukset hyvin säilyneet.

Seudullinen

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5811 srr 5803 Juva Juvan kartano (ent. Juvan 
sotilasvirkatalo)

Säterikartano, myöh. sotilasvirkatalo. Päärakennus 1800-1850 (korj. 1982), toinen asuinrakennus n. 1750 (Kustaa 
Mauri Armfeltin synnyinkoti), kellari-leivintupa 1600-l., kaksi torppaa 1800-l., talousrakennuksia 1900-l. SU:2-444. RKY 
1993, 190 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5812 srr 5804 Kallela Aliknaapi Osatalo vanhalla kylätontilla. Erotettu Knaapista 1780-l. Talli, karjasuoja  ja kaksi aittaa 1700-1800-luvuilta, nykyinen 
päärakennus 1954. Suojeltu seutukaavassa SU-kohde 671. Osayleiskaavan 1992 suojelukohde s.

Seudullinen

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5815 srr 5805 Killala Tuomela Mikolan kantatalon ent. talouskeskus vanhalla kylätontilla. Lohkottu Mikolasta 1926. Asuinrakennus n. 1850, puuvaja 
ja sauna 1900-l. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5816 sra 5801 Kirkonkylä Hautausmaa (museo, ent. 
pitäjänmakasiini)

Lainamakasiini 1880-l., Kirkon vieressä. Muutettu kotiseutumuseoksi 1970-:luvulla. Osa Tarvasjoen-Paimionjoen 
kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5817 Kirkonkylä Isotalo Kantatalo, talouskeskus siirretty nyk. paikalle 1800-l. Asuinrakennus 1800-l alusta, laaj. 1902 (korj. 1950- ja 1990-l). 
Karjakeiitiö-asuinrak 1920-l, navetta, aitta 1739, 1900-l alun aitta, asuinrak 1933, talousrakennuksia 1930-l. 
RKY1993,190 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5818 sra 5801 Kirkonkylä Kirkkomaa (Tarvasjoen kirkko) Puinen länsitornillinen pitkäkirkko, jonka on rakentanut vuonna 1779 Mikael Piimänen. Runkohuoneen kummallakin 
sivulla on kylkiäiset. SU-kohde 672. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5820 srr 5806 Kirkonkylä Uusitalo Kantatalo vanhalla kylätontilla. Erotettu Isotalosta 1770-l. Päärakennus 1904 (korj 1981), vaarin tupa 1880-l., 
kulmatupa 1925, navetta 1906, aitta ja karjakeittiö-sikala 1920-l., puuvana ja puimala 1910-l., olkilato 1880-l. RKY 
1993, 190 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5823 Tiensuu Tiensuu Muodostettu 1931 Uusitaloa ja Vanhataloa lohkomalla. Päärakennus on 1851 siirretty Marttilan 1775 rakennettu 
pappila, siirretty Uusitalon tontilta nyk. paikalle 1920-l.  Ulkorakennuksia 1920-50-l. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen 
kulttuurimaisemaa RKY 1993,190

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5824 srr 5808 Tuorila Isotalo Kantatalo vanhan kylätontin kupeessa. Erotettu Kankareen yksinäistalosta 1556. Vanha päärakennus 1877, 3 aittaa 
1800-l., karjarakennus 1962, kanala, uusi päärakennus. Seutukaava MM:2 K-200. Osa Paimiojoen-Tarvasjoen 
kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5825 srr 5809 Tyllilä Prusila Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla, yhdysviljelyksessä Puntarin kanssa 1860-l:lta lähtien. Asuinrakennus 
1800-l:n lopulta. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5826 Yrjäntilä Rauhalinna Jugendvaikuteinen asuinrakennus 1910, navetta 1920-l., asuin- ja saunarakennus sekä puuvaja 1800-l:n lopulta, vilja-
aitta ja lato. Lohkottu Yrjäntilästä 1907. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5829 Killala Jaakola Kantatalo, aik. Ludi ja Jaakola, talouskeskus siirretty nyk. paikalle 1800-l:lla (?). Sijainti Härkätien varressa, pihapiiri 
tien molemmin puolin. Päärakennus 1936, toinen asuinrakennus 1800-l., navetta 1923. Kaksi aittaa 1800-l., 
talousrakennuksia 1900-l.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5901 Keihäskoski Knuutila (Keihäskosken koulu) Talonpoikaistalo 1900-l alusta. Otettiin koulun käyttöön 1922.Vinkkeliosa lisätty 1950-luvulla. Nykyisin 
kylätoimintakeskus.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5902 srr 5901 sra 5902 Kirkonkylä Hautausmaa (Yläneen kirkko) Yläneen kylänäkymää hallitseva Mikael Piimäsen suunnittelema ja hänen johdollaan v. 1782 rakennettu kirkko. 
Kirkolle johtaa puiden reunustama Kirkkokuja. Puustoisella kirkkomaalla olevaa vanhaa hautausmaata kiertää kiviaita. 
SU-kohde 700. RKY 1993, 229.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5903 Kirkonkylä Huvitus II (ja Kolva 419-1-9) Ent. professori Sahlbergin 1800-l:n alussa perustama koetila. Kartano 1850-luvulta, hallinto-, asuin- ja 
talousrakennuksia 1800- ja 1900-l. Parantolana, tyttökotina 1943 lähtien, koulukotina 1979-1994.  Kuntoutus- ja 
kehittämiskeskuksena 1994 lähtien. SU-kohde 703.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5904 sra 5903 Kirkonkylä Pappila Pappila 1877 sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla. Pihapiirissä 2 aittaa 1700-luvulta, piharakennus 1900-
luvulta, kaivo ja uudehko leikkimökki. Lohkottu 1996. Kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin 
ympäristöihin.SU-kohde 701. RKY 1993, 230.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5905 Kirkonkylä Rekola Onni Tourun suunnittelema srk-talo v:lta 1939 on säilyttänyt hyvin alkuperäisen ulkoasunsa.Srk-talo sijaitsee Rekolan 
kantatilan tontilla, jossa oli sitä ennen Mikael Saliniuksen 1780-l:lla rakennuttama pappila. Pihapiirissä 
kirkkoherranvirasto v:lta1985

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5906 Kirkonkylä Yli-Heikkilä Osatalo 1881. Talonpoikaistalo 1870-l. Myöhemmin tehdyistä remonteista huolimatta talo on säilyttänyt vanhan 
yleisilmeensä ja sen umpipihamainen pihapiiri on harvinainen. Piharakennukset 1900-l:n alusta. Sijaitsee kylän 
keskeisellä paikalla

Seudullinen
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDET (sr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5907 srr 5902 Kurala Kurala Päärakennus 1830-l, muutoksia 1980-l. Kuistin ikkunat alkuperäistä Tourulan lasia. Kellari 1800-l, renkitupa ja 

navetta/talli 1900-l, sepän paja 1940-l,   konehalli ja vaja. Osatalo 1885.
Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5908 srr 5903 Kärrilä Kärrilä Yläneenkartanon lampuotitila vanhalla tontillaan.  Asuinrakennus 1915, jatkettu 1918 ja 1984. Pärekate korvattu 
peltikatteella ja  muurit ja uunit uusittu 1924-25. Kivijalassa holvikellari. Saunat 1920- ja 1940-l sekä aitta ja vaja 1920-
l.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5909 srr 5904 Tourula Jokisaari Lohkottu Tourulan kantatilasta, jonka sivurakennukset tällä tilalla. Asuinrakennus on rakennettu Tourulan tilanhoitajan 
asunnoksi 1830, vieressä samanlaisin pylväskoristein koristeltu vaja. Kunnostettu 1970-l ja 1990-l. Huvimaja 1800-l 
lopulta.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5910 srr 5904 Tourula Liisala Tourulan kartano. Liisalan kantatalo. Asuinrakennus 1870, kunnostettu 1935 ja 2000-l alussa. Uudempi asuinrakennus 
1980-l. Lisäksi väentupa/aitta ja navetta 1900-l alusta ja sauna 1920-30-l. Su-kohde 702.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5911 Yleiset tiet Himolan silta (Ordenojan tie) Lohkokivisilta, joka on rakennettu 1900-luvun vaihteessa myllypadoksi Yläneenjoen yli. Sillan on rakennuttanut 
F.F.Björni ja suunnitellut Keihäs.  Korjattu kohta rakentamisen jälkeen Sahlbergin toimesta.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5912 Yläne Portaanpää Seuraintalo. Yläneen suomalaisen seuran talon on rakentanut v.1909 Frans Koskenheimo ja suunnitellut Jalmari 
Karhula.  Sisäremontti v.1999-2000, jolloin kunnostettu asuinkäyttöön.  Uunit ovat jäljellä. Kookas T-mallinen 
huvilatyyppinen rakennus.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5913 srr 5905 sra 5901 Yläne Vanhakartano Lybecker-suvun n. 1792 rakennuttama kartano on vanhaa rälssiä. Pihapiirissä olevat sivurakennukset 1600-l. 
mm.Vanhoja työntekijöiden asuinrakennuksia ja koulu. Kivisilta 1899. Kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen ympäristö RKY 1993, 231.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5914 Työväentalo Työväentalo vuodelta 1906. Rakennus on hirsirunkoinen ja julkisivut ovat vuoraamattomat. Sekä sisätilat että julkisivut 
ovat säilyneet melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Päätyyn on myöhemmin rakennettu konehuone, joka häiritsee 
kokonaisuutta. SU-kohde 704.

Seudullinen

Turun seutu Askainen Masku sr 3001 srr 3001 Ahtinen Ahtinen Keskiaikainen yksinäistila, kantatila vanhalla paikallaan. Päärakennus 1800-luvun alusta, korotettu ja asua muutettu 
1914. Vanha päärakennus jopa 1600-luvulta, alla 1500-l kellari. Useita talousrakennuksia noin 1860-1930.

Seudullinen

Turun seutu Askainen Masku sr 3002 srr 3002 sra 3001 Askainen Kirkkomaa (Askaisten kirkko ja 
tapuli)

Askaisten kirkko on yksilaivainen pitkäkirkko, barokkiasu 1653, muutoksia 1937. Kellotapuli 1772-1779 M. Piimänen. 
Hautakappeli 1823, C.L Engel. Kirkonkylän keskeisimmällä paikalla vastapäätä Louhisaareen vievää tietä. SU-kohde 
660 (kirkko ja tapuli). Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurriympäristöä RKY 1993, 3.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Turun seutu Askainen Masku sr 3003 Askainen Seurakuntatalo Lohkotila.  Rakennus on tehty 1900-luvun alussa, peruskorjattu 1950-, 1970- ja 1980-luvuilla. Säilynyt ulkoa vanhassa 
asussa. Ollut alunperin kouluna, 1950-luvulta lähtien seurakuntatalona.

Seudullinen

Turun seutu Askainen Masku sr 3004 srr 3003 Hannula Hannula Keskiaikainen tila, kantatila vanhalla tontillaan. Nykyinen asuinrakennus 1926, muutoksia 1953 ja 1980-luvulla. 
Vanhempi asuinrakennus 1700-luvulta, alla vanhat kellarit. Aitta 1759. Useita ulkorakennuksia 1920-1930-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Askainen Masku sr 3005 Hannula Lepola  (Mannerlahti) Lohkottu Hannulasta 1939, kookas huvila on rakennettu 1882.  Myöhemmin Hannulan ja Louhisaaren omistajasukujen 
virkistyspaikkana, huvilana,  astma-parantolana ja vanhainkotina. Nykyisin leirikeskus Mannerlahti.

Seudullinen

Turun seutu Askainen Masku sr 3006 srr 3004 sra 3002 Lempisaari Lemsjöholm (Lempisaari) Keskiaikainen kartano vanhalla paikallaan. Päärakennus 1767, suunnittelija C. F. Schröder. Talousrakennus, ns. 
Piispantalo luultavasti 1600-luvun puolivälistä, useita talous- ja työväen asuinrakennuksia 1800-1900-luvuilta. SU:2  
441. RkY 1993, n:o 4.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Askainen Masku sr 3007 srr 3006 sra 3001 Louhisaari Louhisaaren kartano Entinen rälssisäteri. Asuinrakennus noin 1900, samoin makasiini/aitta, talli, navetta ja sauna. Renkitupa ja tuulimylly 
mahdollisesti 1800-luvulta. Sijaitsee Louhisaaren kartanolinnan kupeessa. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Askainen Masku sr 3008 srr 3006 sra 3001 Louhisaari Louhisaaren kartanolinna Kivinen kartanolinna 1650-l, kunnostettu 1900- ja 1950-l. Etupihalla kaksi sivurakennusta. Hirsinen asuinrakennus 
1825, leikkimökki 1800-l lopulta ja ja meijeri ja navetta 1900-l alusta. Englantilainen puisto. MM:2 K 200 ja SU:2 442. 
RKY 1993, n:o 3.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Asetus 
480/85

Turun seutu Askainen Masku sr 3009 srr 3007 Pukkila Pukkila Kartano vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1920 rakennusajan asussa. Asuinrakennus 1800-luvulta, asuinrakennus, 
aitta, kellari ja kaksi vajaa 1900-luvun alusta, navetta 1920-1930-luvulta. Tilalla on pidetty käräjiä tuomari Lembergien 
aikaan. (MM:2 K 205)

Seudullinen

Turun seutu Lemu Masku sr 3101 srr 3101 sra 3103 Mannerjärvi Alistalo Kantatila vanhalla kylätontilla. Pitkä, paritupapohjakaavainen päärakennus 1800-luvun lopulta, säilynyt liki vanhassa 
asussa. Punatiilinen navetta vuosilta 1917-1919. (SU 672). Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
1993, 74.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Lemu Masku sr 3102 srr 3102 Monnoinen Monnoisten kartano Kantatila vanhalla paikallaan, mainitaan jo 1387. Kivinen kaksikerroksinen päärakennus jopa 1550-luvulta, asu noin 
1887-1930. Puinen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta. Luhti ja savutupa (1800-l), navetta (1937) ja talli (1919). 
(SU 671)

Seudullinen

Turun seutu Lemu Masku sr 3103 srr 3103 sra 3102 Nyynäinen Nyynäisten kartano Keskiaikainen kartano vanhalla paikallaan. Päärakennus 1700-luvulta, muutettu 1800-, 1960- ja 1990-luvuilla. Useita 
piharakennuksia 1870-1930-luvuilta, kivikellari 1400-1500-luvulta. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 
1993, 73.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Turun seutu Lemu Masku sr 3104 srr 3105 sra 3101 Toijola Kirkkomaa (Lemun kirkko) Paikalle tehtiin ensimmäinen kirkko 1300-luvulla, sen kivisakasti asehuoneena. Nykyinen runkohuone noin 1450-

luvulta. Kolmilaivainen pitkäkirkko harmaakivestä ja tiilestä, useita korjauksia. Tontilla tapuli 1812, pitäjämakasiini 
1858. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 72.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Lemu Masku sr 3105 srr 3105 sra 3101 Toijola Kirkkomaa (Kellotapuli) Uusklassiseen tyyliin rakennettu kellotapuli valmistui kirkon viereen vuonna 1812. Korkea pohjakerros on salvottu 
hirsistä. Sen päällä on neliömäinen kellohuone. Räystäät ovat profiloidut ja pyramidikatossa on paanukate. Osa 
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 72.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Masku sr 3201 srr 3201 Humikkala Päiväkeskus Vanhalla kylätontilla Nivolan kantatalon päärakennus, jonka ulkoasu on 1930-luvulta, klassiset koristeet ja pylväät, 
poikkipääty. Kolme hirsirunkoista aittaa, varastorakennus ja maakellari. Palsalan kantatalon päärakennus 1800-l 
alusta museona. Suojeltu.

Seudullinen

Turun seutu Masku sr 3202 srr 3201 Humikkala Päiväkeskus (Palsala) Entinen Palsalan kantatalo vanhalla kylätontilla. Hirsirunkoinen, L-mallinen talonpoikaistalo 1800-luvun alkupuolelta. 
Museokäytössä . SU 695. Päiväkeskuksen alueella on myös Nivolan 1800-l rakennettu kantatalo. Osa 
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 87.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Masku sr 3203 srr 3202 Härmälä Peitsalo Lohkottu Niemelästä 1915. Kesäasunnoksi rakennuttanut Maskun kirkkoherra Emil Anton Almberg 1895-1897. Meren 
puolella poikkipääty, jossa koristeellinen lasiveranta, päällä parveke. Sauna samalta ajalta. Tärkeä osa Härmälän 
huvila-asutusta.

Seudullinen

Turun seutu Masku sr 3204 srr 3203 Juva Juva Kantatila kylätontilla, pitkä vaalea päärakennus 1870-luvulta, aitta 1800-luvun lopulta. Kanala ja kuivuri 1920-luvulta. 
Säterikattoinen punatiilinavetta 1932, väentupa maakellarin päällä 1930-1940-luvuilta, samoin sauna ja makasiini.

Seudullinen

Turun seutu Masku sr 3206 srr 3205 sra 3201 Kankainen Slottsparken (Kankainen 1:240) Kankaisten kartanon kivinen päärakennus n. 1550, kellari jopa 1400-l, kolmas kerros palautettu 1930-l. Kaksi hirsistä 
siipirakennusta 1800-l ja pränni 1600-l. Talousrakennukset ja 2 alustalaistaloa 1800-1990-l kuuluvat kiinteistöön 
Kankainen 1:240. SU-694. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 89

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Rakennus- 
suojelulaki

Turun seutu Masku sr 3207 srr 3207 Kiveinen Alistalo Kantatila kylätontilla. Kaksi hirsirunkoista asuinrakennusta 1875-1900, muutoksia 1930-luvulla. Talli 1870-luvulta, 
muutettu 1920-luvulla. Luhtiaitta ja kaksi navettaa 1800-luvulta, vanha holvattu kellari, kiviaitta 1920.

Seudullinen

Turun seutu Masku sr 3208 srr 3209 Kurittula Etutalo Linnanpaltan kantatilan toinen puolikas kylätontilla, jaettu 1795. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1777, holvikellari 1850, 
navetta- ja tallirakennus rakennettu useassa vaiheessa 1900-luvun alussa, myös lyhennetty. Useita talousrakennuksia 
1930-40-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Masku sr 3209 srr 3208 Kurittula Kyläseppä Seppä Vallinin paja, joka on rakennettu 1893-1896, on alkuperäisessä asussaan. Vallin tuli Kurittulan sepäksi 1877 
jälkeen. Ennen Vallinia paikalla toimivat seppinä ensin Joel Rostenin, sitten Vilhelm Liukonen. Toimii museona. SU-
kohde 697

Seudullinen

Turun seutu Masku sr 3210 srr 3208 Kurittula Vähä-Äähälä Kantatila kylätontin kupeessa. Läänitetty Kankaisten kartanolle 1572-1656. Kruunulla vuoteen 1761. Kookas 
hirsirunkoinen paritupamallinen asuinrakennus 1800-luvun loppupuolelta. Navetta-, kanala-, aitta- ja 
saunarakennukset 1910-1920-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Masku sr 3213 srr 3213 sra 3202 Pappila Kirkkomaa (Maskun kirkko) Yksilaivainen harmaakivikirkko, sakasti 1200-, runkohuone 1300- ja holvaus 1400-l. Kellotapulin kivinen alaosa 
keskiajalta, puinen yläosa lienee 1600-l . Huomattava ristiretkiajan kalmisto. Juvan- ja Kankaisten hautakappelit.  SU-
693. RKY 1993, 87.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Masku sr 3214 srr 3213 sra 3202 Pappila Pappila Pappila vanhalla paikallaan. Empiretyylinen, hirsirunkoinen ja aumakattoinen päärakennus 1860, G.T. Chiewitz. 
Rengintupa 1800-l, nykyasu 1940-l. Kellari  1685, talli 1800-l. SU-kohde 696. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä, RKY 1993, 87.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Masku sr 3216 srr 3215 Taipale Taipale Kantatila vanhalla kylätontilla. Pitkä hirsirunkoinen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta. Aitta ja piikojen 
asuinhuone kellarin yhteydessä, ent. kärryvaja, kivinen viljamakasiini ym. rakennuksia 1800-1900-lukujen taitteesta.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali sr 3301 srr 3301 Iskola Isomoisio Kantatilan 1600-l alussa kahtiajakaantuneet talot yhdistettiin 1900-l alussa. Uusrenesanssityylinen hirsirakennus 
tehtiin 1877. 1880 rakennettu vanhanväen asunto, joka korjattiin 1949, toimii nyt päärakennuksena. Tilalla on useita 
vanhoja rakennuksia.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali sr 3302 srr 3302 Kaksoinen Länsitalo Rustholli on jaettu Kaksoisten yksinäistalosta 1795. Hirsirakenteinen, luonnonkiville perustettu pystyumpilaudoitettu 
paritupa on säilynyt hyvin 1800-l alun asussaan. Tuvan sisustus on säilynyt alkuperäisenä. Piharakennukset ovat 1830-
l:lta.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali sr 3304 srr 3304 Kukolainen Kukolainen (Alistalo) Lohkokiviperustainen hirsirakennus on tehty 1875. Rakennuksessa on ristikkoruutuiset ikkunat. Rakennus on 
säilyttänyt kokonaisuudessaan vanhan asunsa. Pihapiiriin kuuluu luhti, kellari ja makasiini 1800-l lopulta ja 
sementtitiilinen navetta v:lta 1927.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali sr 3305 srr 3304 Kukolainen Ylitalo (Ylistalo) Lohkokiviperustainen hirsirakennus on v:lta 1876. Paritupaa on jatkettu päätykamareilla. Rakennus on säilynyt 
vanhassa asussaan. Pihapiirissä on hirsinen karjarakennus (1800-l loppu), riihi (1800-l alku), aitta (1700-l), 
maitohuone (1940-l) ja tuulimylly.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali sr 3307 srr 3306 Lukkarainen Lukkarainen Puustellina ja valtion vuokratilana olleen tilan päärakennuksen vanhin osa on luonnonkivikellari 1700-l alusta. 1820-l:n 
paritupaa on laajennettu päätykamareilla, poikkipäädyllä ja kaavelilla. Tilalla on useita vanhoja rakennuksia, mm. 
väentupa 1890-lta.

Seudullinen
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Turun seutu Merimasku Naantali sr 3308 Sannainen-Seikkula Itätalo Nyk. hirsinen asuinrakennus valmistui 1928 entisestä paikasta etelään. Vanha asuinrakennus sijaitsee yhä Länsitalon 

vieressä. Ristikkäisseinäinen neliömäinen talo muistuttaa 1900-l alun huviloita. Joka sivulla on kattolyhty. Ulkoasu on 
hyvin säilynyt.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali sr 3309 sra 3301 Tammisaari Merimaskun kirkko, kellotapuli, 
aita

Ristikirkko valmistui 1726. Hirsirakennuksen ulkokuoressa on uusklassistisia listoituksia ja nurkkalaudoituksia. 
Umpilaudoitettu kellotapuli on v:lta 1769. Uusklassistinen hautakappeli tehtiin 1750-l. (SU-670, RKY 1993)

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Merimasku Naantali sr 3310 srr 3307 Tammisaari Tammisaari (Tamsaari) Kantataloon kuuluvat nykyään Itä- ja Länsitalojen rakennukset. Paritupatyyppinen päärakennus on tehty 1700-1800-l 
vaihteessa, sen nykyasu on v:lta 1925, jolloin rakennettiin mansardikattoinen poikkipääty. Tilalla on useita vanhoja 
rakennuksia. RKY 1993, 94. MM:2 K 208.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3401 srr 3401 Aarlahti Ylistalo Aarlahden osatalo vanhan kylätontin tuntumassa. Tila on muodostunut vuonna 1806. Hyvin säilynyt 
empirevaikutteinen aumakattoinen päärakennus 1840-luvulta, vanhaa rakennuskantaa lisäksi renkitupa, kammio, 
navetta, sikala, aitta ja kalustovaja.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3402 srr 3442 Aikkinen Aikkinen Kantatalo lähellä kylätonttia. Päärakennus paritupatyyppinen talonpoikaistalo 1843; taitekattoinen, uudistettu ulkoasu 
1920-luvulta. Pihapiirissä toinen taitekattoinen asuinrakennus, luhtiaitta-saunarakennus, navetta, kärryvaja ja sepän 
asuinrakennus.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3403 srr 3402 Antikkala Antintalo Kantatalo vanhalla kylätontilla joen rannassa. Aumakattoinen hirsinen päärakennus 1853, hirsiaitta 1800-luvulta, talli 
ja navetta 1950-60-luvulta sekä uudempia talousrakennuksia. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 1993, 97.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3405 srr 3404 Haapainen Mattila Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus paritupatyyppinen talonpoikaistalo 1800-luvun lopulta. Laajennettu ja 
korotettu myöhemmin, salipäädyssä vanhan emännän asunto. Pihapiirissä hirsinen vilja-aitta ja pakaritupa-
varastorakennus sekä riihi-suuli.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3406 Haijainen Junnila Kantatalo, siirtynyt isojaon yhteydessä nykyiselle paikalleen.  Aumakattoinen hirsinen päärakennus 1830-1840-
luvuilta, vilja-aitta ja kiviaitoja talon takana. Pihapiirissä sekä vanhoja että uudempia talousrakennuksia. Suojelukohde: 
MM:2 K  208.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3407 srr 3405 Haloila Haloilanmäki (aik. Haloila) Kantatalo. Päärakennus leveärunkoinen taitekattoinen hirsitalo vuodelta 1928. Säilynyt hyvin. Pienempi hirsinen 
asuinrakennus 1800-luvulta, tiilinavetta 1927, vilja-aitta 1800-l sekä 1900-luvun alun paja, sauna, kuivuri ja suuli.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3408 Haloinen Haloinen Kantatalo. Päärakennus leveärunkoinen satulakattoinen hirsitalo 1910-20-luvulta, pulpettikattoinen frontoni 1960-
luvulta. Pihapiirissä kellari 1800-l, sementtitiilirunkoiset sikala ja navetta 20-30-l, kuivuri 80-l ja kaksi makasiinia 20-30-
l.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3412 srr 3408 Huolinen Rustholli (ent. Iso-Kouvola) Kantatalo vanhalla kylätontilla. Entinen ratsutila. Päärakennus paritupatyyppinen talonpoikaistalo oletettavasti 1800-l 
alkupuolelta, säilynyt pääpiirteissään 1800-l asussa. Luhti, kaksi aittaa ja kellari 1800-l, puuvaja-sauna ja 
karjarakennus 1920-30-l.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3413 Juva Suovanen Entinen torppa. Lohkottu Knuutilasta 1940. Torpparakennus 1800-luvun jälkipuolelta. Pihapiirissä sauna, maakellari ja 
vaja 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Pihapiiriin siirretty 1800-luvun pruuttahuone Kivikylästä 1987.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3414 srr 3410 Kaivola Itätalo Osatalo kylätontilla. Päärakennus paritupatyyppinen hirsinen talonpoikaistalo mahd. 1800-l lopulta. Taitekattoinen 
ulkoasu ja uudistuksia 1920, päätykuisti 1940-l. Talousrakennusrivi (sauna, kanala, vaja) 1900n, sementtitiilinavetta 
1927 ja makasiini.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3416 Kalela Maula Kantatalo. Siirtynyt kylätontilta nykyiselle paikalleen 1930-luvulla. Rapattu, kaksikerroksinen ja aumakattoinen, 
tyyliltään klassistinen,  asuinrakennus 1930-luvulta. Ulkoasu hyvin säilynyt. Muita rakennuksia mansardikattoinen 
navetta ja sauna.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3418 srr 3414 sra 3406 Karjala Arvela Kantatalo kylätontilla, isojako vahvistettu 1793. Paritupatyyppinen asuinrakennus 1800-1900, katto uusittu 1960-l, 
muutoksia sisätiloissa, alalaudoitus 1990-l. navetta 1940-50, vaja/kuivuri 1900-30-l, sauna 1900-l, aitta 1840 ja 
maakellari 1800-1900-l.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3419 srr 3413 sra 3406 Karjala Laajoen kivisilta Luonnonkivistä rakennettu Laajoen ylittävä silta Meijerintiellä. Silta on merkitty 1791vuodelta peräisin olevaan 
karttaan. Sillan kupeessa sijainnut mylly 1700-lla. Lähietäisyydellä vanhan kirkon paikka ja rukoushuone. SU-kohde 
672.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3420 srr 3413 sra 3406 Karjala Myllytontti Laajoen pohjoisenpuoleisella rannalla 1700-luvulta peräisin oleva myllyrakennus, nykyisin sauna ja vaja. Myllärin 
torppa 1700-l, muutoksia 1950-l(?), aitta 1800-l. Vastarannalla sijaitsee mylly 1920-l ja saha punatiilipiippuineen 1900-
l:n alkupuoliskolta

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3421 srr 3412 sra 3406 Karjala Rukoushuone Karjalankylän hirsirunkoinen peiterimoitetulla pystylaudoituksella vuorattu satulakattoinen rukoushuone, rakennettu v. 
1911. Samalla paikalla on sijainnut Karjalankylän kirkko 1600-luvulla. SU-kohde 670.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3422 srr 3412 sra 3406 Karjala Ylisippola Kantatila, isojako suoritettu 1793. Paritupatyyppinen asuinrakennus 1800-luvulta, kuisti on rakennettu myöhemmin. 
Navetta ja aitta 1800-1900-l, talousrakennus 1960-70-l.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3423 srr 3414 sra 3406 Karjala Ylismattila Kantatalo kylätontilla, isojako 1795. Päärakennus paritupa, alunperin 1700-l, muutoksia ja korjauksia 1950, -70 ja -90-
l. Navetta 1915, kuivuri n 1900, sauna n 1900, vaja 1940-50-l, aitta, maakellari, leikkimökki ja kaarihalli (1970-
l).Vanhaa kiviaitaa.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDET (sr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Turun seutu Mynämäki sr 3424 srr 3415 sra 3405 Karppinen Hautausmaa (Karjalan kirkko) Karjalan kirkko. Länsitornillinen puinen pitkäkirkko vuodelta 1869. Suunnittelija G. Th. Chiewitz. Kirkkoa ympäröi vanha 

hautausmaa. Kirkon vieressä on puinen pitäjänmakasiini 1850-1900 ja tien toisella puolella vanha talli. SU-kohde 674. 
Valtakunnallisesti merkittävä ympäristö RKY 1993, 101.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Mynämäki sr 3425 Kaskinen Kaskinen Kaskisten kartano.  Aumakattoinen rapattu asuinrakennus 1923, taitekattoinen navetta sekä Viipurin linnan tornia 
jäljittelevä vesitorni 1920-luvulta. Pihasta alkava vanha tieyhteys kirkolle SU-kohde 675.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3426 srr 3446 Katavainen Merilä Kantatalo lähellä kylätonttia. Paritupatyyppinen talonpoikaistalo 1880-l, pihanpuoleinen julkisivu uusittu 1950-l. 
Pikkutupa, kaksi luhtiaittaa, savusauna, aitta sekä uudempia talousrakennuksia. Havaittavissa vanhan umpipihan 
muotoa. Luhdit SU-kohde 673.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3427 srr 3416 Ketelinen Pusko Kantatalo isojakoaikaisella tontilla. Päärakennus paritupatyyppinen hirsitalo 1800-luvun jälkipuolelta. Taitekattoinen 
ulkoasu oletettavasti 1920-luvulta. Betonitiilinavetta 1934. Luhtiaitta 1775 on seutukaavan SU-kohde 673.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3428 Kintikkala Triola Jugendvaikutteinen huvila lähellä kylätonttia. Taitekattoinen leveärunkoinen hirsitalo 1910. Muutoksia 1955, 1970. 
1900-l alun leikkimökki, kanala ja navetta. Lohkottu Kintikkalan kantatilasta 1909. 1794 isojakokartassa pihassa 
sotilaan torpan tontti.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3429 srr 3417 Kivikylä Nikula Kantatalo isojakoaikaisella tontilla, maisemallisesti tärkeällä paikalla. Päärakennus aumakattoinen hirsirunkoinen 
talonpoikaistalo vuodelta 1806. Aitta ja kellari 1800-l, sauna ja sikala 1900-l alusta, SU-kohde 680.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3431 srr 3418 Korvensuu Hentula II Hentulan kantatalon pihapiiri. Päärakennus paritupatyyppinen talonpoikaistalo, valmistunut 1879. Pihapiirissä talli, 
kellari, riihi ja kaksi latoa 1800-luvulta, navetta, aitta ja savusauna 1910-luvulta sekä luhti ja kaksi puuvajaa 1920-30-
luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3432 srr 3418 Korvensuu Korvensuun kivisilta Korvensuun kivisilta. Komea kaksiaukkoinen punagraniittinen holvattu kivisilta Mynämäki-Vehmaa tieosuudella. Silta 
rakennettu vuonna 1906. Seutukaavan SU-kohde 681.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3433 srr 3418 Korvensuu Korvensuun Kone- ja 
Sähkötehdas

Korvensuun tehdasalue. Konttori/asuinrakennus 1800-1900-luvun vaihteesta. Museona toimiva 
asuin/maalarinverstasrakennus 1800-l, sähkölaitos/mylly/paja 1906-08, voimalaitos kanavarakenteineen1937-39 sekä 
1800-1900-luvun vaihteen talousrakennuksia. 

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3434 srr 3418 Korvensuu Opinahjo Korvensuun kansakoulu. Arkkitehti Alex Nyströmin suunnittelema kansakoulurakennus, valmistunut 1923. Koulun 
piharakennus valmistunut vuonna 1952. Toiminut museona vuodesta 1974.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3435 srr 3419 Lehtinen Lehtinen Lehtisten kartano. Kartanolinnan raunio 1500-luvulta. Päärakennus uusrenessanssia 1850-luvulta. Siipirakennuksena 
klassistinen meijerirakennus. Lisäksi 1913 valmistunut navetta sekä uudempia talousrakennuksia. MM:2 K 204. SU 
678. RKY 1993, 96.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3436 srr 3420 Lemmettylä Isotalo Osatalo 1792 isojakokartan mukaisella tontilla, kantatila halottu vuonna 1822. Päärakennus paritupatyyppinen 
talonpoikaistalo 1800-luvulta. Uudistettu 1920-l, 1980-l. Talli-vaja-prännirakennus 1800-1900-l vaihteesta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3437 srr 3421 Lempiskallio Kallinen (Kalleisten kartano) Kalleisten kartano. Kartanoon kuuluu kaksi hirsistä päärakennusta, joista vanhempi on 1700-luvun alusta ja nykyinen 
empire-tyylinen 1800-luvun puolivälistä. Kelloaitta 1700-l lopulta. Useita 1800-luvun ja 1900-luvun alun 
talousrakennuksia. SU:2 442.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3438 srr 3421 Lempiskallio Viinimäki 1920-luvun tila. Lohkottu Kallisesta vuonna 1930. Aumakattoinen klassistisvaikutteinen hirsitalo vuodelta 1925. 
Suunnittelija Onni Touru. Pihapiirissä renkitupa, sauna, kellari, suuri taitekattoinen navetta-tallirakennus sekä aitta 
1920-30-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3439 Liuskallio Käsityökoulu Mynämäen käsityökoulun sementtitiilirunkoinen pajarakennus on vuodelta 1931, tehty maatilahallituksen 
standardipiirustusten mukaan. Tontti lohkottu Ali-Hiilolasta vuonna 1927. 

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3440 srr 3422 Liuskallio Mäkilä Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus taitekattoinen leveärunkoinen hirsitalo vuodelta 1920, suunnittelija Onni 
Touru. Navettarakennus 1905/1956, sauna-kuivurirakennus noin 1920 ja tiilinen vilja-aitta vuodelta 1931.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3441 srr 3423 sra 3401 Mietoinen Mietoisten hautausmaa (kirkko) Harmaakivinen, länsitornillinen pitkäkirkko vuodelta 1643.  Runko Henrik Flemingin rakennuttama. Laajennettu 1724, 
1829 ja 1911. Torni 1819. Ruumishuone 1930. SU-kohde 670. RKY 1993, 95.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Mynämäki sr 3442 srr 3444 Mäenkylä Sillankorva Sillanpään kantatilan rakennukset vanhalla kylätontilla. Erotettu Sillanpäästä 1916. Päärakennus 1880-l, taitekatto 
1923. Kestikievarina 1940-luvulle, myöhemmin matkustajakotina. Yläkerrassa käräjäsali 30-40-l. Alistupa 1917, 
Ylistupa 1800-l.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3444 srr 3443 Nihattula Oksa Huvila kylän raitin varrella. Rakennettu kylän yhteismaalle. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1910-l, koristeellisia 
yksityiskohtia; kaakkoiskulmassa ja kuistin kulmissa tornimaiset erkkerit. Vaikutteita nikkarityylistä ja jugendista.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3445 srr 3445 Palolainen Härkälä Kantatalo, nykyiselle tontille 1900-luvun alkuun mennessä. Päärakennus noin 1905, pitkärunko, T-karmilliset ikkunat. 
Kivinavetta 1908, sauna 1920- 1930. Riihi ja aitta 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3446 srr 3424 sra 3404 Pappila Mynämäen kirkko (Mynämäen 
hautausmaa)

Suurikokoinen kolmilaivainen harmaakivikirkko, jonka länsipäässä tornin jalusta. Runkohuone ja holvaus noin vuodelta 
1300, tornin alaosa 1400-luvulta. SU-kohde 682; RKY 1993, 99.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Mynämäki sr 3447 srr 3424 sra 3404 Pappila Pappila Nikkarityyliä ja uusrenessanssia edustava pappila 1863-66, kuisti 1950-l. Alueella kanttorila 1936 ja Kauko Reiman 
suunnittelema seurakuntatalo 1970. Osa Mynämäen kirkkomiljöötä RKY 1993, 99. SU 444.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3448 srr 3425 Pyhäranta Pyhäranta Kantatalo isojakoaikaisella tontillaan. Leveärunkoinen taitekattoinen hirsinen päärakennus vuodelta 1918. Pihassa 
toinen asuinrakennus, navetta, aitta, paja, kellari ja riihi. Pihapiiri eheä ja hyvin säilynyt 1900-luvun alun kokonaisuus.

Seudullinen
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Turun seutu Mynämäki sr 3449 srr 3447 Pyhö Ylishaakari Ylishaakarin osatalo. Hirsinen paritupatyyppinen asuinrakennus alkujaan 1890-luvulta,  nykyinen taitekattoinen 

ulkoasu 1920-luvulta. Pihassa tillirunkoiset aitta ja navetta sekä uudempia talousrakennuksia. RKY 1993, 97 alueella.
Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3451 srr 3426 Rantavakkinen Ritavuoren koulu Arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema hirsirakenteinen koulurakennus vuodelta 1912. Lohkottu Mettalasta vuonna 
1930. Koulun toiminta loppui 1969, sittemmin rakennus on muutettu asuinkäyttöön.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3452 srr 3427 Raukkaa Koskela (Raukkaan mylly ja 
saha)

Vesimylly Mynäjoen Raukkaan koskessa. Lohkottu alkujaan Karkoisten kylän kantatalon maista. Sementtitiilirunkoiset 
myllyrakennukset, myllyn vanhempi osa 1920-luvulta, korkea vehnämyllyosa 1930-luvun lopulta. Betonitiilinen 
muuntaja. Alue jatkuu Kälälän kylän puollelle.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3455 Ravea Mietoisten rata (Hietamäen 
asema)

Hietamäen asema. Satulakattoinen keskiosastaan kaksikerroksinen asemarakennus. Ristikeskus. Rakennettu 1920-
luvun puolivälissä, asematoiminta päättynyt 1960-luvulla. Pihassa saunarakennus.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3456 srr 3430 Ruutila Isoruutila Kantatalo, samalla tontilla kuin 1794 isojakokartassa. Leveärunkoinen klassisvaikutteinen päärakennus 1929, 
navetta/talli 1918, kellari 1900-l alusta, aitta 1800-luvulta, tuotantorakennuksia 1980-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3457 srr 3430 Ruutila Mynämäen asema Klassistinen rautatieasema v. 1922 kylätontilla, II luokan tyyppipiirustusten mukainen. Kaksikerroksinen ja 
satulakattoinen asema. Tavararakennus, kellari, vahtitupa, navetta, sauna ja liiteri samalta ajalta. Henkilöjunaliikenne 
päättynyt.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3458 srr 3431 sra 3403 Saarinen Saaren kartano Saaren kartano. Päärakennus kustavilaistyylinen hirsirakennus 1780-luvulta. Talon alla on rakennuksen laajuiset 
kellarit. Vilja-aitta 1700-luvulta. Lukuisia vanhoja talousrakennuksia. Ent. Saaren maatalouskoeaseman maat. 
Ruovikkoista merenrantaa, rantaniittyä ja lehtomaisia maita. Alue rajoittuu Laajoen suiston linnustonsuojelualueeseen. 
Koillispuolella rauhoitettu tammimetsä. MM:2 K 202/203,SU 677 + RKY 1993, 97.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Asetus 
480/85

Turun seutu Mynämäki sr 3460 srr 3432 Sunila Sunila Sunilan kartano. Historiallinen kartanoalue, johon kuuluu klassistinen, 1820-luvulla rakennettu ja vuonna 1934 uusittu 
päärakennus. Runsaasti vanhoja talousrakennuksia. Suojelukohde MM:2K-208.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3461 Tarvainen Kansakoulutontti Kansakoulutontti, lohkottu 1912 Hoppelan kantatalosta palstatilaksi. Vanha koulurakennus 1917?, 1900-l alun asussa, 
uudempi koulurakennus 1950-luvulta. Koulurakennukset hyvin säilyneitä.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3462 srr 3433 sra 3401 Tavastila Tavastila Kantatalo. Piispa Maunu II Tavastin syntymäkoti. Tavastilan kansakouluna 1882-1954, museona 1960-luvun lopulta. 
Asuinrakennus 1800-luvun puolivälistä, talousrakennus, jonka alla keskiaikainen kellari, navetta ja tuulimylly. SU-671, 
RKY 1993, 95.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3464 Tervoinen Tervoinen Kantatalo. Hirsinen asuinrakennus vanhimmat osat 1790-luvulta, laajennettu 1906. Toinen alkujaan 1800-luvun 
hirsinen asuinrakennus, taitekattoinen. Pihapiirissä renkitupa, navetta, sikala, paja, kaksi saunaa sekä muita 
talousrakennuksia.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3465 srr 3424 Tiuvainen Mynämäen yhteiskoulu (Laurin 
koulu)

Koulurakennus kirkon vieressä. Arkkitehti Yrjö Sadeniemen suunnittelema uusklassistinen Mynämäen yhteiskoulu 
vuodelta 1930. Pihapiirissä koulun uudempia lisärakennuksia 1950-60-luvuilta. Osa Mynämäen kirkkomiljöötä RKY 
1993, 99.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3467 srr 3436 Tursunperä Kiusala Kantatalo vanhalla kylätontilla. Pohjalaistyylinen talonpoikaistalo 1800-luvun alusta, Mynämäen yhteiskouluna 1925-
30, osuuskauppana 30-luvulla. Kuisti 1946. Toinen taitekattoinen asuinrakennus 1850 (1921), navetta, aitta ja kellari. 
Suojeltu MM:2 K 209.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3470 srr 3437 Valaskallio Vuola Kantatalo kylätontilla. Hirsinen paritupamainen asuinrakennus 1917-24, pihapiirissä navetta, kellari ja toinen 
asuinrakennus. Luhtiaitta, jonka vanhempi osa vuodelta 1836, suojeltu seutukaavassa. SU-kohde 672. MM:2 K 206. 
RKY 1993, 97 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki sr 3471 srr 3438 Valtola Hirvola Kantatalo vanhalla kylätontilla. Hirsirunkoinen maatilan päärakennus vuodelta 1927. Aumakatto, frontonit molemmin 
puolin, ullakkoikkunoita kattolappeilla. Pihapiirissä navetta ja muita talousrakennuksia.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3473 srr 3439 Vihtamäki Raiko Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus paritupatyyppinen talonpoikaistalo 1800-luvun jälkipuoliskolta. Ulkoasu 
säilynyt 1800-luvun lopun asussa. Pihassa tiilinen vilja-aitta, kanala ja sauna 1900-luvun alkupuolelta sekä omakotitalo 
1970-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3474 Vihtamäki Vanha Krappala Kantatalo. Päärakennus paritupatyyppinen talonpoikaistalo, noin 1800-luvun puolivälistä. Ikkunat uusittu 1900-luvun 
alussa, poikkipäätykuisti 20-30-luvulta; talon alla kellari. Vilja-aitta, navetta, kanala, vaja, kuivuri, pikkutupa (nykyisin 
naapurikiinteistön puolella), aitta ja sauna.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3476 srr 3441 Raimela Kiviranta Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus paritupatyyppinen talonpoikaistalo mahdollisesti 1700-1800-luvun 
vaihteesta. Korkea kiviperustus, kaksi kellaria. Tilalla juustomeijeri 1900n. Pihassa kaksi vilja-aittaa, sauna, navetta ja 
kammiorakennus.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3477 Lujala Lujala Kantatalo vuoden 1794 isojakokartan mukaisella tontilla. Päärakennus aumakattoinen paritupapohjakaavainen 
hirsitalo alkujaan 1840-luvulta, korj. 1997. Vilja-aitta 1800-l; aumakattoinen asuin/varastorakennus ja taitekattoinen 
navetta 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki sr 3478 srr 3437 Valaskallio Anttila II Kantatalo. Paritupatyyppinen hirsinen asuinrakennus 1800-luvun lopulta. Pihassa 1900-l alun muonamiehen tupa, 
1800-l lopun 2-kerroksinen luhti-kanalarakennus ja navetta 1917, korj 1965. MM:2 K 206. Osa valtakunn merkitt 
kulttuuriympäristöä RKY 1993, 97.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen sr 3501 Haatila Nousiaisten asema Nousiaisten asemarakennus vuodelta 1925 vanhassa asussaan. Taitekattoisen, klassistisen rakennuksen molemmilla 
sivuilla on poikkipääty. Nykyään kokoontumis- ja juhlatilana. Lisäksi kaksi varastorakennusta sekä 1960-luvun 
viljavarasto ja suurtehokuivuri.

Seudullinen
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Turun seutu Nousiainen sr 3503 srr 3501 Järäinen Järäinen Järäisten kantatalo isojaon aikaisella tontilla. Mainitaan asiakirjoissa 1400-l alussa. Päärakennus 1700-l, ulkoasu 1920-

luvulta (Onni Touru). Toinen asuinrakennus 1891. Vanhaa rakennuskantaa: aitat, sotamiehen torppa, paja, sauna ja 
viinaprännit. Moderni kookas rehusiilo. Säilynyt kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3504 Kaisela Penttilä Keskiaikainen tila, kantatila, siirretty 1860-luvulla kylätontilta nykyiselle paikalleen. Asuinrakennus 1860-l, laajennettu 
1900-l alussa. Vanhan väen asunto ja renkitupa 1800-l lopulta ja useita talousrakennuksia, mm. aitta 1920-l ja 
kivinavetta 1906.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3505 srr 3502 Kaitarainen Kolhi Kolhin kantatalo. Asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1519. Sijainnut samalla paikalla ainakin 1700-l lopulta lähtien. 
Paritupa-tyyppinen päärakennus 1840-l, ulkoasu 1900-l alkupuolelta. Muu rakennuskanta 1920-30-luvulta. 
Savirakenteinen navetta. Näkyvä kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3506 srr 3502 Kaitarainen Olli ja Jussila Ollin kantatalo. Mainintaan jo keskiajalla. Siirtynyt nykyiselle paikalleen Postitien varteen  kyläalueelta 1800-luvulla. 
Päärakennus vuodelta 1926 alkuperäisessä asussaan (Onni Touru). Muu rakennuskanta 1900-l vaihteesta ja alusta. 
Näkyvä kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3508 srr 3503 Killainen Tuori Asiakirjoissa 1540 mainittu tila on ollut kruunun, Ohensaaren kartanon ja Nousiaisten seurakunnan omistuksessa. 
Sijaitsee vanhalla kylätontilla, kappalaisen virkataloksi rakennettu asuinrakennus (1883), karjasuoja (1920-l), sauna 
(1940-l) ja kellari. Osa valtak. merkittävää kultuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen sr 3509 srr 3504 Kärmelä Koljolan myymälä Tiilinen liikerakennus vuodelta 1933 , suunnittelija Onni Touru. Rapattu, nurkissa leveä harkotus ja räystäät koteloitu. 
Muutettu 1980-luvulla asuinkäyttöön. Tontilla oli osuusliikkeen aiempi myymälärakennus 1917-1933. Osa valtak. 
merkittävää kultuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen sr 3510 Nummi Haijainen Haijaisten kantatalo, siirtynyt kylämäeltä nykyiselle paikalleen 1800-luvulla.  Paritupatyyppinen asuinrakennus 1870-
luvulta, peruskorjattu 1990-luvulla. Ulkoasu hyvin säilynyt. Muu rakennuskanta 1930-luvulta. Näkyvä kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3512 srr 3507 Nummi Kotilehto Asuinrakennus rakennettiin Kirvelän vanhan väen asunnoksi 1900-luvun alussa. Paritupatyyppinen hirsirakennus, 
jossa viisisivuinen kuisti. Pihapiirissä 1920-1930-luvulla tehty talousrakennus.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3513 srr 3506 Nummi Suoja Tontti on lohkottu Kierikkalasta 1955. Kaksikerroksinen, rapattu rakennus valmistui 1939. Suojassa on ollut sekä 
liikehuoneistoja että asuntoja. Rakennus on säilynyt alkuperäistä vastaavana.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3514 srr 3507 Nummi Viinikka Kantatila vanhalla paikallaan kylätontilla. Kaikki rakennukset tuhoutuivat tulipalossa 1879. Asuinrakennus tehty 1880-
1905, kuisti ja poikkipäätylaajennus 1935. Talli 1880-luvulta. Aitta, navetta ja sauna 1920-1930-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3515 srr 3508 Paistanoja Mattila Mattila on entinen sepän ja valurin torppa,  lohkottu Heikkilän kantatalosta v. 1923.  Asuinrakennus on 1800-luvulta ja 
se on säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa. Pihapiirissä ahjon perustukset sekä vaja. Pihapiiri on avoin.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3516 srr 3508 Paistanoja Penttilä I Penttilän kantatila oli rälssitilana 1600-luvulla ja ratsutilana vuoteen 1721. Penttilä sijaitsee kylätontilla  Lampolan 
vanhalla tontilla. Päärakennus on 1920-luvulta, säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa. Navetta 1920-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3517 srr 3508 Paistanoja Uusipenttilä Uusi-Penttilä on lohkottu Penttilästä v. 1948. Tila sijaitsee Penttilän talon vanhalla tontilla kyläalueella. Paritupa-
tyyppinen asuinrakennus on vuodelta 1886,  ulkoasu on hyvin säilynyt. Muu rakennuskanta 1900-luvun vaihteesta.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3519 srr 3509 Palo Lonki Kruununtila, ratsutila. 1804 rakennetun päärakennuksen ulkoasu on 1800-1900-l vaihteesta. Taitekattoinen vanhan 
väen asunto 1915, kookas taitekattoinen karjarakennus 1928. Useita talousrakennuksia. Osa valtak. merkittävää 
kultuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen sr 3521 srr 3510 sra 3501 Pappila Pappila Hirsirunkoinen ja tasanurkkainen pappilarakennus on 1890. Luonnonkiviperusteisessa rakennuksessa on 
keskeissalipohjakaava. Ulkovuoraus on uusrenessanssityylinen. Sisätiloissa on useita kaakeliuuneja. Pihapiirissä on 
talousrakennus, luhti ja sauna. SU 675. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 117.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Nousiainen sr 3522 srr 3513 Sontamala Markkula Kantatila ent. kylätontillaan. Päätykamareilla jatkettu hirsinen parituparakennus on rakennettu 1887 sattuneen palon 
jälk. Ikkunapuitteet ovat koristeelliset. Kuisti on 1940-l:lta. Osa valtak.merkitt. kultt. ymp. (RKY 1993, 117).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen sr 3523 srr 3514 Sukkinen Sukkinen Sukkinen on keskiaikainen asumakartano ja entinen rälssisäteri. Päärakennus 1787, muutoksia 1970-l. Ulkoasu 
säilynyt. Toinen asuinrakennus 1800-l, aitta 1700-l ja kivisilta 1800-l. Muu rakennuskanta 1900-l alusta. Rehevä, 
hoidettu pihapiiri. SU-kohde 670.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3524 srr 3515 Topoinen Korkeila Kantatila. Paritupatyyppinen, n. 1840-l rakennettu talonpoikaisrakennus. Piharakennukset, mm. sauna, rehusuoja ja 
navetta, ovat 1900-l alusta. SU-kohde 674. Osa valtak.merkitt. kultt. ymp. (RKY 1993, 117).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen sr 3525 srr 3510 sra 3501 Topoinen Nousiaisten kirkko Nykyisen kirkon paikalla oli tod.näk. puinen kirkko jo 1100-1200-l. Kaksikuorinen ja kolmilavainen kivikirkko on 
rakennettu 1400-l.  Kellotapuli on rakennettu 1759-60. SU-kohde 672. Osa valtak.merkitt. kultt. ymp. (RKY 1993, 117).

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Nousiainen sr 3526 srr 3516 Toroinen Isotalo Kantatila. Harkkokiviperusteinen, hirsirunkoinen parituparakennus on tod.näk. 1800-l lopulta. Talossa on 
satulakattoinen kuisti ja taitekattoinen frontoni. Tilalla on useita talousrakennuksia.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen sr 3527 srr 3517 Vadanvainio Junnila Kantatila. Päärakennus 1700-luvulta, nyk ulkoasu 1970-l. Pihapiirissä luhti, pikkutupa, aitta ja tuulimylly samalta ajalta,. 
Sijainneet samoilla paikoilla jo 1770-luvulla (?). Hieno kokonaisuus. SU-kohde 680. Osa valtak.merkitt. kultt. ymp. 
(RKY 1993, 118).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen sr 3528 srr 3518 Valpperi Raula Kantatalo vanhalla tontillaan loivan mäen päällä näkyvällä paikalla. Päärakennus tuhoutui tulipalossa 1933. Rapattu 
valkoinen päärakennus valmistui 1930-l lopulla. Talossa on pulpettikattoinen umpikuisti, jossa 2 ulko-ovea. Pihapiirissä 
m. sementtitiilinen navetta 1948, kuivuri-konehalli ja pyramidikattoinen sementtitiilinen aitta. 

Seudullinen
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Turun seutu Nousiainen sr 3529 srr 3506 Nummi Kivisilta Hakatusta kivestä tehty, jyrkästi kaarevaselkäinen kiviholvisilta. Sijaitsee Maskusta Nummen kautta Mynämäelle 

johtavalla tieosuudella Nummen kylässä. Sillan luona oleva tie on osittain liikaa täytetty. SU-kohde 676.
Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3601 srr 3601 Ajola Ajola Kantatalo vanhalla kylätontilla. Kaksi päärakennusta: Alisripi vuodelta 1834, nykyasu 1930-luvulta, ja Ylisripi 1810-
luvulta, ulkoasu 1900-l alusta, siipi 60-l. Tontilla liki 20 rakennusta 1800-1900-l. mm. luhti, vilja-aitta, tuulimylly ja 
rantapuori.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3602 srr 3602 Ajola Korvenranta Torppa, vuoden 1761 kartan mukaisella tontilla. Paritupatyyppinen asuinrakennus 1845, uudistettu 1931; siipi 60-l. 
Toinen asuinrakennus sekä lukuisia 1800-1900-l talousrakennuksia mm. luhti, suolamakasiini, navetta, kaksi 
rantahuonetta ja luuvariihi.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3603 srr 3603 Alakylä Äärlä Kantatalo. Paritupatyyppinen talonpoikaistalo 1850-luvulta. Uudistettu 20-l. Poikkipääty, pienet kattoikkunat, 
kolmilapekattoinen kuisti. Tontilla mm. taitekattoinen navetta-tallirakennus ja toinen asuinrakennus 20-l, rekivaja, 
kellari ja riihi 1800-l.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3604 Hanka Strandtorp Strandtorp on lohkottu vuonna 1933 Hangan kolmen osatalon maista. Päärakennus Erik Bryggmanin suunnittelema 
leveärunkoinen hirsitalo vuodelta 1928. Pulpettikattoinen frontoni, avoterassi. Pihassa  1920-30- luvun 
navettarakennus.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3605 Hankaanperä Peräniitty Torppa, perustettu 1886. Lohkottu Meritalosta vuonna 1924. Päärakennus eteiskamarillinen yksinäistupa 1800-luvun 
lopulta, toisessa päässä entinen kammio-osa. Satulakattoinen kuisti. Pihassa hirsinavetta 30-l , savusauna 1800-l ja 
lato.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3607 Isopoikko Nuikko Rymättylän-Merimaskun osuusmeijeri. Sementtitiilirunkoinen kaksiosainen pyramidi ja aumakattoinen meijerirakennus 
vuodelta 1930. Rakennettu Valion mallipiirustusten mukaan. Meijerinä 1930-55, Pakkaskala OY.n käytössä 80-l asti, 
nyt asuntona.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3608 srr 3604 Isopoikko Poikko eli Isopoikko (Poikon 
kartano)

Isopoikon kartano. Aumakattoinen keskeissalipohjakaavainen päärakennus 1828, korotettu ja uudistettu 1924 (Lars 
Sonck). Ulkorakennuksia mm. empiretyylinen avosolainen luhti 1700-l, aitta 1737, 1800-l alun kellaritupa ja huvimaja 
1861. SU-kohde 699.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3609 srr 3605 Järvenperä Järvenperä Kantatalo vuoden 1760 tiluskartan mukaisella tontilla. Hirsisen päärakennuksen tupaosa 1780-l, laajennettu 
paritupamalliseksi 1800-l lopulla, satulakattoinen kuisti 1900-l alusta. Navetta 30-l, viljamakasiini 30-l, kellari-aitta 1800-
l ja savusauna 1927.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3611 Kaastla Länsikoulu (Länsikulman koulu) Länsikulman kansakoulu. Tyyppipiirustuksen mukaan 1922 rakennettu kaksikerroksinen aumakattoinen hirsinen 
koulurakennus. Pihassa navetta 20-l ja sauna-asuinrakennus 1959. Koulutoiminta loppui 1967, sittemmin 
lampputehtaana, ateljeena, nyt asuntona.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3612 Kauppila Kukkula, ent Kauppilan keskitalo Kantatalo, halottu kolmeen osaan 1810. Hirsinen paritupatyyppinen päärakennus vuodelta 1832, 1880-luvulla talosta 
tehtiin koulu rakentamalla siipiosa. Kansakouluna vuoteen 1979. Pihassa navetta, kanala, sauna, koulun käymälät, 
puuvaja ja aitta.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3613 Kauppila Laivakari Meijeri. Tontti lohkottu 1934 Isotalosta. Sementtitiilirunkoinen rapattu aumakattoinen kaksikerroksinen meijerirakennus 
1928. Rakennettu keskusosuusliike Hankkijan piirustuksista. Pihassa puuhuone, rantamakasiini ja sauna. RKY 1993, 
161 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3614 srr 3607 Kauppila Marjaniemi Torppa, tunnetaan 1600-l lopulta. Lohkottu Isotalosta vuonna 1903. Asuinrakennuksen matala vanhempi osa 1900-l 
alusta, korkea laajennusosa vuodelta 1917. Leveä aumakattoinen lasikuisti, T-ikkunat. Pihassa liiteri ja sauna 1900-l 
alkupuolelta.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3615 srr 3608 Koisaari Koisaari Kantatalo. Päärakennus hirsinen paritupatyyppinen talonpoikaistalo, rakennettu 1866-67. Uudistettu 1920-l. 
Rantamaisemassa lukuisia rakennuksia mm. luhti 1803, aitta 1800-l, aitta 1876, huussi 1900-l, lato 1900-l, navetta 
1938 ja kuivuri 1923. MM:2 K 229

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3616 Kuivainen Sääksmätten nokka 
(Ruotsalaisten luotsiasema)

Ruotsalaisten luotsiasema. Palstatila, erotettu Länsitalosta 1892. Luotsiasema tuvasta kamarista ja eteisestä koostuva 
hirsirakennus 1892, katolla vartiotorni. Satulakattoinen kuisti. Rannassa laituri ja sauna-varasto. Toiminta loppui 1957, 
kesäasuntona.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3618 srr 3610 sra 3602 Lookila Lookila Lookilan umpikartano. Kuristenlahteen viettävällä ranta-alueella sijaitseva, kolmelta taholta umpipihaksi rakennettu 
talonpoikaistalo. Paritupatyyppinen päärakennus lienee rakennettu 1800-luvun alussa. Vanha puutarha. SU-kohde 
691. RKY 1993, 163.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Rakennus- 
suojelulaki

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3619 srr 3611 Maanpää Maanpää (Alistalo) Maanpään kartanoalue. Alistalon päärakennus de la Mylen rakennuttama hirsitalo 1760-luvulta, itäpäässä holvikellari. 
Ristipuitteiset ikkunat. Lyhennetty 20-l. Vanhoista ulkorakennuksista jäljellä puuvaja, 1800-l savusauna. SU-kohde 
695.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3620 srr 3611 Maanpää Maanpää (Ylistalo) Maanpään kartanoalue. Ylistalon päärakennus alkujaan matala aumakattoinen hirsitalo 1700-luvulta, uudistettu 1940-l 
mm. satulakatto, korotus, ikkunat. Pihapiirissä aitta 1800-l, savusauna ja kanala 1900-l alusta, kellarivaja ja riihi. SU-
kohde 695.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3621 srr 3612 Maskulainen Maskulainen Maskulaisen museotalo. Yksityiskohdiltaan ja ulkoasultaan kansatieteellisesti mielenkiintoinen ja arvokas 
päärakennus. Pikkutupa, paja, savusauna, tuulimylly ja aitat. Uudempi 1930-l päärakennus kirjasto- ja asuinkäytössä. 
SU-kohde 696. RKY 1993,161.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella
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Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3622 srr 3613 Meinikkala Pietilä Kantatalo, paikalla jo 1644. Aumakattoinen paritupatyyppinen hirsitalo 1700-l lopulta, kellari tuvan alla vanhempi. 

Aumakattoinen kuisti ja vuoraus 1934. Pihapiirissä navetta 1939 ja kalustovaja 1967, rannassa yhteisiä rakennuksia 
Pellilän kanssa.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3623 Paavainen Pohjatalo (Itätalo) Kantatalo. Paritupatyyppinen hirsinen asuinrakennus 1830-luvulta, korotettu 1900-l alussa, satulakattoinen kuisti 40-50-
luvulta. Pihassa navetta 1936, aitta 1865, luhti, kellari, makasiini ja riihilato. SU-kohde 692.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3624 Pakinainen Koulu Koulu. Lohkottu Pakinaisista 1930. Koulutaloksi paikalle siirrettiin 1930 entinen Kuivaisten Itätalon hirsinen 
päärakennus. Toiminta loppui 1967, sittemmin vapaa-ajan asuntona. Pihassa ulkorakennus, jossa sauna, navetta ja 
varastotiloja, vuodelta 1923.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3625 srr 3614 Pappila Pappila Pappila. Uusressanssityylinen päärakennus 1888 (J.Östman). Talousrakennuksista on vain osa säilynyt. Pappila 
talousrakennuksineen on osa seudun kulttuurimaisemaa. Vanha puisto. Kanttorila on vuodelta 1950. RKY 1993, 162. 
SU-kohde 694.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3626 srr 3615 Pornainen Ylitalo (Ylistalo) Kantatalo, jaettu 1473 Alistaloksi ja Ylistaloksi. Rälssitila. Hirsinen paritupatyyppinen päärakennus vuodelta 1896. 
Satulakattoinen kuisti, satulakattoinen frontoni 40-l. Pihassa tiilinavetta 1922, makasiini, kivikellari-vaja, tiiliaitta ja 
sauna.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3627 srr 3616 Raula Raulahti Kantatalo. Päärakennus hirsinen paritupa vuodelta 1853. Molemmilla sivuilla satulakatoiset frontonit, pihasivulla leveä 
kuisti. Aumakatto satulakatoksi 1910-l. Tontilla avosolainen luhti 1751; sikala-sauna, aitta, kuivuri ja kellari-kanala 
1900-l alusta.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3629 Ruokorauma Matintalo, ent. Länsitalon 
päärakennus

Kantatalon päärakennus. Leveärunkoinen mansardikattoinen uusklassistishenkinen hirsitalo vuodelta 1929, 
suunnittelija Urho Åberg. Leveät satulakattoiset poikkipäädyt kattolappeilla, pihan puolella pylväiden kannattelema 
parvekekatos.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3631 srr 3619 Suutarla Suutarla Kantatalo, vuoden 1644 kartan mukaisella tontilla. Päärakennus paritupatyyppinen hirsitalo, sali 1880-l tai vanhempi. 
Päätykamarit 1920-l. Kolmilapekattoinen kuisti. Tontilla mm. toinen hirsinen asuinrakennus, luhti, riihi, ranthuone ja 
sauna 1800-l.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3632 srr 3620 sra 3601 Taipale Kunnantupa Kunnantalo. Lohkottu 1915 Taipaleesta. Hirsinen vinkkelinmallinen rakennus 1914 (Adrian Thomander). Tontilla 
hirsinen asuinrakennus 1900-l alusta, lainajyvästö 1890-l ja piirilääkärin leikkaussali1930-l. Säästöpankki 1943 asti. 
RKY 1993, 161 alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3633 srr 3620 sra 3601 Taipale Rauhala Kantatalo kylätontilla. Päärakennus paritupa, vanhimmat osat (tupa, porstua ja kamari) 1800-l. Nykymuoto 1900-l 
alusta. Postikonttorina 1896-1905. Vaja, aitta, navetta ja sauna. Erotettu Taipaleesta 1814(1846). RKY 1993, 161 
alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3634 srr 3620 sra 3601 Taipale Rymättylän kirkko Harmaakivinen, yksilaivainen pitkäkirkko, jonka sakastiosa on 1400-l rakennettua runkohuonetta vanhempi. Kirkon 
harjalla on tornimainen kattoratsastaja ja kirkkoa ympäröi kiviaita. Puinen tapuli 1600-l, korjattu 1769. RKY 1993, 161. 
SU-kohde 690.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3637 srr 3622 Tanila ja Maitila Tanila (Alastalo) Kantatalo kylätontilla. Ratsutila 1610-1760-l. Paritupatyyppinen päärakennus 1850, ulkoasu 1920-l. Satulakattoinen 
frontoni ja kolmilapekattoinen kuisti frontonilla. Toinen asuinrakennus (paritupa) ja vilja-aitta 1800-l sekä uudempia 
ulkorakennuksia.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3639 srr 3624 Vanhakylä Itätalo Kantatalo kylätontilla. Päärakennus paritupa 1800-l puolivälistä. Korotettu ja uudistettu 1900-l alussa/40-l, 
satulakattoinen kuisti 90-l. Toinen asuinrakennus "Ylisrivi" 1800-l alusta. 2000-l asuinrakennus ja useita 
ulkorakennuksia. SU-kohde 700.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3641 srr 3626 Viljainen Viljainen (Viljaisten kartano) Viljaisten kartano. Kartanon 32 m pitkän päärakennuksen vanhempi osa 1700-l, karoliininen pohja, tupapuoli 1800-l. 
Uudistettu 1900-l, uusi kuisti. Useita vanhoja ulkorakennuksia kuten alistupa, luhti-kivikellari ja paja 1700-1800-l. 
Vanha puutarha. SU-kohde 702.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3642 srr 3627 Ylikylä Itätalo (Ylikylän Itätalo) Kantatalo kylätontilla, halottin isojaossa 1790. Itätalon paritupatyyppinen päärakennus 1877. Kolmilapekatoinen kuisti. 
Umpipihamaisessa pihassa luhti, holvikellari-aitta ja vaja 1800-l. Toinen asuinrakennus 1945. Useita piharakennuksia. 
SU-kohde 701.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3643 srr 3627 Ylikylä Länsitalo (Ylikylän länsitalo) Kantatalo kylätontilla, halottu isojaossa 1790. Länsitalon paritupatyyppinen päärakennus 1727. Aumakattoinen kuisti 
(uusittu), haukanikkunat lunetti-ikkunoita. Useita piharakennuksia mm. talli 1876, hirsinavetta ja aitta; vanhanväen 
asunto. SU-kohde 701.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3644 Ylikylä Ruusulunti Torppa. Erotettu Santala-nimisenä Itätalosta 1924. Asuinrakennus eteiskamarillinen yksinäistupa, valmistunut 
perimätiedon mukaan 1771. Satulakattoinen kuisti, päädyssä katos. Holvikellari 1850, mallassauna ja savusauna 1700-
l (siirretty paikalle 70-l).

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3645 Ylttinen Onnela Totti Soran suunnittelema vuonna 1947 valmistunut ja vuonna 1988 peruskorjattu huvila, joka pitkälti on säilyttänyt 
alkuperäisen ulkoasunsa. Pihassa on sauna vuodelta 1949, 1950-luvun vierasmaja sekä mökki 1960-70-luvuilta. 
Lohkottu Kolkasta vuonna 1954.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali sr 3646 srr 3628 Ylttinen Ylttinen Kantatalo kylätontilla. Päärakennuksen vanhempi osa 1813; vinkkelilaajennus 1860. Autotalli itäpäädyn kellariin 1950-
l. Karjapihassa luonnonkivinavetta 1833, talli 1905 ja kalustovaja 1900-l alusta; luhti ja kaksi aittaa 1800-l sekä muita 
ulkorakennuksia

Seudullinen
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Turun seutu Sauvo sr 3701 srr 3701 Alsila Ylöstalo Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakenus v:lta 1890, ulkoasu säilynyt, kuisti uusittu. Useita hyvin säilyneitä 

talousrakennuksia 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Tallimiehen asunto 1919 ja neljä torpparakennusta 1800-
luvulta. Puistomainen piha

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3702 srr 3702 Finskilä Finskilä Kantatalo, yksinäistalo, joka periytyy 1500-luvulta, isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus on pääosin 1700-luvun 
loppupuolelta, korjattu vanhaa ulkoasua kunnioittaen. Pihapiirissä aitta, navetta, sauna ja vaja 1910-1930-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3704 Haanniemi Opinahjo Haanniemen entinen kansakoulu. Tontti lohkottiin Mellangårdista vuonna 1931. Koulurakennus valmistui 1928, 
suunnittelija O. Touru. Koulutoiminta päättyi 1960-luvulla. Asuinkäytössä ja lähes alkuperäisessä asussaan. 
Ulkorakennus 1928, osittain muutettu.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3705 srr 3703 Haarakallio Haarakallio Kantatila isojaon aikaisella paikallaan. Hienosti säilynyt maatilan rakennuskokonaisuus. Päärakennus ja työväen 
asuinrakennus 1800-luvulta, faarin asuinrakennus ja useita talousrakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3706 srr 3704 Hallela Karastila II Karastila (Ylitalo) sijaitsee kantatalon isojaon aikaisella tontilla. Päärakennus 1700-l, kuistit uudempia. Pakaritupa 
1800-l alusta, talousrakennus 1905. Osa pihasta Kaitarantaa R:no 5:1, osa Karastilaa 5:12. Kappalaisen virkatalona 
1690-1970-luvuilla.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3707 Halslahti Kaunela Lohkottu vuonna 1913 Östergårdista (kantatila) palstatilaksi. Pieni, huvilamainen asuinrakennus 1910-1920-luvulta 
lähes alkuperäisessä asussaan. Lisäksi navetta ja kanala 1920-luvulta alkuperäisinä. Halslahdentien varressa.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3708 Halslahti Linnea Vuonna 1918 Nedergårdista lohkottu palstatila, jonka 1910-luvulla rakennettu huvilamainen jugendtyylinen 
asuinrakennus alkuperäisessä asussaan. Lisäksi vaja, navetta ja toinen asuinrakennus samoilta ajoilta alkuperäisen 
tyylin mukaan kunnostettuina.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3709 srr 3705 Halsniemi Isotalo Kantatalo (Storgård, Wästergård) isojaon aikaisella paikalla. Päärakennus 1901, asu pääosin säilynyt. Väentupa 1860, 
asu 1950-luvulta. Aitta ja vaja 1800-luvulta. Navetta 1911 osittain muutettuna. Pieni jugendhuvila 1910-luvulta. 
Halslahdentien varressa.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3710 srr 3706 Hintsholma Hintsholma Kantatila isojaon aikaisella tontilla. Päärakennus 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun alun asussa. Saunarakennus 
rannassa 1800-luvun puolelta. Navetta, aitta ja vaja 1910-luvulta, kanala 1920-luvulta ja vaja 1930-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3711 srr 3707 Härmälä Härmälä Kantatalo isojaon aikaisella kylätontilla. Päärakennus 1910, sen aikaisessa asussa. Kiviaitta, riihi ja 
muonamiehenmökki 1800-luvulta, kivinavetta, asultaan muutettu faarinrakennus ja useita talousrakennuksia 1900-
luvun alkupuolelta. Kemiöntien varressa.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3712 srr 3708 Karinkorva Alistalo Kantatila isojaon aikaisella tontilla. Päärakennus 1910 ja faarinrakennus 1800-luvulta,  asut säilyneet. Aitta 1700-1800-
luvun taitteesta, kivinavetta 1905, vaja 1938. Kokonaisuus melko hyvin säilynyt, mäen päällä peltojen yläpuolella.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3713 srr 3708 Karinkorva Ylistalo Toinen kylän kantatiloista isojaon aikaisella kylätontilla. Asuinrakennus ja faarinrakennus 1920-luvulta, ulkoasut 
säilyneet. Kuivuri (ent. sauna), puuvaja ja navetta 1900-luvun alkupuolelta, ulkoasut muuttuneet. Mäellä peltojen 
yläpuolella.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3714 srr 3709 sra 3703 Karunankartano Karunan kirkkomaa Karunan kartanon maalle 1600-luvulla perustettu kirkko ja kirkkomaa. Vanhalla kirkkomaalla Olivecreutzin kivinen 
hautakappeli 1802 ja hirsinen ruumishuone 1841. Nykyinen kirkko 1910 J.Stenbäck. Entinen kansakoulu 1893. Kirkko 
SU-kohde 691. RKY 1993, 171.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Sauvo sr 3715 srr 3710 sra 3703 Karunankartano Karunankartano Kartano keskiajalta. Päärakennus on Turun linnanvoudin 1566 rakennuttama kivinen kartanolinna, korjattu 1700- ja 
1860-luvuilla. Ympärillä puisto. Tilaan kuuluu useita talous- ja mäkituparakennuksia 1700-luvulta 1900-luvun 
alkupuolelle. SU:2 441. RKY 1993, 171.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Sauvo sr 3716 srr 3711 Kasklahti Sähkölaitos Sähkölaitosrakennus vuodelta 1912, Karunan-Sauvon Sähkö Oy:n ensimmäinen höyryvoimala, Lounais-Suomen 
Sähkö Oy:n toiminta alkoi tässä. Rakennuksessa toimi Rantolan meijeri 1920-1965. Lisäksi juustokellari, meijeristin 
asuintalo 1920-1930-l, sikala.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3717 Kasklahti Valontuike Vuonna 1906 perustettu Kasklahden kansakoulu. Rakennettu yksiopettajaisen koulun mallipiirustuksilla. Koulun 
toiminta loppui 1936, rakennus lähes alkuperäisessä asussa. Pihapiirissä vaja- ja saunarakennukset vuodelta 1906 
alkuperäisessä asussa.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3718 Kasklahti Yby Kantatila vanhalla paikallaan kylätontilla. Päärakennus ja navetta 1920, sauna 1850-1864, talousrakennuksia. 
Syytinkirakennus ja navetta 1860-luvulta, asuinrakenusta jatkettu 1940-luvulla. Kaksi hyvinhoidettua pihapiiriä.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3719 srr 3712 Kaukola Kaukola Kylän kantatalo, joka sijaitsee isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1853, korjattu 1920-, 1950- ja 1980-luvuilla. 
Pakaritupa 1700-l:lta, faarinrakennus, riihi ja kivinavetta ja -aitta 1880-1899. Hyvin säilynyt kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3720 srr 3713 Kavalo Isoperheen Alistalo Kantatalon osatalo isojaon aikaisella kylätontilla. Maisemallisesti merkittävä kokonaisuus Myötymäen rinteessä. 
Päärakennus 1850-luvulta, asu säilynyt. Useita talousrakennuksia, mm aitta ja navetta 1800-luvulta. Rakennusryhmä 
SU-kohde 696.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3721 srr 3713 Kavalo Isoperheen Ylistalo Kantatalon osatalo isojaon aikaisella tontilla. Mäen rinteessä ryhmänä Alistalon rakennusten kanssa. Päärakennus 
1850-luvulta, asu pääosin säilynyt.  Useita talousrakennuksia 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkupuolelta.

Seudullinen
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Turun seutu Sauvo sr 3722 srr 3713 Kavalo Keskitalo Osatalo isojaon aikaisella kylätontilla Sauvo-Kemiötien pohjoispuolella. Erotettu Pääkylän kantatalosta vuonna 1932. 

Vanha päärakennus 1800-luvun loppupuolelta, asu säilynyt. Navetta 1800-luvun lopulta. Lisäksi uusi asuinrakennus.
Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3723 srr 3751 Kavalo Pajakankari (ent kansakoulu) Sauvon ja koko Lounais-Suomen ensimmäinen kansakoulurakennus vuodelta 1887, suunnitellut Arttur Kajanus. Toimi 
aluksi  myös kunnanhuoneena, kouluna 1976 asti. Ulkoasu säilynyt. Lisäksi vajarakennus 1887. Tontti erotettu 
Pääkylän tilasta 1900.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3724 srr 3713 Kavalo Pääkylä Kantatalon osatalo isojaon aikaisella paikalla. Päärakennus 1850-luvulta, ulkoasua uusittu mutta vanha ilme säilynyt. 
Entinen riihirakennus ja aitta 1800-luvun lopulta, kivinavetta vuodelta 1927.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3725 srr 3715 Kesäniemi ja Sarapisto Kesäniemi (Kuggböle-Sarapisto) Vanha kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Asuinrakennus vuodelta 1906 vanhassa asussa. Lisäksi navetta, 
leivintupa, aitta ja sauna vuodelta 1906.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3726 srr 3716 Kirkonkylä Aitta II (Sauvon osuuskauppa) Erkki Huttusen suunnittelema Sauvon Osuuskaupan funkkistyylinen myymälärakennus vuodelta 1933 oli ensimmäisiä 
moderneja myymälärakennuksia maaseudulla. Alakerrassa myymälätilat, yläkerrassa työntekijöiden asunnot. 
Kauppana 1970-luvulle. SU-kohde 700. Osa RKY 1993, 169.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

Turun seutu Sauvo sr 3727 srr 3716 Kirkonkylä Kunnantalo (Toimela) Kiinteistö erotettu 1931, asuinrakennus 1920-1930-lukujen vaihteesta alkuperäisenä. Rakennusurakoitisija Uuno Erkki 
Kivirannan talo. Sittemmin kuusi asuntoa, asukkaina mm. lääkäri, nimismies ja kunnankirjuri. Talossa toiminut 
kunnanvirasto ja kirjasto.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3728 srr 3737 sra 3701 Kirkonkylä Kylän- ja kirkonmäki Köyhäinmakasiini on rakennettu 1800-luvulla lainamakasiiniksi. Kylän vanhimpia julkisia rakennuksia. Sijaitsee kirkon 
vieressä. Samalla tontilla on myös seurakunnan varastoaitta 1900-luvun alusta. Osa RKY 1993, 169.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Sauvo sr 3729 srr 3716 Kirkonkylä Laurila Kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta, aumakatto muutettu satulakatoksi 1800-
luvun lopussa, tuohivuoraus jätetty ponttilaudoituksen alle. Aitta ja navetta 1800-luvulta. Osa RKY 1993, 169.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Sauvo sr 3730 srr 3716 Kirkonkylä Rauhala Erotettu Laurilasta 1906, sijaitsee kantatalon vieressä. Asuinrakennus vuosilta 1898-1899 on pääosin vanhassa 
asussaan. Rakennuttanut maakauppias. Talossa toimi mm. kauppa, apteekki ja kunnankirjurin toimisto. Osa RKY 
1993, 169.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Sauvo sr 3731 srr 3716 Kirkonkylä Senjamaa (Apteekki) Erik Brygmannin suunnittelema entinen apteekkitalo. Apteekkari Åke Schoultzin rakennuttama. Apteekkitoiminta loppui 
1972. Funkistyylinen rakennus pääosin alkuperäisessä asussaan. SU-kohde 701. Osa RKY 1993, 169.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

Turun seutu Sauvo sr 3732 srr 3718 Koorla Koorla Kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Kaksikerroksinen päärakennus 1886, vesimylly ja aitta 1800-luvulta, useita 
talousrakennuksia 1900-luvun alkupuolelta. Rakennukset Koorilantien molemmin puolin, kokonaisuus hyvin säilynyt.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3733 srr 3719 Korsniemi Korsniemi Kantatila 1500-luvulta isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1912 vanhassa asussaan. Syytinkirakennus 1911 ja 
useita talousrakennuksia 1910-1920-luvuilta. Hyvin säilynyt kokonaisuus maisemallisesti merkittävällä paikallaan.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3734 Korsniemi Ruokolinna Kiinteistö on lohkottu vuonna 1929 Korsnäsin kantatilan pojan asunnoksi. Jugend-vaikutteinen asuinrakennus 
vuodelta 1924 lähes alkuperäisessä asussaan. Lisäksi kookas tiilikanala ja tiilinen venevaja 1924. Venevajassa 
toiminut Ol Aitan sivumyymälä.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3735 srr 3720 Korvala Korvala Kantatila, johon on yhdistetty muita tiloja, isojaon aikaisen tonttinsa vieressä. Päärakennus 1800, kellariosat 
vanhempia. Pakaritupa, työmiehen mökki, viljamakasiini, paja ja vaunutalli 1800. Kivinavetta 1911, kanala 1912-13. 
SU-kohde 698.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3736 Koski Simola Kantatila isojaon aikaisella kylätontilla. Päärakennus 1800-luvulta. Umpipihamainen pihapiiri, jossa useita vanhoja 
talousrakennuksia, mm. aitta ja luhti 1800-l, puuvaja 1900-l alusta ja sauna ja kanala 1920-1930-l. Kokonaisuus 
hienosti säilynyt.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3737 srr 3721 Kotikylä Kotikylä Isotalo-niminen kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus noin 1870-1880 pääosin vanhassa asussaan, 
lisäsiipi vuodelta 1970. Kolme muuta asuinrakennusta 1900-l alusta ja useita talousrakennuksia 1900-1930-luvuilta. 
SU-kohde 702.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3738 srr 3723 Kupiluoto Nedergård/Alitalo Nedergård on vanha kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Runsas rakennuskanta on pääosin 1800-l ja 1900-l 
alkupuolelta. Päärakennus ja väentupa 1850-1899, kivinavetta 1907. Hyvin rakennusaikaisen asunsa säilyttänyt 
kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3739 Kärkkinen Björkudden, Karunan nuorisotalo Kärkkisten tilan kesähuvila, josta myöhemmin tuli nuorisotalo ja kirjasto. Rakennuksen vanha osa on 1800-l lopulta ja 
vanhassa asussaan, uuden tyylinen lisäsiipi 1970-l:lta. Puuvaja 1800-l lopusta. Kiinteistö on erotettu Kärkkisistä 1915.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3740 srr 3724 Kärkkinen Kärkkinen Vanha kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Asuinrakennus 1880-luvulta, tehty vanhan perustuksen ja holvikellarin 
päälle, ulkoasu säilynyt. Puuvaja 1700-l:lta ja useita talousrakennuksia 1800-l:lta. Puiston ja pellon ympäröimä. 
Suojeltu MM:2 K 211.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3741 srr 3725 Kärkniemi Kärkniemen kartano Vanha kartano ja kantatalo vanhalla tontillaan. Päärakennus 1902-1908 alkuperäisessä asussaan. Syytinkirakennus ja 
talousrakennuksia 1800-l ja 1900-l alusta. Viisi muonamiesrakennusta omissa pihapiireissään 1800-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3742 srr 3726 Laanila Laanila (Sorrböle) Kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Rapattu päärakennus vuodelta 1936, suunnittelija arkkitehti Totti Sora. 
Kivinavetta 1908 ja useita talous- ja asuinrakennuksia 1920-1930-luvuilta. Kunnostettu vanhat ulkoasut säilyttäen.

Seudullinen
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Turun seutu Sauvo sr 3743 srr 3727 Leisku Leisku Yksinäisrälssitila vanhalla kylätontilla. Vanha päärakennus 1700-luvulta 1800-luvun asussa. Uudempi päärakenus 

1880-luvulta kunnostettuna. Lisäksi navetta 1930-luvulta. Tila oli 1800-luvun alussa maaherra Wibeliuksen omistama. 
SU-kohde 693.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3744 Lemminen Kalliorinne eli Metsälä Kaksikerroksinen, rapattu tiilirakennus, joka on rakennettu 1950-luvulla kaupaksi. Liike lopetettiin 1963 ja toiminta 
päättyi 1964. Alakerrassa myymälä ja varastotiloja, yläkerrassa muun muassa asunto.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3745 srr 3728 Lemminen Länsitalo (Alitalo) Yksi kylän kolmesta kantatilasta isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1860-luvulta, ikkunamalli 1920-1930-
luvulta, rapattu 1940-luvulla. Navetta vuodelta 1900, aitta ja traktoritalli 1928, vaja 1935.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3746 srr 3728 Lemminen Ylistalo Vanha kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1700- ja 1800-lukujen taitteesta, asu 1900-luvun 
alkupuolelta. Uusi päärakennus 1990. Aitta 1700-/1800-luvulta, navetta ja toinen asuinrakennus 1930-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3747 srr 3729 Louhela Louhela Kantatalo, yksinäistila, jonka rakennuskanta on monipuolista. Päärakennuksen vanhin osa vuodelta 1767, laajennettu 
1830 ja 1939. Ruunsaasti ulkorakennuksia pääosin 1920-1930-luvulta. Torppa 1800-luvun puolelta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3748 srr 3730 Luurila Ylistalo Kantatalon osatalo isojaon aikaisen kylätontin pohjoispuolella. Päärakennus tehty useassa osassa noin 1860-1928, 
korjattu 1980-luvulla vanha ilme säilyttäen. Useita ulkorakennuksia noin 1800-1900. Pajamäki ja Koivula -nimiset 
työväen asunnot 1920-luvulta

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3749 srr 3731 Marike Anttila Kantatalo, jonka talouskeskus sijaitsee isojaon aikaisen kylätontin itäpuolella. Päärakennus 1700- ja 1800-luvuilta, 
lisäsiipi 1972. Kanala ja sauna 1800-luvulta, navetta 1917. Muut rakennukset uudempia.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3750 srr 3731 Marike Marike Yhdistetty 1950-luvulla kolmesta kantatilasta: Seppälästä, Heikkilästä ja Tuomolasta. Tilakeskus vanhan kylätontin 
lounaispuolella. Jyrkkäkattoinen jugendhenkinen päärakennus 1927. Aumakattoinen talli 1800-l, kanala, aitta ja vaja 
1900-luvun alkupuolelta

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3751 srr 3732 Mattila Alitalo Vanha kantatila 1500-luvulta, sijaitsee isojaon aikaisella kylätontilla. Päärakennus 1960-luvulta. Toinen asuinrakennus 
1840-luvulta, jatkettu 1930-luvulla. Luhti ja aitta 1800-luvun alkupuolelta. Useita talousrakennuksia 1930-luvulta. SU-
kohde 692.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3752 srr 3733 Mäenala Mäenala Kantatila isojaon aikaisen tonttinsa lounaispuolella. Kookas päärakennus 1890, koristetornit ja parvekkeet 1918, 
länsipääty uudempi. Ulkorakennukset 1900-luvun alusta. Näkyvällä paikalla Kallenmäen kupeessa. SU-kohde 699.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3753 srr 3734 Narslahti Narslahti Kantatila liki isojaon aikaista paikkaansa. Huvilamainen päärakennus 1800-luvun lopusta. Navetta, väentupa ja faarin 
rakennus 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Täysihoitolana 1920-luvulla, höyrylaiva "Tähden" yksi pysäkki vielä 1940-
luvulla.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3754 srr 3735 Neitsaari Neitsaari Kantatila isojaon aikaisella paikallaan. Asuinrakennus 1857, jatkettu 1900, ulkoasu pääosin samalta ajalta. Navetta 
1900-luvun alusta, aitta, vaja ja kanala 1920-1930-luvuilta. Vanhat ulkorakennukset häviämässä.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3755 srr 3736 Osmalahti Mikonmäki (Alitalo) Kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Hyvin säilytetty kokonaisuus. Mikonmäkeen kuuluu sekä Alitalon että Ylitalon 
rakennuksia. Alitalon päärakennus 1880-1890-luvulta, useita ulkorakennuksia 1800-luvulta. Ylitalon vanha 
päärakennus paloi 1941.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3756 srr 3737 sra 3701 Pappila Sauvon kirkko Valtakunnallisesti merkittävä keskiaikainen kolmilaivainen harmaakivikirkko. Rakennettu ennen 1470-lukua. Kellotapuli 
1500-luvulta. Sauvon kirkonkylän kulttuurimaiseman solmukohta. SU-kohde 695. RKY 1993, 169 alueella.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Sauvo sr 3757 srr 3737 Pappila Pappila Sauvon pappila. Rakennuksen vanhin osa 1748, jatkettu 1885-1888 sekä 1930-luvulla arkistohuoneella. Lisäksi 
piharakennus, jossa mm. luhti ja entinen rippikoulutupa vuodelta 1778. Pappilan navetta 1900-luvun alusta kuuluu 
kiinteistöön Korvenpää Rno 8:38. SU-kohde 697. Osa RKY 1993, 169.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turun seutu Sauvo sr 3758 Patarautila Korpelan meijeri Merkittävä osa Patarautilan ja Korpelan kylien ja koko Sauvon historiaa. Meijerirakennus vuodelta 1928. Tontti erotettu 
Mäkitalon maista 1931. Lisäksi piharakennus, jossa muun muassa sauna, asunto, pesutupa ja sikala. Meijeritoiminta 
päättyi 1972.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3759 srr 3738 Pyrilä Alistalo Vanha kantatalo isojaon aikaisella kylämäellä. Päärakennus tiettävästi 1840-luvulta, vanha ilme säilynyt. Aittarakennus 
osin 1800-luvulta, puimahuone 1900-luvun alusta, pikkutupa ja navetta 1920-luvulta ja kanalarakennus 1935.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3760 srr 3739 Päisterpää Päisterpää Entinen Meritalon rälssisäteri 1500-luvulta vanhalla kylätontilla. Muodosti 1700-luvulta lähtien yhdessä Alitalon kanssa 
Päisterpään kartanon. Päärakennus 1700-luvulta, asu 1920-luvulta.  Lisäksi navetta, sauna ja talli vuodelta 1912.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3761 srr 3740 Rajalahti ja Tankomäki Haga Kiinteistö erotettu kantatilasta 1914. Sijaitsee vanhalla kylätontilla. Päärakennus on entinen syytinkirakennus 1850-
luvulta, asua muutettu 1935 ja 1950-luvulla. Toinen asuinrakennus siirretty paikalle 1935. Aitta 1850-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3762 srr 3740 Rajalahti ja Tankomäki Wallgård Kantatila, entinen Alitalo, joka muodostettiin 1792, kun säterirustholli jaettiin kahtia. Sijaitsee vanhalla kylätontilla. 
Päärakennus tehty 1920 palaneen tilalle. Puistomainen puutarha ja aitta 1800-luvulta. Lähellä vanhat lossirannat.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3763 srr 3741 Ruona Ruonan kartano Kantatila vanhalla tontillaan, keskiaikainen kuninkaankartano. Päärakennus 1794, lisäsiipi ja ulkoasu 1870-luvulta. 
Entinen renkitupa 1730-luvulta, aitta 1779, luhti 1870-l, kellarivaja 1805, muita ulkorakennuksia 1900-luvun 
alkupuolelta. SU:2 445.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3764 srr 3742 Ruonlahti Alastalo Osa Ruonlahden vanhaa tilaa, kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1800-luvulta, kuisti uusittu ja 
laajennettu 1980-luvulla. Faarinrakennus, puuvaja ja makelihuone 1800-luvulta, navetta ja aitta 1900-luvun 
alkupuolelta.

Seudullinen
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Turun seutu Sauvo sr 3765 srr 3742 Ruonlahti Ylistalo Osa vanhaa Ruonlahden tilaa, kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Asuinrakennus vuodelta 1894, muutoksia 1920-

luvulta, vanhassa asussaan, myös lattiat, väliovet ja tulisijat vanhoja. Aitta 1800-luvulta. Muut ulkorakennukset purettu.
Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3766 srr 3743 Ruskola Ylitalo Kantatalo, entinen rälssitila,  talouskeskus vanhalla kylätontilla. Päärakennus ja pitkä luhtitalo viimeistään 1700-1800-
lukujen vaihteesta säilyneet lähes alkuperäisinä. Vanhaa rakennuskantaa lisäksi kellari, kanala ja tallin perustukset.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3767 srr 3744 Salmensuu Salmensuu Kantatila, vanha yksinäistila lähes isojaon aikaisella paikallaan. Asuinrakennus 1800-1900-lukujen vaihteesta, kuistit 
uusittu 1950-luvulla. Pikkutupa ja kanala 1800-luvulta, tuulimyllyn pohjakerros 1811, navettarakennus 1926. Sikalat 
1970-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3768 srr 3745 Salmi Alastalo Kantatila isojaon aikaisen kylämäen länsipuolella. Asuinrakennus vuodelta 1898, kuisti 1920-luvulta. Talli 1800-luvulta, 
sauna 1900-luvun alkupuolelta, vaja ja toinen asuinrakennus vuodelta 1920, navetta 1922. Rakennusten vanha ilme 
säilynyt.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3769 srr 3745 Salmi Kylänpää Yksi Salmin kylän kantatiloista isojaon aikaisela kylätontilla. Päärakennus 1890-luvulta, kuistit ja vuoraus 1950-luvulta, 
peruskorjattu 1990-luvulla. Aitta vuodelta 1749 ja kellarivajarakennus 1800-luvulta. Navetta 1937, muut 
ulkorakennukset uudempia.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3770 srr 3745 Salmi Vaurila (Salmen kylän Ylitalo) Yksi Salmin kylän kantatiloista isojaon aikaisella kylätontilla. Päärakennus 1800-luvun alkupuolelta, kuisti 1940-luvulta, 
laajennusosa 1960-luvulta. Navetta 1910, kanalarakennus 1928  ja faarinrakennus 1920-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3771 srr 3746 Saustila Saustila Yksinäistila, keskiaikainen rälssisäteri isojaon aikaisella tontilla. Päärakennus 1819, leikkimökki 1920-luvulta. Useita 
rakennusryhmiä, joissa asuin- ja talousrakennuksia 1700-1920-luvuilta. Koulurakennus 1900-1910-luvuilta. Laaja 
puutarha. SU-kohde 703

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3772 srr 3747 Siuri Alastupa Alastupa muodostettiin Siurin yksinäistalosta isojaossa, sijaitsee vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1902, kunnostettu 
1960-luvulla vanha tyyli säilyttäen. Toinen asuinrakennus 1910-1930-luvulta, lisäosa 1970. Navetta 1926, aitta 1800-
luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3773 srr 3747 Siuri Ylöstupa Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1900-luvun alusta ulkoasultaan lähes alkuperäisenä, samoin toinen 
asuinrakennus. Kolmas asuinrakennus ehkä 1800-luvulta peruskorjattuna. Aitta 1800-luvulta, vaja 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3774 srr 3748 Tapila Tapila Kartano- ja suurtilakokonaisuus vanhalla tontillaan. Päärakennus 1700-luvulta, holvatut kellarit. Vilja-aitta 1700-l 
lopulta. Useita talousrakennuksia 1800-1930-l sekä kahdeksan työväen asuinrakennusta ja katettu silta 1930-luvulta. 
SU-kohde 690.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3775 srr 3749 Tapola Björnäs Entinen Karunan kappalaisen pappila 1600-luvun paikallaan. Rakennukset 1800-luvulta. Päärakennus 1800-1900-
lukujen vaihteesta, jatkettu. Väentupa, pieni asuinrakennus, kolme aittaa, riihi ja maakellari 1800-luvulta, kunnostettu 
alkuperäiseen tyyliin.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3776 srr 3750 Timari Västergård Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1850-luvulta, muutettu 1920-luvulla. Vanhempi päärakennus 1700-
luvulta, aitta ja kärryvaja 1800-luvulta, navetta ja talli 1900-luvun alusta. Kolme torppaa 1800-1900-l alusta. Laaja 
puutarha.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3777 Vaanila Rauhalinna Kiinteistö on erotettu 1928 Wästerkullasta. Asuinrakennus vuodelta 1926 ulkoisesti alkuperäisessä asussaan, samoin 
navetta ja toinen pieni, alunperin palvelusväen asuinrakennus.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3778 srr 3751 Vahtinen Vahtinen Kantatila lähellä isojaon aikaista tonttiaan. Päärakennus noin 1850-luvulta, vilja-aitta 1700-luvun lopulta. Kiinteistö on 
toiminut Sauvon kotiseutumuseona vuodesta 1978 lähtien, siirrettyjä rakennuksia torppa, savusauna ja luhti.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3779 srr 3752 Vähämäkipää Vähämäkipää Kantatila, vanha yksinäistila vanhalla paikallaan. Asuinrakennus 1800-luvun loppupuolelta, asu pääosin 1920-luvulta. 
Faarinrakennus 1882, kaksi aittaa 1800-luvulta, navetta 1905. Hyvin säilynyt kokonaisuus näkyvällä paikalla.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3780 srr 3753 sra 3702 Yli-Patainen Paddainen (Paddais) /Löfnäs ja Hienosti säilytetty kartanokokonaisuus. Päärakennus 1762, suunnittelija Carl F. Schröder. Pihapiirissä useita talous- ja 
työväen asuinrakennuksia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta kunnostettuina. Valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö RKY 1993, 170. SU:2 444.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Sauvo sr 3781 srr 3754 Ylistaro Ylistaro Vanha kantatila isojaon aikaisella kylätontilla. Päärakennus 1870-luvulta peruskorjattuna. Muu rakennuskanta vanhaa 
ja melko hyvin säilynyttä: pikkutupa 1870-luvulta, aitta ja luhti 1800-luvulta sekä vaja 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo sr 3782 Strömsbölen tila Talonpoikaistalo. Päärakennus on edustava esimerkki talonpoikaisesta rakennustavasta 1830-luvulla. Myös talon 
pikkutupa, jossa on säilynyt rakennushistoriallisesti kiintoisia yksityiskohtia, on huomionarvoinen. SU-kohde 694. 

Seudullinen

Turun seutu Vahto Rusko sr 3802 srr 3802 sra 3801 Kautranta Möyrä Möyrä on osa Kautrannan kyläkokonaisuutta, jossa on harvinaisella tavalla säilynyt kantatalojen ryhmä alkuperäisellä 
kyläntontilla. Asuinrakennukset vuosilta 1880 ja 1908. Sikala/pesutupa vuodelta 1928 ja navetta/talli 1934.  (MM: K 
201, RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Vahto Rusko sr 3803 Laukola Laavila Vahdon pappila on ajallisesti monikerroksinen rakennus maisemallisesti edustavassa ympäristössä. Pappila 
rakennettu kolmessa osassa: 1800/1867/1904. Vanha pehtoorin asunto 1880-90, varasto 1954, aitta 1870-1880-
luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Vahto Rusko sr 3804 Laukola Lukkarintila Nykyisin museona toimiva lainamakasiini 1800-luvulta. Seudullinen
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Turun seutu Vahto Rusko sr 3805 Laukola Vahdon kirkko Vahdon puukirkko, pitkäkirkko on siirretty nykyiselle paikalleen ja samalla laajennettu vuosina 1803-1804, länsitorni 

1873. Sen rakennusaineina käytettiin mm. Vanhan kirkon (rak. 1688) hirsiä. Ruumishuone (vanha kellotapuli) 1800-
luvulta. SU-kohde 670. 

Seudullinen Kirkkolaki

Turun seutu Vahto Rusko sr 3806 Vahto Rukoushuone Hannulan herätyksen innoittamana pystytetty rukoushuone(1911). Alkuperäisen asunsa säilyttänyt Jugend-rakennus. 
Rakennuksella on ollut keskeinen merkitys Lavamäen kylälle. Sitä on käytetty mm. kouluna, sotaevakkojen asuntona, 
juhlapaikkana, kylätalona).

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3901 srr 3901 Haukka Haukka Kantatila, ollut 1500-luvulta saman suvun omistuksessa. Hirsirunkoinen päärakennus vuodelta 1850. Useita 
ulkorakennuksia 1700-luvulta 1930-luvulle. Rakennukset muodostavat hyvin säilyneen, eheän kokonaisuuden.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3902 srr 3902 Kettumaa Kettumaa Kantatila, joka on tunnettu jo 1500-luvulla. Nykyisellä paikallaan ainakin jo 1801 isojakokartassa. Hirsirunkoinen 
päärakennus on 1800-luvun puolivälistä. Useita ulkorakennuksia 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuun. Hyvin säilynyt, 
eheä kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3903 srr 3904 sra 3901 Palva Kirkkomaa (Velkuan kirkko) Pyhälle Henrikille omistettu, vuonna 1793 rakennettu pitkäkirkko on hirsirunkoinen ja se on korjattu 1800- ja 1900-
lukujen vaihteessa. Kaksinivelinen puinen kellotapuli on myös vuodelta 1793. Ympärillä vanha hautausmaa. SU-660. 
RKY 1993, 227.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Velkua Naantali sr 3904 Palva Marjaniemi ja Myllykallio Vanha torppa. Lohkottu Pietilästä 1918. Hirsirunkoinen päärakennus on valmistunut 1800-luvun puolivälissä. 
Pihapiirissä on sauna, riihi ja kellari 1800-luvulta sekä navetta 1930-luvulta. Hyvin vanhassa asussaan säilynyt 
kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3905 srr 3904 sra 3901 Palva Pappila Samaan aikaan Velkuan kirkon kanssa 1700-luvun lopulla rakennettu papiston virkatalo on säilynyt hyvin 
alkuperäisessä asussaan. Pihapiirissä on myös aitta samalta ajalta ja kellari 1800-luvulta.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Velkua Naantali sr 3906 srr 3903 sra 3901 Palva Pietilä Kantatalo isojaon aikaisella (1788) paikallaan. Tila on ollut pitkään samalla suvulla. Hirsinen päärakennus on 
valmistunut 1885-1887. Pihapiirissä on lisäksi navetta ja sauna 1930-luvulta. Hyvin säilynyt, eheä kokonaisuus. RKY 
1993, 227 alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Velkua Naantali sr 3907 srr 3903 sra 3901 Palva Riihimäki Kantatalo isojaon aikaisella (1788) paikallaan. Tila on ollut olemassa jo 1500-luvulla. Päärakennus mahdollisesti 1800-
luvun alkupuolelta. Talousrakennuksia 1800- ja kenties jo 1700-l sekä ulkorakennusten kivijalkoja. RKY 1993, 227 
alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turun seutu Velkua Naantali sr 3908 Pohjakylä Kotiranta Entinen torppa. Lohkottu Lallista 1927. Hirsirunkoinen päärakennus vuodelta 1919. Pihapiirissä on myös vaja ja 
navetta samalta vuodelta. Säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3909 srr 3905 Pohjakylä Lalli Kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Samalla suvulla 1800-luvun lopulta. Päärakennus vuodelta 1925. Pihapiirissä 
on tuulimylly, aitta, riihi ja rantapuoti 1800-luvun alkupuolelta ja navetta vuodelta 1932. Hyvin säilynyt, eheä 
kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3911 srr 3907 Salavainen Kurki Kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Ollut samalla suvulla vuodesta 1895. Nykyinen päärakennus on valmistunut 
1896-1897, korjattu 1992. Navetta vuodelta 1923, pikkutupa vuodelta 1936, savusauna ja aitta 1800-luvulta. Hyvin 
säilynyt kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3912 srr 3907 Salavainen Pietilä Kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Ollut samalla suvulla 1540-luvulta lähtien. Päärakennuksia on kaksi, toinen 
vuodelta 1870 ja toinen 1800-luvun alusta. Useita ulkorakennuksia 1800-luvun lopulta 1930-luvulle. Luhdissa 
ihmishahmoinen pylväs. Hyvin säilynyt, eheä kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3913 srr 3908 Teersalo Henttula Kantatalo isojaon aikaisella paikallaan. Ollut samalla suvulla vuodesta 1558. Nykyinen päärakennus vuodelta 1884, 
toinen asuinrakennus 1900-luvun alusta. Useita ulkorakennuksia 1900-luvun alkupuolelta. Hyvin säilynyt, eheä 
kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3914 srr 3909 Teersalo Jussila Kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Ollut samalla suvulla vuodesta 1606. Päärakennus 1886, kivinavetta 1900-l 
alusta. Useita ulkorakennuksia 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuun. Rakennukset muodostavat hyvin säilyneen, 
eheän kokonaisuuden.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali sr 3915 Tiurla Honka Kantatalo isojaon aikaisen tonttinsa eteläpuolella. Kaikki rakennukset paloivat 1867. Nykyinen päärakennus on 
valmistunut 1876. Useita ulkorakennuksia 1870-luvulta 1930-luvulle. Hyvin säilynyt, eheä kokonaisuus.

Seudullinen

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sr 1001 sra 1004 Björkboda Björkboda, teollisuusalue ruukinkartanoineen, useat työväenasunnot ja puisto yhdessä muodostavat 
kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokkaan miljöökokonaisuuden. SU-kohtde 683. Osa valtakunnalilsesti 
merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 12.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sr 1002 sra 1004 Björkbodan teoll.alue, tiestö. Björkbodan teoll.alue, tiestö. Teollisuushistoriallinen miljöökokonaisuus, jossa huomattava paikallistiestö. Alueen 
pohjoispuolella olevan työläisasuntoalueen tiestö ja polut ovat säilyneet erityisen hyvin. SU-kohde 684

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sr 1003 sra 1008 Hiittisten kirkko ja tapuli Hiittisten kirkko ja tapuli.  Puinen ristikirkko vuodelta 1686. SU-kohde 680. Osa valtakunnalilsesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993, 15.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, kirkkolaki

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sr 1004 sra 1001 Kirkko ja tapuli Kirkko ja tapuli. Puinen, Antti Piimäsen suunnittelema, puinen ristikirkko 1750-luvulta, tapuli lienee vuodelta 1763. 
Miljööseen liittyy vanha kirkon paikka, n. 100m:n päässä nykyisestä, kirkon ja pappilan välissä. SU-kohde 680. Osa 
valtakunnalilsesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993  9

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, kirkkolaki

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sr 1005 Skinnarvik Skinnarvik, puolustusvoimien alue. Puinen 1800-luvun lopun uusrenesanssityylinen päärakennus. Vanha lasitehtaan 
alueen työväenkasarmi maisemallisesti hienon lahden rannalla. SU-kohde 681.

Seudullinen
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Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sr 1006 sra 1003 Söderlångvik Söderlångvik,  alkujaan 1800-luvun lopun päärakennus, joka on korjattu nykyiseen asuunsa W.G. Palmqvistin 

suunnitelmien mukaan 1937-38. Tiilinavetta vuodelta 1860. Kartanoa ympäröi laaja puisto. SU-kohde 682. Osa 
valtakunnalilsesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 11.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sr 1101 sra 1101 Kirkko ja tapuli, puinen ristikirkko Kirkko ja tapuli, puinen ristikirkko vuodelta 1703 ja kellotapuli 1700-luvun lopulta. SU-kohde 670. Osa 
valtakunnalilsesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 23.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sr 1102 sra 1102 Mossalan ranta-aitat ja venevajat Mossalan ranta-aitat ja venevajat. Saaristokylälle tyypillinen, hyvin säilynyt rakennusryhmä. Lajissaan Varsinais-
Suomen suurin. SU-kohde 672. Osa valtakunnalilsesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 24.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sr 1103 sra 1101 Pappila Pappila. Alkuperäisvärinen, pystyvuorattu päärakennus ja pikkutupa 1860-luvulta. Eräs parhaiten säilyneitä 
pappilamiljöitä Lounais-Suomessa. SU-kohde 671. Osa valtakunnalilsesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 
23.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa sr 1201 sra 1201 Iniön kirkko Harmaakivinen, länsitornillinen pitkäkirkko, rakennettu 1798-1800. Kirkonkylä on säilyttänyt perinteisen luonteensa. 
Vanha hyvin säilynyt kylätie satamasta kirkkoon. SU-kohde 670. RKY 1993, 26.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa sr 1202 srr 1201 sra 1204 Keistiö Braskas Kantatila alkup. paikallaan. Päärak. 1880,  alkup. asussaan niin ulko- kuin sisäosiltaankin.  7 ulkorak. 1800-l. ja 1900-l. 
alusta + etäämpänä torppa 1920. Eheä kokonaisuus. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 
2009).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1301 srr 1301 Gammelby Gammelby gård Kantatila. Yksinäistalo. Ratsutila.Päärakennuksen runko 1700-luvulta, rakennettu uudelleen 1800-l:n alussa. Ikkunat 
ovat olleet pienempiä ja luukuilla varustettuja. Kuisti rakennettu 1988. 2 siipirakennusta 1800-l, luhti 1800-l, navetta 
1900-l,vaja 1800-

Seudullinen

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1302 Kyrkoby Rolfsgård Vanhan kylätontin tuntumassa, lohkottu Mellangårdista 1931. Kestikievarina toiminut talonpoikaistalo 1890. Navetta, 
luhti ja kiviaitta  1890-l, kunnostettu 1950-l ja 1980-90-l.

Seudullinen

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1303 Kyrkoby Sparbacka Erik Bryggmanin suunnittelema pankkirakennus 1923, vuodesta 1968  käräjätalona. Lohkottu vuonna 1931 
Mellangårdin maista. SU-kohde 704. Osa valtakunnalilsesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 41.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1304 srr 1302 sra 1301 Prästgård Kemiön kirkko Länsitornillinen harmaakivinen kolmilaivainen pitkäkirkko 1400-luvulta. Tornin nykyinen muoto 1781. Kirkon 
länsipuolella on harmaakivinen pitäjänmakasiini 1800-luvun alkupuolelta. Osa valtak. merkitt. kultt.ymp. (RKY 1993, 
n:o 41). SU-kohde 702.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1305 srr 1303 sra 1301 Prästgård Prestegård Kantatila. Asuinrakennus rakennettu 1850-l, kunnostettu tarpeen vaatiessa. Kivikellarin holvit ehkä 1600-l? Lisäksi 
pakaritupa, palkollisten asuinrakennus, luhtiaitta, kiviaitta sekä kiviaita 1850-1900. Osa valtak. Merkitt. kultt.ymp. (RKY 
1993, n:o 41). SU-kohde 703.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1306 srr 1303 sra 1301 Prästgård Prestegård I Kantatalo. Kiinteistöön kuuluu nykyisin entinen kunnantalo 1800-l lopusta, seurakuntasali 1850-60-l, jota jatkettu 
myöhemmin ja remontoitu 1960-70-l.  Lisäksi kirkon pihalla oleva asuinrakennus 1930-l ja museoitu viljamakasiini 
1850-60-l.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1307 srr 1304 sra 1302 Santasaari Sandö Gård 1690-luvulla kahdesta kantatalosta muodostettu ratsutila, tunnetaan yleisesti kartanona. Päärakennus 1720-luvulta, 
paja 1800-luvulta, säilyneet pääosin alkuperäisessä asussa. Päärakennuksessa säilynyt alkuperäistä sisustusta.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1308 srr 1305 Westankärr Vestankärr Kartano 1600-luvulla, reduktion jälkeen kaksinkertainen ratsutila. Päärakennus ilmeisesti osin 1700-luvulta, 
empiretyylinen ulkoasu osin 1800-luvun alkupuolelta, osin 1930-luvulta. Tiilirunkoiset talli-viljamakasiini ja navetta vlta 
1867. Laaja  puisto.

Seudullinen

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1309 sra 1306 Wreta Grönliden I Lohkotila.  W.G. Palmqvistin suunnittelema emäntäkoulu valmistui 1949. Kunnostettu vuosien varrella. Lisäksi vaja 
1940 ja kasvihuone, jossa taideteos. Kuuluu Sagalundin museoaluekokonaisuuteen SU-kohde 700.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1310 sra 1306 Wreta Sagalund Lohkotila. Huvila rakennettu 1911, nykyisin museona. Kiinteistölle siirretty 1700-l rakennettuja rakennuksia muualta: 
Brinkkullan mäkitupa, Storgårdin luhtiaitta, Engelsbyn käräjätalo, tuulimylly ym. Museoalue SU-kohde 700. RKY 1993, 
42.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1311 sra 1306 Wreta Sagalund II  Lohkotila. Vanha 1914 rakennettu pitkänurkkainen koulurakennus luultavasti siirretty nykyiselle paikalleen 
myöhemmin. Lisäksi tiilirunkoinen varasto n 1940-l. Sijaitsee Sagalundin museomäellä SU-kohde 700.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1312 sra 1306 Wreta Sagalund III Lohkotila. Kiinteistöllä on muualta siirrettyjä 1700-l rakennuksia, kuten luhtiaitta, pränni, navetta ja tuulimylly.  Kiinteistö 
kuuluu Sagalundin museoalueeseen SU-kohde 700.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1313 Gundbyn kartano Kartanon päärakennus on rakennettu 1880-luvulla lähinnä empiretyyliseksi. Päärakennusta vanhempia 
ulkorakennuksia. Seutukaavan SU-kohde 706.

Seudullinen

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1315 sra 1305 Suomenkulma Suomenkulman talonpoikaiskylä. Vuosisadan vaihteen ulkomuodon omaava talonpoikaiskylä, jossa runsas ja hyvin 
säilynyt paikallistiestö mm. kyläteitä ja tilusteitä, joista osa mm. kangasteitä. Tiestö on huomattavasti nykyistä 
rakennuskantaa vanhempi. SU-kohde 705.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sr 1316 sra 1304 Vestlax Vestlaxin kalkkikivilouhokset. Sjöholmin kartanon phjoispuolisella niemellä hylättyjen ainakin jo 1500-luvulta saakka 
käytössä olleita kalkkikiviluohoksia. Maisemallisesti vaikuttavia. SU-kohde 701. RKY 1993, 45.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1401 srr 1401 Jerfsar Lassas Norrgård Lassas nimisen kantatalon 1869 halottu osatalo Lassas Norrgård on saanut nykyisen rekisterinumeronsa 1992. 
Edustava rakennuskanta (päärakennus, syytinkitupa, kaksi aittaa, sauna ja hirsilato) 1800-luvulta. Navetta ja venevaja 
1950-luvun paikkeilta.

Seudullinen
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Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1402 srr 1402 Pensar Norrgård Pensarin kantatalosta isojaon yhteydessä 1793 halottu osatalo Norrgård. Hyvin säilynyt korkealla ristipäädyllä 

varustettu päärakennus v:lta 1868, luhti (1800-l/2007) ja aitta 1806. Navetta (1968), sauna/saunakamari (1920) ja 
kalustohalli (2002).

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1403 srr 1402 Pensar Södergård Pensarin osatalo, jaettu 1793. Mm.paritupatyyppinen päärak. 1852. Syytinkirakennus 1800-l, laajennettu n. 1950-l. 
Syytinkirakennuksen hirsinavetta 1800-1900-l. vaihteesta. Tuulimylly 1900-l. alkupuoliskolta. Hirsinen ranta-aitta 1800-
l.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1404 Galtby Galtbyn lauttasatama Galtbyn lauttasatama. Lautatsatamassa ryhmä Galtbyn kylän talojen ranta-aittoja ja -vajoja pääasiassa 1800-luvulta. 
SU-kohde 663.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1405 sra 1401 Korpogård Korppoon kirkko Harmaakivinen länsitornillinen  pitkäkirkko, runko-osa 1300-luvulta, torniosa ja holvaus 1400-luvulta. Sisustukseen 
kuuluu myöhäisgoottilainen kuorilehteri ja mielenkiintoiset holvimaalaukset. Ympärillä hautausmaa, porttihuone ja 
paariaitta. Restauroitu 1952-53. SU-kohde 660. RKY 1993, 53.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1406 sra 1409 Korpogård Korppoon herraskartano Korppoon herraskartano. Charles Bassin suunnittelema tiilinen, klassistinen kaksikerroksinen päärakennus, joka 
kuuluu kartanoarkkitehtuurimme tärkeimpiin muistomerkkeihin. Valmistui v. 1805. Runsaasti sisustusyksityiskohtia, 
mm. uuneja ja ovia. SU-kohde 661. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 53.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Rakennus-
suojelulaki

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1407 Prästgården Pappila Pappilamiljöö, johon kuuluu luhti ja kellarituparakennus. Pappilan suunnitellut Lambert Petterson 1922. Korjattu 1960, 
1988, arkisto ja kanslia -laajennus. Kellari ja luhti 1700-luvulta(?), vaunuliiteri 1800-1900-lukujen vaihteesta. 
Karjarakennus 1800-luvun lopulta. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 1993, 53. SU-kohde 662.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1408 sra 1403 Utön majakka Utön majakka, maamme vanhin käytössä oleva majakkarakennus, ensimmäinen rakennusvaihe 1753, uusittu 1814. 
SU-kohde 660. RKY 1993, 55.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1409 Bendby Bendby Westergård Stamhemman på gamla bystället. Manbyggnaden från 1700-talet(?), ladugården från 1910-talet,  utbyggnader från 
början av 1900-talet och från 1800-talets slut. Gården sträcker sig från vägen över åkrar ner till Långviken. En del av 
gamla byhelhet.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1409 srr 1403 Bendby Bendby Westergård Stamhemman på gamla bystället. Manbyggnaden från 1700-talet(?), ladugården från 1910-talet,  utbyggnader från 
början av 1900-talet och från 1800-talets slut. Gården sträcker sig från vägen över åkrar ner till Långviken. En del av 
gamla byhelhet.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1410 Galtby Ollas Stamhemman på gamla bystället. Huvudbyggnadens äldsta delen från slutet av 1700-talet, verandan och 
utbyggningen från början av 1900-talet, renoverad på 1960-talet, 1998. Flera utbyggnader från 1800-talet och från 
1900-talets början.En del av RKY 1993,53

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1410 srr 1405 Galtby Ollas Stamhemman på gamla bystället. Huvudbyggnadens äldsta delen från slutet av 1700-talet, verandan och 
utbyggningen från början av 1900-talet, renoverad på 1960-talet, 1998. Flera utbyggnader från 1800-talet och från 
1900-talets början.En del av RKY 1993,53

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1411 Hafträsk Maars (Mars) Stamhemman nära gamla gårdstomten. En viktig del av bymiljön. Manbyggnad 1923, ladugård från 1920-talet, 
vagnsbod c.1900 och flera andra gamla utbyggnader.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1411 Hafträsk Maars (Mars) Stamhemman nära gamla gårdstomten. En viktig del av bymiljön. Manbyggnad 1923, ladugård från 1920-talet, 
vagnsbod c.1900 och flera andra gamla utbyggnader.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1412 Houtsala Franses Nedergård Hälften av stamhemmanet Franses, en viktig del av bymiljön. Huvudbyggnad c. 1800, lillstuga från 1930-talet, 
ladugård (byggd av sten) från 1900-talet, två bodar 1860, lider från 1890-talet, bod från 1930-talet, väderkvarn 1870 
och ria 1850.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1412 Houtsala Franses Nedergård Hälften av stamhemmanet Franses, en viktig del av bymiljön. Huvudbyggnad c. 1800, lillstuga från 1930-talet, 
ladugård (byggd av sten) från 1900-talet, två bodar 1860, lider från 1890-talet, bod från 1930-talet, väderkvarn 1870 
och ria 1850.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1413 Houtsala Kirstas Stamhemman på gammal plats. Huvudbyggnad c.1800, fasaden är renoverad senare. Loft (renoverat i ursprunglig 
stil), bod och väderkvarn är byggda 1800.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1413 srr 1407 Houtsala Kirstas Stamhemman på gammal plats. Huvudbyggnad c.1800, fasaden är renoverad senare. Loft (renoverat i ursprunglig 
stil), bod och väderkvarn är byggda 1800.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1414 Houtsala Pingstförsamlingens bönehus Bönehus vid huvudvägen, byggt 1924. En gammal brunn. Fastigheten bröts ut ur Mickels stamhemman 1932. Seudullinen
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1414 Houtsala Pingstförsamlingens bönehus Bönehus vid huvudvägen, byggt 1924. En gammal brunn. Fastigheten bröts ut ur Mickels stamhemman 1932. Seudullinen
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1415 Hväsby Södergrannas Stamhemman på gammal plats. Huvudbyggnad (parstuga) 1877, verandan är ombyggd 1950. Huset renoverades 

1994. Flera utbyggnader från 1800-talet och 1900-talets början, bland annat väderkvarn 1773, smedja, rökbastu, 
strandbod, stall/loft osv.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1415 srr 1408 Hväsby Södergrannas Stamhemman på gammal plats. Huvudbyggnad (parstuga) 1877, verandan är ombyggd 1950. Huset renoverades 
1994. Flera utbyggnader från 1800-talet och 1900-talets början, bland annat väderkvarn 1773, smedja, rökbastu, 
strandbod, stall/loft osv.

Seudullinen
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Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1416 Karby Östergård 1/3 av Karby enstaka, på gammal plats. Huvudbyggnad 1860-70-talet (renoverad på 1990-talet), köksingången är 

ombyggd i början av 1900-talet. Flera utbyggnader från slutet av 1800-talet till 1920-talet, bl.a väderkvarn, smedja, tre 
bodar, stall, ladugård.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1416 srr 1409 Karby Östergård 1/3 av Karby enstaka, på gammal plats. Huvudbyggnad 1860-70-talet (renoverad på 1990-talet), köksingången är 
ombyggd i början av 1900-talet. Flera utbyggnader från slutet av 1800-talet till 1920-talet, bl.a väderkvarn, smedja, tre 
bodar, stall, ladugård.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1417 Kjölingby Grannas Stamhemman på gammal plats, på båda sidorna om byvägen. Karaktärsbyggnaden tros härstamma från 1700-talet, 
verandan är ombyggd och förstorad på 1930-talet. Bod från 1800-talets senare hälft(?) och uthus  från 1910-20-
talet(?).

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1417 srr 1410 Kjölingby Grannas Stamhemman på gammal plats, på båda sidorna om byvägen. Karaktärsbyggnaden tros härstamma från 1700-talet, 
verandan är ombyggd och förstorad på 1930-talet. Bod från 1800-talets senare hälft(?) och uthus  från 1910-20-
talet(?).

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1418 Kjölingby Gunnars M279-19-2 Stamhemman på gammal plats, på båda sidorna om byvägen. Huvudbyggnad (parstuga) från ca. 1890-talet, 
lofteslänga från 1800-talets förra hälft(?), utbyggnader från skiftet av 1800- och 1900-talet, fast några är lite äldre.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1418 srr 1410 Kjölingby Gunnars M279-19-2 Stamhemman på gammal plats, på båda sidorna om byvägen. Huvudbyggnad (parstuga) från ca. 1890-talet, 
lofteslänga från 1800-talets förra hälft(?), utbyggnader från skiftet av 1800- och 1900-talet, fast några är lite äldre.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1419 Kjölingby Svarvars Stamhemman på gammal plats. Huvudbyggnad från 1800-talet, verandan är ombyggd och flyttad från norra sidan i 
början av 1900-talet. Ladugård ca. 1910, utbyggd på 1950-talet och lider från 1920-talet.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1419 srr 1410 Kjölingby Svarvars Stamhemman på gammal plats. Huvudbyggnad från 1800-talet, verandan är ombyggd och flyttad från norra sidan i 
början av 1900-talet. Ladugård ca. 1910, utbyggd på 1950-talet och lider från 1920-talet.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1420 Korpogård Berghäll  (Stabshuset, 
"Pirtulinna")

Gamla stabshus i byn, ursprungligen butik/bageri/bostad, byggt 1935. Nuförtiden affärsbyggnad och restaurang. 
Tomten utbröts ur Korpogård 1922. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1420 Korpogård Berghäll  (Stabshuset, 
"Pirtulinna")

Gamla stabshus i byn, ursprungligen butik/bageri/bostad, byggt 1935. Nuförtiden affärsbyggnad och restaurang. 
Tomten utbröts ur Korpogård 1922. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1421 Korpogård Myrskylinna Borgarvilla vid stranden, byggd 1900-1910. Kökstrappan byggdes på 1930-talet, också den andra trappan õr förnyad. 
En vedlider från 1930-talet och en bastu. Fastigheten utbröts ur Korpogård enstaka som parcell 1911.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1421 Korpogård Myrskylinna Borgarvilla vid stranden, byggd 1900-1910. Kökstrappan byggdes på 1930-talet, också den andra trappan õr förnyad. 
En vedlider från 1930-talet och en bastu. Fastigheten utbröts ur Korpogård enstaka som parcell 1911.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1422 Korpogård Verkan (Kommunalgården) Skyddskårshus bredvid skolcentret, vid huvudvägen. Huset är byggt 1936, renoverat 1984, har fungerat som skola och 
kommunalgård. Fastigheten utbröts ur Korpogård 1942 åt Korpo Marinskyddskår. En del av nationellt betydelsefulla 
kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1422 Korpogård Verkan (Kommunalgården) Skyddskårshus bredvid skolcentret, vid huvudvägen. Huset är byggt 1936, renoverat 1984, har fungerat som skola och 
kommunalgård. Fastigheten utbröts ur Korpogård 1942 åt Korpo Marinskyddskår. En del av nationellt betydelsefulla 
kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1423 Kärvois Fridhem (Norrskata kyrka) Kyrka, ligger avskiljt från allting vid stranden till Storängsviken. Träkyrka 1932, renoverad på 1960-talet. Klockstapel 
1955. Fastigheten utbröts ur Käkis stamhemman 1934.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1423 Kärvois Fridhem (Norrskata kyrka) Kyrka, ligger avskiljt från allting vid stranden till Storängsviken. Träkyrka 1932, renoverad på 1960-talet. Klockstapel 
1955. Fastigheten utbröts ur Käkis stamhemman 1934.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1424 Markomby Gammalwestergården Stamhemman på gammal plats vid byvägen. Huvudbyggnad, byggd före 1850, stommen från 1700-talet(?). I början av 
seklet byggdes salen till i väster och verandan ändrades. (Ursprungligen två förstukvistar på sydsidan.) Fähus 1917 
och lider/bod 1915.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1424 srr 1412 Markomby Gammalwestergården Stamhemman på gammal plats vid byvägen. Huvudbyggnad, byggd före 1850, stommen från 1700-talet(?). I början av 
seklet byggdes salen till i väster och verandan ändrades. (Ursprungligen två förstukvistar på sydsidan.) Fähus 1917 
och lider/bod 1915.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1425 Prästgården Halsängsbacka (Gamla 
länsmanshuset)

Länsmansbostad intill Prestgården. Huvudbyggnad från slutet av 1700-talet, välbevarad. Vedbod från 1800-talet och 
bastu från 1950-talet(?). Fastigheten utbröts ur Prestgården 1970. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 
1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1425 srr 1414 Prästgården Halsängsbacka (Gamla 
länsmanshuset)

Länsmansbostad intill Prestgården. Huvudbyggnad från slutet av 1700-talet, välbevarad. Vedbod från 1800-talet och 
bastu från 1950-talet(?). Fastigheten utbröts ur Prestgården 1970. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 
1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1426 Prästgården Museiområdet    
(Hembygdsmuséet)

Hembygdsmuséet nära Prestgården, alla byggnaderna är flyttade. Två bostadsbyggnader från 1850-talet, väderkvarn 
från 1870-80-talet(?), smedja ca.1870 och fem bodar. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1426 Prästgården Museiområdet    
(Hembygdsmuséet)

Hembygdsmuséet nära Prestgården, alla byggnaderna är flyttade. Två bostadsbyggnader från 1850-talet, väderkvarn 
från 1870-80-talet(?), smedja ca.1870 och fem bodar. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella
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Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1427 Prästgården Ourala (Villa Stigzelius) Borgarvilla i jugendstil nära Kuggvik stranden. Villa 1908(?), planerad av arkitekt Anna Stigzelius. Trappan från 

verandan har gjorts om. Bastun på tomten är förnyad. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 53.
Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1427 srr 1413 Prästgården Ourala (Villa Stigzelius) Borgarvilla i jugendstil nära Kuggvik stranden. Villa 1908(?), planerad av arkitekt Anna Stigzelius. Trappan från 
verandan har gjorts om. Bastun på tomten är förnyad. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1428 Prästgården Stenkulla (Gula Villan) Villa nära Kuggviken, flyttad ca.1915. Huset har fungerat som prästgård och krigssjukhus. Bod och förråd ca.1917. 
Fastigheten utbröts ur Skogsfrid hemman 1986. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1428 srr 1414 Prästgården Stenkulla (Gula Villan) Villa nära Kuggviken, flyttad ca.1915. Huset har fungerat som prästgård och krigssjukhus. Bod och förråd ca.1917. 
Fastigheten utbröts ur Skogsfrid hemman 1986. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1429 Skofatt Ekberga (ent. Östergården) Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus paritupa 1853, korjattu 1990-l. Vilja-aitta 1894, aitta 1905 ja 
paja/savusauna(?) 1800-l loppupuoliskolta.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1429 srr 1415 Skofatt Ekberga (ent. Östergården) Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus paritupa 1853, korjattu 1990-l. Vilja-aitta 1894, aitta 1905 ja 
paja/savusauna(?) 1800-l loppupuoliskolta.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1430 Skofatt Skofattklint Arkkitehti Lambert Pettersonin talo. Syvärunkoinen mansardikattoinen asuinrakennus 1912, neljä jugendkaakeliuunia. 
Ei suurempia muutoksia. Ulkorakennus 1912(?) ja ranta-aitta 1920-l(?). Lohkottu 1923 Vestergårdista.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1430 Skofatt Skofattklint Arkkitehti Lambert Pettersonin talo. Syvärunkoinen mansardikattoinen asuinrakennus 1912, neljä jugendkaakeliuunia. 
Ei suurempia muutoksia. Ulkorakennus 1912(?) ja ranta-aitta 1920-l(?). Lohkottu 1923 Vestergårdista.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1431 Syvelax Pellasgård Kantatalo pappilan vanhalla paikalla. Aumakattoinen päärakennus n.1850, kuisti uudempi. Korjattu maltillisesti 1970-l, 
1980-l, 1999. Navetta 1800-l lopulta, vilja-aitta 1800-l jälkipuoliskolta, talli/sikala ja lato 1800-1850.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1431 Syvelax Pellasgård Kantatalo pappilan vanhalla paikalla. Aumakattoinen päärakennus n.1850, kuisti uudempi. Korjattu maltillisesti 1970-l, 
1980-l, 1999. Navetta 1800-l lopulta, vilja-aitta 1800-l jälkipuoliskolta, talli/sikala ja lato 1800-1850.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1432 Åfvensår Junnil I Stamhemman i byn. Bostadsbyggnad, lillstuga, ria, bod, stall och lada från 1800-talet. En del av nationellt 
betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 60.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1432 srr 1417 sra 1408 Åfvensår Junnil I Stamhemman i byn. Bostadsbyggnad, lillstuga, ria, bod, stall och lada från 1800-talet. En del av nationellt 
betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 60.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1433 Åfvensår Kalkbrukena på Kirmoudden och Kalkbruken. Finkalkfabrik 1932 och kalkugnar från 1873 och 1912. Kirmoudde utbröts ur Jäppas stamhemman 1937. 
En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 60.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1433 sra 1408 Åfvensår Kalkbrukena på Kirmoudden och Kalkbruken. Finkalkfabrik 1932 och kalkugnar från 1873 och 1912. Kirmoudde utbröts ur Jäppas stamhemman 1937. 
En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 60.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1434 Åfvensår Kallas (Kirmo) Parcell(?) nära kalkbruk. Bostadsbyggnad parstuga 1890-1900, renoverad på 1990-talet. Två bodar 1900 och 1910. 
Fastigheten utbröts ur Jäppas stamhemman 1993. Suojeltu rakennussuojelulailla 1997. En del av nationellt 
betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1434 sra 1408 Åfvensår Kallas (Kirmo) Parcell(?) nära kalkbruk. Bostadsbyggnad parstuga 1890-1900, renoverad på 1990-talet. Två bodar 1900 och 1910. 
Fastigheten utbröts ur Jäppas stamhemman 1993. Suojeltu rakennussuojelulailla 1997. En del av nationellt 
betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1435 Åfvensår Klavor Stamhemman i byn. Bostadsbyggnad parstuga 1689(?), renoverad flera gånger, farstun är den nyaste delen. Lillstuga, 
jordkällare, bod och ladugård från 1800-talet. Väderkvarn (ruin). En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 
1993, 60.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1435 srr 1417 sra 1408 Åfvensår Klavor Stamhemman i byn. Bostadsbyggnad parstuga 1689(?), renoverad flera gånger, farstun är den nyaste delen. Lillstuga, 
jordkällare, bod och ladugård från 1800-talet. Väderkvarn (ruin). En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 
1993, 60.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1436 Åfvensår Knutars Stamhemman nära byn. Bostadsbyggnad c.1820, ombyggd på 1920-talet. Ria, lada (Koskela 7:52) och bastu från 
1815. Bod från 1820-talet. Jordkällare från 1850-talet. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 60.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1436 sra 1408 Åfvensår Knutars Stamhemman nära byn. Bostadsbyggnad c.1820, ombyggd på 1920-talet. Ria, lada (Koskela 7:52) och bastu från 
1815. Bod från 1820-talet. Jordkällare från 1850-talet. En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 60.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1437 Änkis Östergård (Eskils) Stamhemman på gammal plats. Huvudbyggnad 1917, renoverad på 1990-talet(?). Bod och stenkällare 1880. Bastu, 
bod, smedja och såg/träska 1900. Sädesmagasin av tegel 1920.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1437 srr 1418 Änkis Östergård (Eskils) Stamhemman på gammal plats. Huvudbyggnad 1917, renoverad på 1990-talet(?). Bod och stenkällare 1880. Bastu, 
bod, smedja och såg/träska 1900. Sädesmagasin av tegel 1920.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1438 sra 1404 Ön Jurmo Ön Jurmo Ön Jurmo. En även kulturhistoriskt intressant ö. Liten långkyrka i trä från år 1846, den tidigare kyrkans stenfot samt sk. 
munkringar. Värdefull byggnadsgrupp i fiskarbyn. SU:4   441.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1438 sra 1404 Ön Jurmo Ön Jurmo Ön Jurmo. En även kulturhistoriskt intressant ö. Liten långkyrka i trä från år 1846, den tidigare kyrkans stenfot samt sk. 

munkringar. Värdefull byggnadsgrupp i fiskarbyn. SU:4   441. RKY 2009.
Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella
Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1439 Österkalax Korpoström (Korpoströms gård 

och hamn)
Historiallinen kartanoalue, 1700-l rakennettu puinen, karoliinista barokkia oleva päärakennus. Ulkorakennuksia 
etupäässä 1700-l lopulta 1800-luvulle. Jo keskiajalta tunnettu satama. SU:4 441. Valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympõristö RKY 1993, 54.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1439 srr 1419 sra 1402 Österkalax Korpoström (Korpoströms gård 
och hamn)

Historiallinen kartanoalue, 1700-l rakennettu puinen, karoliinista barokkia oleva päärakennus. Ulkorakennuksia 
etupäässä 1700-l lopulta 1800-luvulle. Jo keskiajalta tunnettu satama. SU:4 441. Valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympõristö RKY 1993, 54.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1440 Österkalax Södergård Stamhemman vid gammal plats. Huvudbyggnaden 1920, renoverad på 1960-talet, 1989, 1998. Flera utbyggnader från 
1800-talet bl.a. strandbod, båthus 1932, ladugård 1926.  En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 54.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sr 1440 sra 1402 Österkalax Södergård Stamhemman vid gammal plats. Huvudbyggnaden 1920, renoverad på 1960-talet, 1989, 1998. Flera utbyggnader från 
1800-talet bl.a. strandbod, båthus 1932, ladugård 1926.  En del av nationellt betydelsefulla kulturmiljön RKY 1993, 54.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1501 sra 1502 Seili Saaristomeren tutkimusasema Saaristomeren tutkimusasema. Entisen Seilin hospitaalin sittemmin mielisairaalan rakennusryhmä. Päärakennus 
kivinen, klassistinen, kolmisiipinen kompleksi. Useiata muita rakennuksia. Puistomaienn maisema. SU-kohde 700. Osa 
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Asetus 
480/85

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1502 sra 1502 Seili Seilin hospitaalin kirkko ja 
kelloteline

Seilin hospitaalin kirkko ja kelloteline. Hirsinen ristikirkko, rakennettu Seilin hospitaalikirkoksi 1733. Sisältä karun 
yksinkertainen aidattuine kuoriosineen ja spitaalisten aitauksineen. Eteläpuolella on perinteisen mallin mukainen 
kelloteline.. SU-kohde 699. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Asetus 
480/85

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1503 Grännasin Storgård Nykyisin empireasuinen 1760-luvun kartano, johon kuuluu päärakennus ja entinen juhlasalirakennus. Kartanonmäen 
laidalla luhti ja vilja-aitta. Päärakennuksen päädyn kohdalla taloa vanhempi tiilinen tynnyriholvinen kellari.Muodostaa 
yhdessä Uttisin talonpoikaistalon kanssa kokonaisuuden rantamaisemassa. SU-kohde 696.

Seudullinen

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1504 Grännasin Uttis Vauraasti rakennettu, ulko- ja sisäpuoleltaan edustava talonpoikaistalo 1800-luvun alkupuoliskolta. SU-kohde 695. 
Muodostaa yhdessä Storgårdin kartanon kanssa kokonaisuuden rantamaisemassa. 

Seudullinen

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1505 Högsarin viljamakasiini Högsarin viljamakasiini. Kartanomiljööseen liittyvä, kustavilainen, kivinen viljamakasiini 1700-luvulta. SU-kohde 698. Seudullinen

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1506 sra 1501 Kirkko ja tapuli Kirkko ja tapuli, harmaakivinen kolmilaivainen pitkäkirkko 1400-luvun puolivälistä. Paikalla aikaisemmin ollut puukirkko 
1200-luvulta lähtien. Kiviaita sekä mm. luuhuone ja portit. Klassistinen ruumishuone. Rokokootyylinen tapuli 1700-
luvulta. SU-kohde 690. RKY 1993, 105.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1507 Korsnäsin Västergård Korsnäsin Västergård, poikkeuksellisen hyvin ulkorakennuskantansa säilyttänyt talonpoikais- ja kalastustila. SU-kohde 
701.

Seudullinen

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1508 sra 1504 Käldingen kartano Käldingen kartano. Ulkoasultaan hieman muutettu, mutta sisäosiltaan hyvin säilynyt rokokootyylinen päärakennus 
piharakennuksineen. Kartanon vieressä on 1830-60-luvuilla toiminut tehdas, tunnettu kaakeliuuneistaan ja 
liitupiipuistaan. SU-kohde 692. RKY 1993, 108.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1509 Prostvikin Moho Prostvikin Moho. Säätyläishuvila, aikoinaan Norrbyn tilan päärakennuksena. Empiretyylinen 1841 rakennettu 
kaksikerroksinen hirsirunkoinen rakennus, johon liittyy huvimajana "attkantten", erillinen huone talon päädyssä. 
Puutarhan laidalla kivirakenteinen viljamakasiini. SU-kohde 694.

Seudullinen

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sr 1510 Torasin talo Torasin talo. Arvokas, mm. vesimyllyn säilyttänyt talonpoikaistalo, jossa vanhan päärakennusken ohella on säilynyt 
paljon kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoista rakennuskantaa. SU-kohde 697.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1601 Gammelgård Östergård Kantatalo, vanhalla kylätontilla, jossa runsaasti 1800-luvun rakennuskantaa, lähes alkuperäisessä asussaan. 
Päärakennus 1860-lta 1800-luvun asussa, navetta v:lta 1923 alkup. Makasiini v:lta 1928 alkup. Lisäksi traktoritalli ja 
kaivo.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1602 srr 1601 Levo o Mörby Södergård-Saarnila Erotettu Levosta isojaon yhteydessä (1783 ?), talouskeskus sijaitsee vanhalla yksinäistalon tontilla.  Päärak. 1860-lta,  
ulkoisesti 1800-l asussa. Lisäksi "pikkutupa", vaja, makasiini ja hirsrunk. Navetta 1800-lta.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1603 Lillmälö Tuulensuu En monteringsfärdig villa från 1894. Den första sommarvillan på ön. Villan är i ursprungligt skick, inga ombyggnader 
har gjorts. En bastu från 1991 står dock alldeles invid den gamla villan med snickarglädje. Uthuset och båthuset är 
ursprungliga. Omskött

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1604 Lillmälö Västergård Den ena av de två gamla ursprungliga bondgårdarna i Lillmälö by. Till Västergård hör ett talrikt antal olika byggnader 
från 1700-1900-talen. En värdefull omgivning med (delvis) fungerande lantbruk (bl a får). Västergård hör ovillkorligen 
till bysamhället

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1605 Lillmälö Östergård Östergård är den äldsta bondgården på Lillmälö. Till gården hör ett talrikt antal gamla byggnader från 1800-1900-
talen. Östergård hör ovillkorligen till Lillmälö bysamhället. Trädgården är vildvuxen och huvudbyggnaderna förfaller. 
Nybygge uppförs som bäs

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1606 Loskarnäs Lindenäs Lohkottu Östergårdista. Päärakennus 1920, muutettu v. 1942 kartanomaiseksi vanhusten kesäasuntolan 
asuinrakennukseksi. Lisäksi sauna/auinrakennus samalta ajalta. Huvimaja ja kaivon katos ja puuvaja v. 1942. 
Puistomainen piha.

Seudullinen
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Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1607 srr 1602 Loskarnäs Västergård Erotettu Östergårdista 1700-luvun lopulla, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Päärakennuksen tupa  1700-l, sali 1800-

l.. Peruskorjattu ja muutettu 1920-lla ja 1950-lla (kuisti). Aitta, puimala  sekä talli 1800-luvulta.
Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1608 srr 1602 Loskarnäs Östergård Erotettu Loskarnäsistä  1700-l:n lopulla, sijaitsee kantatalon vanhalla tontilla. Päärakennuksen tupa. 1700-l , salipää 
1820-60-l.  Rak. ulk. lähinnä 1800-l asussa. Liäsäksi palv.väen asunto vajoineen, aitta ja riihi 1800-lta ja talli 1920-l

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1609 Mattholm Grönstrand I En fd backstuga. Huvudbyggnadens äldre delar (stugan/köket) är antagligen från 1700-talet och förflyttad till platsen i 
början av 1800-t. En traditionell rödmyllad parstuga med många gamla detaljer kvar. Renoveringsarbeten pågår 2000-
.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1610 srr 1603 Ontala Vestergård Erotettu Ontalasta 1790-l., talouskeskus vanhalla  kylätontilla. Päärak.1860-lta 1950-l peruskorjattuna. 1800-l tyyli 
jäljellä. Lisäksi aitta 1700-lta, toinen aitta 1800-lta, navetta, ent talli 1900-l alusta, sauna 1800-lta kunnostettuna. SU-
kohde 681.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1611 srr 1603 Ontala Östergård Erotettu Ontalasta 1790-l., talouskeskus vanhalla  kylätontilla. Empiretyylinen päärakennus 1700-1800-l vaihteesta. 
Renkitupa 1830-lta, toinen renkitupa 1910-lta. Navetta ja vaja 1800-lta .  Puimala osittain 1800-lta. SU-kohde 681.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1612 srr 1603 Petteby Tippkulla I Todennäköisesti entinen laivurin torppa, näkyvissä jo vuoden 1792 isojakokartalla. Päärak. 1700-l puolivälistä myöh. 
laaj. asussaan 1800-l tyylisenä. Lohkottu  v1927 Uppgårdista.  Vaja isojakokarttaan merkityn rakennuksen kanssa 
samalla paikalla.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1613 srr 1603 Petteby Tippkulla II Lohkottu Uppgårdista v. 1925. Päärakennus empiretyylinen,  v:lta 1850 (?),  lähes alkuperäisessä asussaan. Osa 
rakennuskokonaisuutta yhdessä Tippkulla I:n kanssa.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1614 Pyhänsuu Pyhänsuu 2  tilaa 1647. Myöh.yhdistyneet. Rustholli n:o 108. Nyk. rak.kanta 1800-1980-l väliseltä ajalta. Päärak.1820-37. 
Renkitupa 1800-lta.Aitta, puucee, puuvaja, navetta,2 kellaria, rantavaja 1800-lta. Lato, paja 1900-lta. 2 erill. pihapiiriä 
1800-lta.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1615 srr 1605 Seivis Norrgård Erotettu kantatalosta 1830-l. (?), talouskeskus  vanhalla kylätontilla. Osa päärak. mahd. 1700-l puolelta. Myöhemmin 
jatkettu ja korotettu. Nyk. 1800-l asussa. Lisäksi talli ja vaja/asuinrak.1800-lta

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1616 Sildala Mellangård Fastigheten utgör stamhemmanet Mellangård, med på kartan från storskiftet. På tomten finns en stor mangård samt 
flera äldre uthusbyggnader tex en stor stenladugård och en gammal loftbod. Byggnadernas placering framhäver den 
gamla bebyggelsetradtionen.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1617 Simonby Södergård Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Päär. 1800-l puoliv. 1800-l asussa.Vanhanisännän asunto 1900-l alusta. 
Aitta viim. 1800-lta. Tien toisella puolella, kylätontin ulkop. mm.kauppana toiminut asuinrakennus 1800-1900-l 
vaihteesta.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1618 srr 1606 Skyttala Skyttala Museo, Skyttalan kantatalon talouskeskus. Kaksi asuinrakennusta 1800-luvulta alkup. tyylin mukaan kunnostettuna. 
Lisäksi aitta, tuulimylly ja riihi 1800-lta sekä muuntamokoppi. (osa siirrettyjä)

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1619 Skärmola Östergård Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Päärakennuksen vanhin osa  1700-lta. Muu osa 1800-lla. Rak. 
kunnostettu 1930-lla.  Lisäksi sauna ja kellari. Uusi asuinrakennus 1980-luvulta (Mellangårdin tontilla).

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1620 Stormälö Stormälögård Gårdens byggnader utgör en helhet med omgivande kulturlandskap. Huvudbyggnaden och lillstugan uppförda före 
1900.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1621 Sydmo Hvitsten Huvila ja ent. kalastajatorppa, tontti  lohkottu v. 1919 Södergårdista. Torpan rakennuksen vanhin osa tod.näk 1700-l 
puolelta. Jatkorak. 1800-l lopulta. Huvila viimeistään vuodelta 1919. Sijaitsee luonnonsuojelualueella.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1622 srr 1608 Sydmo Westergård Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Päärakennus mahd v. 1799, 1800-l asussa. Ikkunat uusittu vanhan 
mallin mukaan. Lisäksi maakellari Uudempaa rakennuskantaa talli sekä kaksi asuinrakennusta pihapiirin ulkopuolella.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1623 srr 1609 Såris Såris Gård Yksinäistalo, vanhalla talon tontilla. Vanhaa rakennuskantaa 1800-luvun alkup. Päärak. (1790-1820)  väentupa (1790-
1820). Pieniä muutoksia 1900-l vaihteesta. Aitta ja  savusauna.navetta 1920-30-lta, lato, vaja ja puimala samoilta 
ajoilta. SU-kohde 682.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1624 Tennäs Vestergård Erotettu Tennäsistä 1754, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Päärak. 1860-lta,  kuistia laajennettu 1990-l., säilynyt 
1800-l asussa. Aitta, maitohuone, puimala 1800-lta. Navetta 1930-lta. Tuulimylly siirretty pihapiiriin 1970-lla.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1625 Tojois Tojois Norrgård Erotettu Toijoisista 1770-l., talouskeskus siirretty nyk. paikalle 1832. Vanha ja uusi pihapiiri vierekkäin. Vanhassa 
päärakennus v. 1838 lähes alkup. Syytinkirak. V. 1832. Lähes alkup. Keittotupa v. 1832 alkup. Lisäksi aitta ja riihi 1830-
lta alkup.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1626 Västermälö Vårgärda Ett kulturlandskap och värdefulla gamla byggnader, som tillsammans bildar en unik helhet. Sommarstuga, byggd av 
skulptören Theodor Schalin 1920-t.(?)

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1627 Atun hopeakaivos Atun hopeakaivos, veden täyttämät vanhat kaivoskuilut Atun kartanosta luoteeseen. SU-kohde 670. Osa 
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 131

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1628 sra 1601 Frederika Runebergin äidin 
mökki

Frederika Runebergin äidin mökki. SU-kohde 685. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 
125.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1629 sra 1602 Kapelstrandin kartano Herraskartano, jonka 1800-luvun päärakennuksen lounaispäässä 1600-luvun harmaakivinen holvikellari. Paikkaan 
liittyy perimätieto kappelista. SU-kohde 692. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 128.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1630 sra 1601 Kirkko ja tapuli Kirkko ja tapuli, Harmaakivinen, kolmilaivainen pitkäkirkko, jonka runkohuone lienee 1300-luvun alusta. Komea 

holvaus runkohionetta myöhäisempi. Kirkon sisäosat on koristettu 1486 kalkkimaalauksilla. Tapulin viirissä vuosiluku 
1662. SU-kohde 686. Osa Paraisten kirkkomaisemaa RKY 1993, 125.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1631 Muddainen, kartano Muddainen, pääasiassa vanhassa asussaan säilynyt kartanon päärakennus 1700-luvun jälkipuoliskolta. 
Maisemallisesti luonnonkaunis sijainti. SU-kohde 684.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1632 Paraisten kotiseutumuseo Paraisten kotiseutumuseo. Kymmenkunta rakennusta siirretty lähiseudulta, vanhimmat 1600-luvulta. Mm. Kirjalan 
1600-luvun talo, pienehköjä asuinrakennuksia, luhti, vilja-aitta, tuulimylly. SU-kohde 689. RKY 1993, 126. 

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1633 Pjukalan kalkkiuuni Lindbergin tonttialueella on säilynyt 4x5 metrin laajuinen, ilmeisesti jo 1700-luvulla rakennetun kalliouunin pohja. 
Teollisuushistoriallisesti tärkeä rakennelma. SU-kohde 690.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1634 Rovastinpappila Rovastinpappila 1800-luvulta. Nykyasu 1800-l lopulta. Vieressä luhtiaitta, jonka alla kellari. Ympärillä vanhaa 
pihapuustoa. SU-kohde 691. RKY 1993, 127.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1635 Sattmarkin kahvitupa Sattmarkin kahvitupa. Perinteinen, pitkä ja kapea torpparakennus maisemallisesti merkittävällä paikalla. 
Läheisyydessä Lofsdalin kartano (sotilastorppa). SU-kohde 693.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1636 sra 1604 Simonbyn kalkkilouhosalue Simonbyn kalkkilouhosalue. Satoja metrejä pitkä kalkkilouhos on Paraisten vanhimpia avolouhoksia ja maisemallisesti 
merkittävä. SU-kohde 683. RKY 1993, 130.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1637 sra 1601 Siunauskappeli Erik Bryggmanin suunnittelema funktionalistinen, osaksi uusklassistinen siunauskappeli vuodelta 1930. SU-kohde 687. 
Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 125.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1638 Skräbbon Stentorp Skräbbon Stentorp, jugend-tyylinen huvila, jonka vieressä hoidettu kasvipuutarha. SU-kohde 695. Seudullinen
Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1639 sra 1606 Skräbbölen Mellangård Maisemallisesti hallitsevalla paikalla, ulkoasultaan perinteisenä säilynyt talonpoikaistalo. Pihalla kunnostettu tuulimylly. 

SU-kohde 688.
Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella
Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sr 1640 Vånon kaakelitehdas 1800-luvun keraamisen manufaktuurin paikka Nedergårdin tilan alueella. Teollisuusarkeologisesti merkittävä. SU-

kohde 694.
Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sr 1701 Billböle Kulla Kantatila. Jatkettu paritupa-tyyppinen talonpoikaistalo rakennettu 1830. Pihapiirissä perustukse tpaikalla 1700-l 
sijainneesta talosta. Antikvaarisesti erinomaisesti säilynyt, lukuunottamatta 1990-l:n peltikattoa. Luhtiaitta 1800-l, kellari 
1800-1900-l.

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sr 1702 Kobböle Kvarnforsen Tillhörde tidigare Kobböle gård. Delades som skifte 1977, donerades av Meliza Söderblom till Sagalunds museum. 
Damm i sten (ca 20 m lång 3 m hög 1 m bred) och renoverad kvarnbyggnad (ca 3,5x6m) från ca 1880. Kvarnen har 
nyligen återställts för museibruk.

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sr 1703 Norrlammala Mellangård Pappila, kantaila, nyk. pappilarakennus rakennettu 1926-27. 1950-lla poistettu puulämmitteiset uunit ja lämpömuurit. 
1985 uusittiin lämpöeristys ja ikkunat. Yksi vanha ikkuna säilytettiin.

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sr 1704 Norrlammala Vestergård Kantatalo. Talonpoikaistalo, osia 1700-lta. Rakennusta uusittu ja jatkettu 1800-lla. Nykyinen sisä- ja ulkoasu 1925. 
Syytinkiläisten asunto 1912, navetta 1890, aitta 1840, 2 vajaa 1800-1900, sauna 1800-1900, kanala 1800-1900, kellari 
1700-l, riihi 1930-l

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sr 1705 Söderlammala Labbis Kantatalo. Asuinrakennus rakennettu 1880. Jatkettu L-muotoiseksi 1900-luvun alussa. Menettänyt osan perinteisistä 
piirteistään 1971 tehdyn peruskorjauksen yhteydessä. Navetta 1800-1900, asuinrakennus -50-l, liiteri -50-l, 
kalkkunasuoja 1973. (SU 670)

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sr 1706 Söderlammala Storgård Ent. rälssitila. Asuinrakennus 1856. Lkoasu perinteinen. Kuisti rakennettu uudelleen 1990-l. Ikkunoista osa uusittu, 
vanhan mallin mukaan käsityönä. Aitta 1900-l:n alku,  navetta (1949) ja varasto-/autotallirakennus 1990-l, omakotitalo 
1981.

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sr 1707 srr 1704 Tappo Norrgård Stamhemman från tiden före storskiftet 1786, kluvet 1914. Bostadshus (ca 14x5,5m) från sl av 1800-talet med 
mansardtak och bred farstukvist i tvärflygel. Ladugård från b av 1900-talet och samtida mindre förrådshus. 
Byggnaderna patinerade och väl bevarade

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sr 1708 srr 1705 sra 1701 Västanfjärd Kyrkan Vanha puukirkko 1759-1769 on aumakattoinen pitkäkirkko, kunnostettu 1800- ja 1900-l. Antikvaarisesti hyvin säilynyt. 
Erill. Kellotapuli 1763. Uusi harmaakivinen kirkko rak.1910-1912. Sisätilat uudistettiin 1956. (RKY 1993, n:o 228, SU 
671)

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Vakka-Suomi Kustavi sr 4001 srr 4001 Etelä-Vartsala Ahjola Kantatalo vanhalla paikalla Suuren Postitien varrella, 1793 isojakokarttassa Stutila. Päärakennus 1800-luvulta. Toimii 
kotiseutumuseona. Pihapiirissä savusauna 1900-l alusta ja ulkohuone. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä Rky 1993.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Kustavi sr 4003 srr 4002 sra 4005 Kaurissalo Isokari, majakka/luotsiasema Majakka 1833 ja vanha luotsiasema 1857-58 majakanvartijoiden ja luotsien asuntoineen, Uudenkaupungin edustalla 
sij ulkoluodolla. Alkuperäinen asuinmiljöö, asuinrak viim v:lta 1845 lähtien. Sekä rak- että luonnonsuojelull arvokas 
alue. RKY 1993, RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Kustavi sr 4004 srr 4003 sra 4003 Kaurissalo Itätalo, "Istro" Kantatalo, mahdollisesti sijainnut samalla paikalla 1600-luvulta. Omistajat tunnetaan 1600-l puolivälistä. 
Päärakennus1850-l. Pihapiirissä useita rakennuksia 1700-1900-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993. SU:4 443.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Kustavi sr 4005 srr 4004 sra 4001 Kivimaa Kustavin Kirkko 1670-luvun puinen pitkäkirkko, jonka molemmin puolin kylkiäishuoneet. Siirretty Kunnaraisista 1783, korotettu ja 
laajennettu. Kunnaraisista 1793 siirretty kellotapuli. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, RKY 
2009. SU-670. Raksulaki

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki
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Vakka-Suomi Kustavi sr 4006 srr 4007 Länsikylä Länsikylä, Alastalo Kantatalo ja rustholli 1650-luvulta. 1773 isojaon aikaisella paikalla. Päärakennus 1860-l, säilynyt lähes alkuperäisenä. 

SU-kohde 671. Pihapiirissä useita rakennuksia 1700-1900-l, mm 2 aittaa, meijeri, talli, karjarakennus, sauna, kanala.
Seudullinen  

Vakka-Suomi Kustavi sr 4007 srr 4032 Pohjois-Vartsala Mairea Lähellä Kihdin väylää sij. ulkosaarelle perust. torppa on lohkottu Tuuskerin Storskäristä v. 1990. Rakennuskanta 1750-
1950-väliseltä ajalta. Kaksi asuinrak., 1900-l ja 1800-l, alkup. ulkorak. Navetta, aitta, sauna, rantavajoja 1800-lopulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4008 srr 4032 Pohjois-Vartsala Storskär/Tuuskeri Tuuskerin saaressa sijaitsevat ent. Heikintalon torppa, lohkottu v. 1927. Rakennuskantaa v:lta 1880-1939. 
Päärakennus lähes alkup. kunnossa v:lta 1880-1899. Lisäksi, savusauna, kaksi latoa, aitta, liiteri ja rantavaja v:lta 
1859-1926 peruskorjattuina.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4009 srr 4009 Ruola Isotalo Muodostettu 1890  Isokartanon jaon yhteydessä. Sijaitsee kantatalon vanhalla kylätontilla,  sileälle kalliolle rak. 
pihapiiri. Päärakennus  v. 1884, sisäp. peruskorjaus 1970-l. Aitta 1840-l.  Lisäksi navetta ja sauna ym. 
ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4010 Ruoni Vanharanta Lohkottu Liljendahlin kantatalosta palsta- ja syytinkitilaksi v. 1914, sijaitsee paikalla, jossa on ollut torppa jo 1700-
luvulla. Laajan ranta-alhon eteläreunalla oleva asuinrakennus 1800-l:n lopulta melko alkuperäisenä. Lisäksi navetta ja 
maakellari.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4011 Salminiittu Pohjola Lohkottu vuonna 1916 Salminiitun kantatalon syytinkitilaksi. Asuinrakennus on kaksikerroksinen ja se on valmistunut 
vuonna 1910. Se on  lähes alkuperäisessä asussa. Lisäksi kivinavetta ja aitta vuodelta 1910.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4012 srr 4010 Salminiittu Salminiittu Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus on palvelusväen rakennus 1700-luvulta,  korotettu ja muutettu 
päärakennukseksi  vuonna 1918. Korjattu 1990-lla. Lisäksi navetta, saha, makasiini ja sauna.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4014 srr 4013 Anavainen ISOKARTANO Kantatalo, joka on vuoden 1779 kartassa nykyisellä paikallaan. Omistajat  tunnetaan vuodesta 1620. Päärakennus on 
valmistunut 1890-luvulla. Muutettu 1950-luvulla. Pihapiirissä on 1800- ja 1900-luvun alun ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4015 srr 4013 Anavainen JUHANTALO (ent.  Westergård) Kantatalo, joka on vuoden 1779 karttassa nykyisellä paikallaan. Omistajat tunnetaan vuodesta 1657. Päärakennus on 
valmistunut vuonna 1951. Vanha on purettu. Lisäksi 1700-luvun aitta, 1800-luvun asuinrakennus ja useita 1800-1900-
lukujen ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4016 srr 4012 Anavainen MÄKILÄ Torppa, lohkottu asutustilaksi Likitalosta vuonna 1927. Hirsirunkoinen asuinrakennus on valmistunut noin vuosina 
1863-1870. Koristeellinen kuisti. Pihapiirissä on lisäksi 1900-luvun alun ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4017 srr 4001 Etelä-Vartsala Kestikievari Kantatalo. 1793 kartassa nykyisellä paikalla Suuren postitien varrella. Vanha postitalo. Päärakennus 1800-l. Useita 
ulkorakennuksia 1800- ja 1900-l, sekä Kummilan ja Kivilän tilat etäämpänä. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4018 srr 4001 Etelä-Vartsala Posti Kantatalo Suuren postitien varrella. Merkitty 1793 isojakokarttaan nykyiselle paikalleen. Vanha Postitalo. Päärakennus 
1800-l. Pihapiirissä useita ulkorakennuksia 1700-1900-l, tuulimylly. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4019 Etelä-Vartsala Rackvilla Hirsirunkoinen, jugendhenkinen huvilarakennus on valmistunut vuonna 1927. Se on miltei alkuperäisessä asussa. 
Remontoitu. Pihapiirissä on lisäksi useita 1930-luvun sauna ja 1970-luvun vaja. Tila on lohkottu Postista vuonna 1932.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4020 srr 4001 Etelä-Vartsala Sipilä Kantatalo. Merkitty vuoden 1793 isojakokarttaan nykyiselle paikalleen. Päärakennus 1880-luvulta. Pihapiirissä 1800-l 
ulkorakennuksia, 1700-l kivikellari. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4021 srr 4015 Friisilä FRIISILÄ Yksinäistalo Merkitty vuoden 1696 karttaan nykyiselle paikalleen. Päärakennus on valmistunut 1800-luvulla. Muutoksia 
tehty noin 1950-1970-luvulla. Asuinrakennus 1920-luvulta. Pihapiirissä on useita 1800- ja 1900-lukujen 
ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4022 Friisilä KORPELA Hirsirunkoinen merikapteenin asuinrakennus 1903-1905. Muutoksia tehty 1980-luvulla. Pihapiirissä on 1900-1910-
luvulla rakennetut aitta, talli ja kaksi navettaa, sekä useita muita ulkorakennuksia. Tila on lohkottu Korpelasta 1904.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4023 srr 4016 Idula Egypti I, ent. Kankare/Nygård, 
Isoluodon kansakoulu

Kantatalo. Merkitty 1732 isojakokarttaan nykyiselle paikalleen. Päärakennus on valmistunut noin vuonna 1851. 
Korjattu. Pihapiirissä on vanha Isoluodon kansakoulu 1949, kaksi pajaa ja useita ulkorakennuksia 1800-1900-luvuilta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4024 srr 4017 Iso-Rahi Latokartano (Iso-Rahin kartano) 1630-l muodostettu kantatalo, ent kruunun virkatalo. 1791 isojakokartassa nykyisellä paikalla. Päärakennus n 1871. 
Pihapiirissä useita ulkorakennuksia 1700-1900-l, mm luhti 1835, tuulimylly 1800-l puolivälistä, kivikellari 1700-l. MM:2  
K  211.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4025 srr 4011 Iso-Rahi Suuri Postitie, Rahinranta Suuri Postitie. Kustavin Rahin rannassa. Luiskamainen lossin kivilaituri. Paikka on todennäköisesti suuren postitien 
maihinnousupaikka tultaessa Taivassalosta. SU-kohde  673. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 1993, RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4026 Kaurissalo Pukkiluoto Kalastustorppa. Lohkottu Länsitalosta vuonna 1955. Hirsirunkoinen asuinrakennus on valmistunut 1850-luvulla. 
Muutoksia tehty 1940-1950--luvuilla. Pihapiirissä on lisäksi 1900-luvun alun navetta, sauna ja rantahuone.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4027 Kevo Ahtola Tila on lohkottu Kevoista vuonna 1916. Rankorakenteinen, pinnalta rapattu asuinrakennus on valmistunut vuosina 
1916-1917. Se on täysin peruskorjattu 2000-luvulla. Lisäksi lampola, talli ja verkkovaja 1920-1950-luvuilta.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Kustavi sr 4028 srr 4018 Kevo Kevo Kantatalo, joka sijaitsee isojaon aikaisella paikallaan. Merkitty vuoden 1793 karttaan nimellä Isåtalo. Päärakennus on 

1800-luvun lopulta. Laajennettu 1900-luvun alussa. Pihapiirissä on luhtiaitta ja useita ulkorakennuksia 1900-luvun 
alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4029 srr 4020 Kivimaa Hellevaara  (Simola) Kantatalo vanhalla paikalla kirkon lähellä. Päärakennus (toiminut kanttorin virka-asuntona) 1800-luvun puolivälistä, 
korj. 1980. "Ylistupa" 1800-l alusta ja luhtiaitta 1800-l lopulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4030 srr 4019 Kivimaa Kallioniemi Hirsirunkoinen nikkarityylinen huvila 1881-1882, lähes alkuperäisessä asussa. Kustavin vanhin huvila. Pihapiirissä on 
lisäksi  useita 1900-luvun alun ulkorakennuksia. Tila on lohkottu Pännäisten niemestä vuonna 1968.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4031 Kivimaa Kesäkoti Jugendvaikutteinen huvilarakennus 1921-1922, Otto Wartiovaaran suunnittelema. Säilynyt alkuperäisessä asussa. 
Pihapiirissä on lisäksi 1920-luvun sauna ja vaja. Tila on lohkottu Nissilästä vuonna 1920.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4032 srr 4019 Kivimaa Kotikallio Hirsirunkoinen, suuri huvilarakennus 1905 lähellä lossirantaa. Kuisteja muutettu. Rannassa 1920-luvun 
musiikkipalvilijonki, jossa doorilaiset pylväät. Lisäksi 1940-luvun sauna ja puuvaja. Tila on lohkottu Nissilästä vuonna 
1907.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4033 srr 4020 Kivimaa Lehtola Hirsirunkoinen, pitkä ja kapea asuinrakennus on valmistunut 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Siinä on toiminut 
Kustavin Osuuskauppa. Pihapiirissä on lisäksi kaupan varasto 1900-luvulta. Osa kirkonkylän miljöötä. Tila on lohkottu 
Simolasta vuonna 1909.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4034 srr 4020 Kivimaa Linden I, II Tila on lohkottu Simolasta vuonna 1917. Hirsirunkoinen, pitkä ja kapea asuinrakennus on valmistunut 1880-1890-
luvulla. Siinä on toiminut posti. Alkuperäisen kaltaisessa asussa. Pihapiirissä on lisäksi 1900-luvun alun asuinrakennus 
(pikkutupa) sekä vaja.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4035 srr 4019 Kivimaa Lintukoto Tila on lohkottu Kummalasta vuonna 1921. Hirsirunkoinen huvilarakennus on valmistunut vuonna 1916 Volter ja Hilja 
Kilvelle. Muutoksia tehty 1950-luvulla. Pihapiirissä on lisäksi ulkorakennus ja sauna.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4036 Kivimaa Meijeri Tiilirunkoinen, funktionalistishenkinen meijerirakennus 1939. Laajennettu 1951 paloaseman tiloilla. Pihapiirissä on 
1900-luvun alun paritupatyyppinen asuinrakennus. Tila on lohkottu Nissilästä vuonna 1944.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4037 srr 4020 Kivimaa Nissilä Kantatalo 1792 isojaon aikaisella paikalla kirkonkylässä. Ent postinkuljetus- ja majatalo. Päärakennus 1860-luvulta, 
1900-l alun asussa. Pihapiirissä 1880-l leipomo, toinen asuinrakennus 1800-l, 1800-l aittoja ja ulkorakennuksia 1800-l 
ja 1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4038 srr 4020 sra 4001 Kivimaa Pietilä  (Pappila) Kantatalo ja pappila. Merkitty vuoden 1779 isojakokarttaan Nissilän viereen, nimellä kappalaisen asunto. Uusi 
pappilarakennus 1881-1882, on lähes alkuperäisessä asussa. Pihapiirissä on useita 1800-1900-lukujen rakennuksia. 
RKY 2009 alueella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4039 Kivimaa Rauhala  (Fredsbo) Mäkitupa. Hirsirunkoinen, paritupatyyppinen asuinrakennus on valmistunut 1800-luvulla. Se on 1900-luvun alun 
asussa. Pihapiirissä on lisäksi 1800-luvun rantahuone ja maakellari. Lohkottu Nissilästä vuonna 1957.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4040 srr 4021 Koelsuu Länsitalo (Lännentalo, 
Västergård)

Osatalo vanhalla paikalla. Muodostunut Knaapilan jakamisessa 1841. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1800-luvulta,  on 
1920-l alun asussa. Toinen asuinrakennus 1925. Tien molemmin puolin olevassa pihapiirissä useita ulkorakennuksia 
1800-1900-luvuilta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4041 srr 4022 Koivula-Koila Heikkilä (Heikintalo) Osatalo vanhalla paikalla. Muodostunut Herrankartanon jakamisessa 1793. Hirsirunkoinen, paritupatyyppinen 
asuinrakennus 1910, korjattu 1950-luvulla. Pihapiirissä on useita ulkorakenuksia 1800-1900-luvuilta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4042 srr 4022 Koivula-Koila Isokartano (Eerikintalo ja 
Matintalo)

1793 jaettu kantatalo vanhalla paikalla. Volter Kilven lapsuudenkoti. Päärakennus uusrenessanssi-talonpoikaistalo 
(Eerikintalo) 1905, toinen asuinrakennus (Matintalo) 1750-l (?). Ulkorakennuksia 1800-1900-l, mm aitta 1884(?), luhti 
1800-l. MM:2 K 210.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4043 srr 4023 Kunnarainen Kunnarainen Keskiaikainen yksinäistalo ja säteri, ollut samalla paikalla 1600-l lopulta. Päärakennus 1830-l, 1900-l alun asussa, alla 
vanhempi kellari. Pihapiirissä ulkorakennuksia 1800-1900-l, mm kivinen viljamakasiini, makasiini/asuinrakennus, 
leivintupa ja riihi.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4044 srr 4024 Laupunen Laupunen Kantatalo vanhalla paikalla (yhdistetty kolme kantataloa). Kivirunkoinen, kookas jugendtyylinen päärakennus 1918-
1919, miltei alkuperäisessä asussa. Katolla lanterniini. Pihapiirissä 1800-l vilja-aitta ja vaja.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4045 srr 4025 sra 4002 Lypyrtti Alastalo Kantatalo ja kruununtalo viimeistään 1500-l. Tunnettu Volter Kilven teoksesta. Päärakennus 1810-1835. Useita 
rakennuksia 1700-1900-luvuilta, mm prännirivi, aitta, rantamakasiini. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993, RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4046 sra 4002 Lypyrtti Holma Luotsitila saaressa. Hirsirunkoinen, paritupatyyppinen asuinrakennus n 1884. Muutoksia 1930-l. 1800- ja 1900-l 
ulkorakennuksia, mm pikkutupa, sauna. Lohkottu Alaskartanosta 1945. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993, RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4047 sra 4002 Lypyrtti Kaila Laivurin tila saaressa. Hirsirunkoinen, paritupatyyppinen asuinrakennus 1846, muutoksia 1930-l. 1900-luvun aitta, 
vaja, sauna, savusauna ja verkkovaja. Lohkottu Alaskartanosta 1929.Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993, RKY 2009

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4048 Lypyrtti Kluuskäri Kalastustorppa saaressa. Hirsirunkoinen, läpikuljettavalla eteisellä varustettu asuinrakennus 1800-l. Lähes 
alkuperäisessä asussa. 1800- ja 1900-lukujen ulkorakennuksia; aitta, rantavaja, rantahuone, savusauna. Lohkottu 
Alaskartanosta 1936.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Kustavi sr 4049 srr 4006 sra 4002 Lypyrtti Lypertön luotsiasema-alue, 

luotsiasema
Luotsiasema 1700-luvun lopulta. Yksi kolmesta Kustaviin perustetusta. Luotsitupa 1888, suunn. Ernst Fredrik 
Andersin, hyvin säilynyt. Varasto/käymälä 1888, sauna 1980-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 1993, RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4050 srr 4006 sra 4002 Lypyrtti Lypyrtin luotsiasema-alue, 
Hilmantalo

Saaressa toimineen luotsiaseman luotsin asuinrakennus, paritupa 1800-l. Sauna/puuvaja 1930-l ja vaja 1900-l 
puolivälistä. Lohkottu 2003 Lypertön luotsiasema-alueesta. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4051 srr 4006 sra 4002 Lypyrtti Lypyrtin luotsiasema-alue,  Holm 1920-l jugendvaikutteinen asuinrakennus saaressa, hyvin säilynyt. Osa 1800-l luotsiyhdyskuntaa. Navetta ja 
talousrakennus 1900-l alusta. Lohkottu 2003 Lypertön luotsiasema-alueesta. Osa valtakunn merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4052 srr 4006 sra 4002 Lypyrtti Lypyrtin Luotsiasema-alue, 
Sjögreninmäki

Asuinrakennus, ns "Sjögrenin talo" 1860-luvulta, osa 1800-l luotsiyhdyskuntaa. Kellari 1800-l. Lohkottu 2003 Lypertön 
luotsiasema-alueesta. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4053 sra 4002 Lypyrtti SARVILINNA,  Villa Hornborg Hirsirunkoinen, Lars Sonckin suunnittelema huvilarakennus 1921-1922, alkuperäisessä asussa. Pihapiirissä myös 
muita Sonckin rakennuksia. Lohkottu Alaskartanosta 1926. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
1993, RKY 2009. Raksulaki.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4054 srr 4026 Parattula Pensastola Kyläkeskustassa torpan tontilla sijaitseva hirsirunkoinen asuinrakennus 1880-1890-l, yksityiskauppana 1940-luvulle. 
1900-l alun asussa. Umpipihamainen.1800-1900-l ulkorakennuksia; aitta, pyykkitupa, navetta/suuli/vaja, savusauna. 
Lohkottu Tukkilasta 1917

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4055 srr 4026 Parattula Tukkila Kantatalo. Perustettu viimeistään 1420-l. 1792 kartassa nykyisellä paikalla, kuulunut Laupusiin. Päärakennus 1700-l, 
laajennettu 1830-l, kuisti 1920-l. 1700-1900-l ulkorakennuksia, mm tuulimylly, luhti, kivinavetta, maakellari, pehtorin 
asunto. SU-445.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4056 srr 4027 Pleikilä Karsikko Kylätontin laidalla sijaitseva hirsirunkoinen työväen asuinrakennus 1916. Laajennettu 1927. Avokuistissa profiloidut 
pylväät. Pihapiirissä 1931 rakennetut navetta ja aitta. Kuulunut Kotilahden tilaan. Tila on lohkottu Westergårdista 1973.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4057 srr 4027 Pleikilä Kotilahti Osatila(?). Kylätontilla sijaitseva hirsirunkoinen, jugendhenkinen mansardikattoinen asuinrakennus 1911-1912. Miltei 
alkuperäisessä asussa. Pihapiirissä on lisäksi 1700-luvun aitta ja maakellari. Tila on lohkottu Pleikilästä 1932.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4058 srr 4027 Pleikilä Pleikilä Yksinäistalo ja rustholli, ollut piispantalo 1500-l. Isojaon aikaisella paikalla. Päärakennus  1800-l, 1930-l asussa. 
Pihapiirissä on useita 1800-1900-lukujen ulkorakennuksia; aitta, sauna/asuinrakennus, paja, talli, riihi, lato ja 
navetta/suuli.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4059 srr 4028 Pohjois-Vartsala Anttila (ent Antois, Antti) Kantatalo isojaon aikasen paikkansa vieressä. Merkitty vuoden 1780 karttaan. Paritupatyyppinen päärakennus 1895, 
1900-l alun asussa. 1900-l alun ulkorakennuksia; sauna, talli, luhti, vilja-aitta ja rantpuori.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4060 srr 4028 Pohjois-Vartsala Likitalo Kantatalo isojaon aikaisella paikalla. Päärakennus 1850-luvulta, 1900-luvun alun asussa. Kuisti 1920-l. Pihapiirissä on 
useita 1800-1900-lukujen ulkorakennuksia; luhti, navetta ja talli/ajokaluvarasto sekä maakellari.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4061 srr 4028 Pohjois-Vartsala Lukkari Kantatalo isojaon aikaisen paikkansa vieressä. Merkitty vuoden 1780 karttaan. Paritupatyyppinen päärakennus 1870-l. 
Pihapiirissä 1870-luvun luhtiaitta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4062 srr 4029 Rahikorpi Vanharipi (Vähätalo) Osatalo 1694 kartan mukaisella paikalla. 1989 jaetun Vähätalon kantatalon osa. Päärakennus 1800-luvulta, 1900-l 
alun asussa. Toinen asuinrakennus 1931-32, 1800-1900-lukujen ulkorakennuksia; luhtiaitta/vaja/talli, vilja-aitta, 
kanala/sikala.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4063 srr 4030 Viherlahti Ääritalo Kantatalo 1793 kartan mukaisella paikalla. Kookas päärakennus 1700-l / 1846, 1900-l alun asussa. Pihapiirissä  1700-
1900-l ulkorakennuksia; mm aitta/kammio, heinäsuuli, navetta ja sauna.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi sr 4064 srr 4031 Vähärahi Nummela (ent Heikintalo) Heikintalon kantatalon pihapiiri, 1694 kartassa nykyisellä paikalla. Asuinrakennus ennen 1870-lukua,1900-l alun 
asussa. Ulkorakennuksia 1700-1900-luvuilta; luhti, kellari/varasto, vaja ja navetta/sikala/talli.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4101 srr 4101 Koliseva Ellä Kolisevan kylän kantatalo, siirretty. Asuinrakennus on 1800- ja 1900-l vaihteesta ja säilynyt alkuperäisasussa. Pihassa 
on alkupäisasussa säilyneet aitta (1912) ja luhti (1800-l) sekä lukuisia uudempia ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4102 srr 4102 Mudainen Huiskala Mudaisten kylän kantatalo, vanhalla kylätontilla.Sijaitsee merkittävällä ja näkyvällä paikalla. Päärakennus 1850-luvulta 
ja hyvin säilynyt alkuperäisasussa, samoin kuin väentupa. Lisäksi eri-ikäisiä ulkorakennuksia, jotka säilyneet 
alkup.asussa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4103 Nästi Heikkilä Kantatalo,siirretty.Päärak. (1842) hieman muutettu.Väentupa (1850-l) säilynyt alkup. asussa.Luhti ja aitat 1800-l 
lopulta. Navetta 1917, laajennettu 1938.Sauna 1930-l,konevarasto 1960-l.Pihapiiri hyvin säilynyt.Päärak. on 
kattomaalauksia.MM:2 K 219

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4104 srr 4103 sra 4103 Untamala Kirkkomaapalsta (Untamalan 
kirkko)

Untamalan harjun vanhalle pakanalliselle hautausmaalle rakennettiin ensimmäinen kirkko yli 900 vuotta sitten. 
Nykyinen puukirkko on yli 200 vuotta vanha. SR. SU-kohde 802. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 1993, 70.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Vakka-Suomi Laitila sr 4105 sra 4103 Untamala Muinaismäki Valtakunnallisesti ainutlaatuinen harjulla sijaitseva rautakautinen kalmisto, jonka viereen on perustettu 2000-luvun 
alussa Arkeologiakeskus entiseen Elsilän kantatalon navettaan. SU-kohde 802.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Laitila sr 4106 srr 4104 sra 4103 Untamala Tontti-Ventola Kantatalo ähes vanhalla kylätontillaan.  Toimii kahvilana.  Rakennus 1890-l, vinkkeliosa 1900-l alussa. Peruskorjaus 
1980-l, jolloin sisä- ja ulkopinnat uusittu hieman ulkoasua muuttaen. Lisäksi aitta 1900-l vaihteessa ja huoltorakennus 
2000-l alussa.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Vakka-Suomi Laitila sr 4107 Kappelimäki Kappelimäen vanha mäkitupalaisasutus. SU-kohde 806. Seudullinen
Vakka-Suomi Laitila sr 4108 Nansion silta Nansion silta sijaitsee syrjään jääneellä vanhalla tieosuudella nykyisen Uudenkaupungin tien luoteispuolella 

Sirppujoen kohdalla. Silta on yksiaukkoinen, parrukaiteinen, hakatusta kivestä tehty kiviholvisilta, kunto hyvä. SU-
kohde 805.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4109 Soukaisten P.Perttelin kirkko Soukaisten P.Perttelin kirkko on keskiaikaiselle kirkonpaikalle n. vuonna 1800 siirretty yksinkertainen puinen 
kirkkorakennus. SU-kohde 803.

Seudullinen Kirkkolaki

Vakka-Suomi Laitila sr 4110 Valkon kirkonpaikka Valkon kirkonpaikka, kalmisto ja kelloteline. SU-kohde 804. Seudullinen
Vakka-Suomi Laitila sr 4111 Kaivolan museoalue Kaivolan museoalue. SU-kohde 807. Seudullinen
Vakka-Suomi Laitila sr 4112 srr 4106 Palttilan kartano Kolmen linjassa olevan rakennuksen käsittävä empiretyylinen kokonaisuus Sirppujoen rannalla peltoaukealla. 

Päärakennus 1840-luvulta. Pihapiirissä harmaakivikellari 1600-luvulta, kauempana goottilaistyylinen tiilinen 
viljamakasiini. Rakennuksia ympäröi puistoalue. Kartanon ja Laitilan keskustan välillä on vanha tieyhteys, joka jatkuu 
pohjoisempana Untamalan kylänraittina. Tie on osittain pengerretty. SU-kohde 801. RKY 1993, 69.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Laitila sr 4113 sra 4101 Kirkko ja tapuli Keskiaikainen kolmilaivainen harmaakivikirkko, jonka runkohuone lienee 1460-luvulta, sakasti vanhempi. Kirkossa on 
taiteellisesti merkittävät kalkkimaalaukset 1480-luvulta. Kivestä, tiilestä ja puusta  rakennettu tapuli, nykyasu 1882. SU-
kohde 800. RKY 1993, 68. 

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella, Kirkkolaki

Vakka-Suomi Laitila sr 4114 sra 4102 Koukkela Kauppila Kauppilan umpipihan rakennuskanta on ilmeisesti 1700- ja 1800-luvuilta. Talonpoikaistilan hirsirakenteiset 
rakennukset rajaavat neliömäistä miespihaa. Umpipihan ulkopuolella on vanhoja talousrakennuksia, mm. 
mamsellityyppinen tuulimylly. RKY 1993, 71.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Laitila sr 4115 srr 4107 Haukka Vanha-Setälä (ent. Oskarila) Setälän kantatalon puolikas vanhalla tontilla. Talo on halottu 1800-luvun puolivälissä. Asuinrakennus 1886. 
Harkkokivinen navetta 1912, luhtirivi 1880-l, kellari 1800-luvulta ja autotalli 1985.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4116 srr 4108 Kaivola Arvela Kantatalo,siir.70m.Päärak(1840), jatkettu 1960/70.Muu as.rak 1935,navetta 1926,aitta 1900-l alku,kanala 1965,kellari 
1891.Rakennukset muod. yhtenäisen kokonaisuuden.Alueella museoalue:tuulimylly,torppa,aittoja,paja,luhti,muita 
ulkorak.1800-l,SU-kohde 807

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4117 srr 4109 Kaukola Kaukola Kartano vanhalla tontillaan. Keskeissalillinen asuinrakennus 1780, muutoksia 1928. Sementtitiilinen navetta 1920-l, 
muutoksia 1960-l jolloin muutettu betonituotteiden tuotantotilaksi

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4118 Kotjala Jussi Kantatalo, siirretty nykyiselle paikalleen n. 18040-l. Talonpoikaitalo 1840-l, toinen asuinrakennus 1913, lohkokivinen 
navetta 1891, betonitiiliaitta 1924, riihi n. 1900 ja talli/varasto 1927. Sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-
alueella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4119 srr 4110 Kotjala Kyntäjä Nikulan kantatalo vanhalla tontillaan. Talonpoikaistalo alun 1850-luvulta, muutoksia 1917. Luhti alun perin 1792 (?), 
aitta 1800-l, navetta n. 1900 ja varasto 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4120 Kotjala Lukkala Lukkalan kantatila isojaon aikaisella tontilla kylämäestä n. 600 m kylämäestä pohjoiseen. Paikalla on ollut n. 1100-
1500-l kirkko, jonka vanha kellari on vielä jäljellä. Lukkalan asuinrakennus 1700-l. Piharakennunkset 1900-l alusta. 
Valtak. maisema-alue.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4121 Kovero Heikkilä Kantatila, siirretty nykyiselle paikalleen arviolta 1830-luvulla. Päärakennus 1834, laajennus 1930-luvulla (Enko?). 
Poikkeuksellisen kookas läpiajettava piharakennus 1928, jossa myös asuintilaa, betonitiilinen navetta 1925.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4122 srr 4118 Laitila APILA (Kino) Funktionalisten rapattu asuin- ja liikerakennus/elokuvateatteri 1936, Heikki Enko. Seudullinen
Vakka-Suomi Laitila sr 4123 srr 4118 Laitila KESKIKYLÄ Klassistinen liikerakennus 1929. Korjaamo/varasto 1950 ja viljavarasto 1953. Seudullinen
Vakka-Suomi Laitila sr 4124 srr 4118 sra 4101 Laitila KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA 

(Kirjasto)
Tiilirunkoinen rapattu kirjasto, jossa myös asuinkerros. Kustaa Hiekan rakennuttaman kirjaston on suunnitellut 1936 
rakennusmestari Heikki Enko.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4125 srr 4118 Laitila NIRO (POUKKA) Pukan kantatilan päärakennus vanhalla tontillaan. Aumakattoinen talonpoikaistalo 1800-luvun puolivälistä. Toinen 
asuinrakennus 1860-l, sen alla keskiaikainen kellari. Aitta 1800-l lopulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4126 srr 4118 Laitila PAPINMAA Klassistinen asuinrakennus 1929, rkm Heikki Enko. Ulkorakennus alun perin 1929, H. Enko, muutoksia myöhemmin. Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4127 srr 4118 Laitila PILPPULA Pilppulan kantatalo vanhalla tontillaan.  Klassistinen päärakennus 1929, Heikki Enko.  Kookas sementtitiilinen navetta 
1929. Piharakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4128 srr 4118 Laitila RISTOLA Funktionalistinen asuinrakennus 1930.luvulta. Tiilirunkoisen rapatun rakennuksen rakensi muurari Risto Laine. Seudullinen
Vakka-Suomi Laitila sr 4129 srr 4118 Laitila Setälä Funktionalistinen vaalea rapattu huoltoasema Laitilan keskustassa. Seudullinen
Vakka-Suomi Laitila sr 4130 srr 4111 Lausti Heikkilänmäki Kantatalo vanhalla tontillaan kylämäen laella. Talonpoikaistalo 1850-l. Kaksiosainen piharakennus, keskellä 

läpiajettava sola ja toisella puolella luhti 1850-l. Betonitiilinen navetta 1910-l. Aitta/kellari  1850-1900, kuivuri 1900-
1940-l. Umpipihamainen.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4131 srr 4112 Leinmäki Kylämatikka Kantatalo.Säilynyt vanhalla paikalla ja as.rak(1800-l loppu) melko alkuperäisessä asussa.Navettaa (1900-l alku) 
muutettu 2000-l.Ulkorakennus 1900-l alusta säilynyt alkuperäisessä asussa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4132 Pappila PAPPILA Pappilan päärakennus 1900, Otto Holm. Päädyssä ja poikkipäädyssä koristeelliset puuleikkaukset. Tiilinen arkistosiipi 
1942, H. Enko. Vaakalaudoitettu varastorakennus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4133 srr 4113 Pato Paavola Kantatalo vanhalla tontillaan.  Päärakennus on rakennettu 1900-l vaihteessa?, remontoitu ehkä 1950-l?. Lisäksi 
pihassa on navetta, aittarivi/vaja/autotalli, makasiini sekä pellon laidassa kuivuri ja lato 1900-l alusta.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Laitila sr 4134 Pato Pihala Kantatila.  Vanha asuinrakennus 1880-l, kaavelit 1940-50-l, sisäremontti ja ulkomaalaus 1960-l ,kate 1990-l. Lisäksi 

1980-l asuinrakennus.  Pieni asuinrakennus, paja, navetta, luhtiaitta, aitta ja kalustovaja 1900-l alkup. Vaja ja 
rehukatos 1930-40-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4135 srr 4114 sra 4104 Suontaka Airikkala Kantatila vanhalla tontillaan. Talonpoikaistalo 1880-l, luhtiaitta/kammio/puuhuone 1700-1964, ent. kanala/vapaa-ajan-
asunto 1900-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4136 srr 4114 Suontaka Rautala Mäkitupa. Asuinrakennus 1800-luvulta, kaksi aittaa ja suuli/karjasuoja/vaja noin 1900. Sijaitsee mäkitupalaisalueen 
eteläosassa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4137 srr 4115 Syttyä Palmunen Kantatalo vanhalla tontillaan. Talonpoikaistalo 1860,  maalattu ja kattotiilet uusittu 2000. Rengintupa 1890, remontti 
1973, maalattu 2000. Lisäksi aitta 1870, navetta 1874, talli/vaja, lato ja kanala 1900-l alku.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4138 srr 4116 Syttyä Venno Kantatalo vanhalla tonitlla. Talonpoikaistalo 1850-luvulta.  Lisäksi toinen asuinrakennus 1960-l alusta, navetta 1905, 
sauna 1940-50-l, 2 aittaa 1900-l alkupuolelta, pesutupa/sauna  1950-60-l, vaja 1920-30-l sekä kalustovaja 1980-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4139 sr 4104 sra 4103 Untamala Arvela Kantatalo vanhalla kylätontilla. Talonpoikaistalo 1800-l lopulta. Jäljellä umpipihasta enää kivinavetta 1880-luvulta. Osa 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009).

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4140 srr 4119 Untamala Huttela Kruunun puustelli.  Vanha asuinrakennus 1800-l alusta, muutoksia 2009. Uudempi asuinrakennus 1953. Lisäksi 
kivinavetta, aitta, kuivuri, vaja/varasto1900-l alusta sekä puuvaja 1950-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4141 srr 4119 Untamala Lalla Kantatalo, osatalo isojaon aikaisella tontillaan. Latokartano-nimisen kantatalon puolikas, kookas paritupa-tyyppinen 
päärakennus 1870.  Lisäksi luhtiaitta 1907 ja kookas kivinavetta 1912 ja aitta 1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4142 sr 4104 sra 4103 Untamala Pitkälä Kantatalo, osatalo vanhalla tontilla kyläraitin varrella. Talonpoikaistalo 1900-l vaihteesta, peruskorjaus 1986. Lisäksi 
hirsinen vaja 1900-l vaihteesta. Osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4143 sr 4104 sra 4103 Untamala Seiko Kantatalo, osatalo . Talaonpoikaistalo 1909.  Lisäksi navetta/vajarakennus sekä aitta, jotka uusittu pinnoiltaan 2000-l 
alussa. Pihapiiriä kiertää lauta-aita. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4144 srr 4119 Untamala Suojamaa Torppa.  Asuinrakennus 1800-l puolivälistä, tuvan katto korotettu 1929.  Lisäksi karjasuoja/vaja 1800-l puolivälistä. Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4145 sr 4104 sra 4103 Untamala Untamalan Sarkin 
talonpoikaismuseo

Kantatalo. Sarkin vanha talonpoikaistalo 1700-l lopulta, toimii museona. Lisäksi pihaan on lKoukkelan kylästä tuotu 
uhtiaitta 1744. Osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4146 Valko Vainio-Puhju Osatalo 1802.,Puhjun kantatalon puolikas. Talonpoikaistalo 1880-1900. Pihapiiri umpipihamainen, ulkorakennukset 
1800-1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4147 srr 4117 Ytö Venno Kantatalo, osatalo. Tiilirunkoinen asuinrakennus 1937,  ulkopuoli rapattu 1980-l, uusi parveke ja pylväikkö 2007. 
Lisäksi navetta ja kalustovajat 1900-l alkupuolelta ja kanala 1960-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila sr 4148 srr 4117 Ytö Vänni Kantatalo vanhalla tontillaan.  Talonpoikaistalo 1870, jatkettu 1900-l alussa. Lisäksi leivintupa/sauna 1950-l, navetta 
1928, makasiini, vajoja ja lato 1900-l alku, kuivuri ja kalustovaja 1980-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4201 Lahdenvainio Ali-Laurila Kylätontilla sijaitseva kantatalon osatalo. Vanha päärakennus 1800-l alusta, päärakennus 1884, uudempi 
asuinrakennus 1984 ja 12 talousrakennusta, joista 6 yli 100 vuotta vanhoja. Tilan vanha rakennuskanta hyvin 
säilynyttä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4203 srr 4204 sra 4202 Pappila Pappila Pappila keskellä Ylikylän kylätaajamaa (RKY 1993, 150) SU-kohde 683. Päärakennus 1880, väentupa 1800-luvulta, 
navetta 1898-1899, sauna 1935. Hyvin säilyneet rakennukset.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4204 Reila Rantala Lohkottu Kauppilan kantatalosta 1906, osatalo. Pieteetillä peruskorjattu asuinrak. 1880. Sauna, luhti, kellarivaja ja paja 
suunnilleen samalta ajalta. Vaja 1900-l alkupuolelta, rantasauna v:lta 1960.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4205 srr 4202 sra 4204 Rihtniemi Rihtniemen yhteisranta a Rihtniemen kylän isojaon aikainen yhteisranta. Maa-alue Kustaantalon. Yhteisrannassa on kylän talojen ja ent. 
torppien 1800-l peräisin olevia rantarakennuksia: Wilhelmintalon ranthuone, Leino laka, aitta ja 1930-luvun 
rantahuone. (RKY1993, RKY 2009)

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4206 srr 4202 sra 4204 Rihtniemi Rihtniemenranta b Rihtniemen kylän isojaon aikainen yhteisranta. Maa-alue kuuluu Kustaantalosta 1923 lohkotulle Rantamäen tilalle. 
Yhteisrannassa on kylän talojen ja ent. torppien rantarakennuksia. Ko. olevaa aitta/rantavajaa kutsutaan Merisen ranta-
aitaksi. RKY 1993, RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4207 Rohdainen Laukola,  Suojala Suojeluskuntatalo kirkonkylän laitamilla. 1920-luvulta, laajennettu 1970-l. Säilynyt hyvin. Urheilukatsomo 1950-60-l. Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4208 Rohdainen Papinranta Lohkotila sivussa kyläkeskustasta, lähellä rantaa. Lohkottu 1934. Päärakennus 1930-l, hyvin säilynyt, 1920-l 
klassismia. Loma-asuntoja 1960-l. Alunperin kirkkoherran asunto ja -virasto.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4209 Rohdainen Pietilä II Kantatila vanhalla paikalla kirkonkylässä. Päärakennus 1911-12, luhtiaitta 1900-l alku, navetta 1920-l. Rakennukset 
hyvin säilyneet. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4210 Rohdainen Pihala Kantatalo, siirretty. Päärak 1800-l puoliväli, asuinrak 1800-l loppu, navetta 1920-l, 3 aittaa 1915, 1800-l, 1700-1800-l. 
Rakennukset hyvin säilyneet. Tuulimyllyn raunio. SU-kohde 685. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4211 Rohdainen Raatkari Kylpylä, lohkotila. Sivussa kyläkeskustasta rannassa. Kylpylä 1900-l alku, ruokasali/majoitustila 1920-l, sauna 1900-l 
alku, majoitustila 1950-l. Rakennukset hyvin säilyneet.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4212 srr 4203 sra 4201 Rohdainen Ristiranta  (Pyhärannan kirkko) Kirkko 1907-09. Kansallisromanttinen ristikirkko, suunn Josef Stenbäck. SU-kohde 686. Osa valtakunnallisesti 

merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993, 149).
Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki
Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4213 Valkama Mylly Mylly. Rakennettu kylän yhteismaalle 1904. Alkuperäisyysaste suuri, esineistö+koneisto paikallaan.Tärkeä 

raitin+kyläalueen maisemassa. Kyläkeskus suojeltu rantayleiskaavassa.Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY 1993, 150).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4214 Valkama Sonska Kantatalo vanhalla paikallla, kylätien varressa, maisemallisesti arvokkaalla paikalla. Päärakennus 1850-1900 säilynyt 
kohtuullisen hyvin, navetta 1908 hyvin alkuperäisessä asussa. Osa valtakunnalisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
(RKY 1993, 150).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4215 srr 4204 sra 4202 Ylikylä Impilä Kantatalo vanhalla paikalla kyläkeskustan keskellä. Päärakennus 1875 (SU-684), aitta 1700-luku?, kellarivaja 1880-
1900. Rakennukset hyvin säilyneitä. (RKY 1993, 150) SU-kohde 684.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4216 srr 4204 sra 4202 Ylikylä Kauppala Liikerakennus vuodelta 1935, puu-funktionalismia. 1941 lohkottu tila. Ulkoa melko hyvin säilynyt. Osa Ylikylän 
historiallista kyläkeskusta, joka on suojeltu rantayleiskaavassa. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
(RKY 1993, 150).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4217 srr 4204 sra 4202 Ylikylä Uusi-Eilu Uusi-Eilu, yhdistetty Uusikartanon ja Eilun kantatalot. Vanhan kyläkeskustan keskellä. Päärakennus 1928, aitta 1880-
1920, asuinrakennus 1935, hyvin säilyneitä. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993, 150).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4218 srr 4205 Hirsilahti Pihavieru Kantatalo näkyvällä paikalla tienvarsimaisemassa. Päärakennus 1894, ulkoasu säilynyt. Väentupa 1800-1850, aitta ja 
luhti 1800-l. Kiviaita ja koivukuja.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4219 srr 4205 Hirsilahti Uusitalo Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1850-l, hyvin säilynyt. Piharivi 1930-l, navetta 1900, aitta 1880-1900, 
kivikellari 1900-1950 ja suuli. Katajaketo.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4220 srr 4206 Ihode Kylä-Lotila Lotilan osatalo vanhalla paikalla. Päärakennus paritupa 1910, kuisti uudempi. Savirunkoinen navetta 1916, luhti ja 
aitta 1800-l, kuivuri 1900-l ja kivikellarin raunio 1800-l/1900-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4221 Ihode Raunela Torpan tontilla myllyn lähellä myllärin rakennuttama asuinrakennus 1929-30, laajennettu 1939-40. Tiilinavetta 1950-l. 
Osa kylämiljöötä. Lohkottu Vuori-Maikolan tilasta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4222 srr 4206 Ihode Uusitalo Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1919, kaksoiskuisti, ulkoasu säilynyt. Navetta 1919, pumppuhuone 1950-l. Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4223 srr 4207 Kauhianpää Uusi-Mäkelä Kantatalo kylätontilla. Päärakennus 1930-l, aitta 1880-1900, navetta 1900-1930, syytinki 1880-1900 (tien 
vastapuolella). Rakennukset hyvin säilyneet.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4224 Kukola Mäki-Tanila Osatalo kylätontin lähellä. Umpipihamainen pihapiiri. Päärakennus talonpoikaistalo 1800-1848. Vähärivi 1920-l, luhti 
1800-1848, 2 aittaa 1800-l, kellarivaja ja talli 1850-1920, navetta 1800-l ja toimitila 1930-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4225 srr 4208 Lahdenvainio Myllytalli Isojaon aikaisella kylätontilla sijaitseva Valpolan kantatalo, jonka tilakeskus on lohkottu 1987 Myllytallin  tilaksi. Säilynyt 
päärak. 1800-l (laaj.1910, korj.1953), navetta 1910, luhti 1800-l vaihteesta, työväen as.rak. 1919 ja aitta 1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4226 srr 4208 Lahdenvainio Valpola (tuulimylly) Tuulimylly kylätontin tuntumassa näkyvällä paikalla. Mamsellimylly 1888, korjattu 1989, 2007. Aitta ja pruuttahuone 
(siirretty).

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4227 srr 4209 Reila Hannula Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus talonpoikaistalo 1800-l, vähäisiä muutoksia sisätiloissa 1990-l, hyvin 
säilynyt. Ulkorakennukset hyvin säilyneitä; kellarivaja 1850-1900, hirsi/rankorunkoinen navetta 1880-1920 ja kookas 
luhti 1850-1900.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4228 sra 4204 Rihtniemi Kustaantalo Osatalo maisemallisesti arvokkaalla paikalla. Päärak paritupa 1899, korj.1969. Luonnonkiviaitta 1882, navetta 1928, 
luhti 1800-l, asuinrakennus ja mylly 1800-l, saha 1920-30-l, aitta 1928 ja paja 1800-l. Osa valtakunn merkitt 
kulttuuriymp RKY1993,RKY2009

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4229 sra 4204 Rihtniemi Vilkunmäki (Vilhelmintalo) Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1799, korj.1800-l, 1908, 1972-1973, hyvin säilynyt. Navetta, luhti, aitta, 
sauna/varastorakennus ja kellari 1850-1900. Osa valtakunn. merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993 ja RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta sr 4230 srr 4211 sra 4203 Santio ANTTILA Kantatalo vanhalla paikalla, pihapiiri tien molemmin puolin. Päärakennus 1920-1924, hyvin säilynyt. Sauna 1900-
1940, kellari, navetta. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4301 Huukainen Ainola Lohkottu Heino-Huukaisesta v. 1983, käsittää kantatalon vanhan talouskeskuksen. Sijaitsee vanhalla kylätontilla. 
Paritupatyyppinen päärakennus 1890-luvulta. Tuvassa kiinteää sisustusta. Antikvarisesti hyvin säilynyt.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4302 srr 4305 Isosärkilä Isosärkilä Keskiaikainen kartano, omistajat tunnetaan 1300-l lähtien. Asuinrakennus ent väentupa 1890-l. Useita 
ulkorakennuksia 1800- ja 1900-l, mm navetta, karjakeittiö, kanala/kellari, syytinki. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993, 187.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4303 sra 4301 Järppilä-Vähäk. Järppilä Keskiaikainen kartano. Empiretyylinen päärakennus 1830-l, alla kellari 1600-l. Väentupa 1897. Ulkorakennuksia 1700-
1900-l, mm kivimakasiini 1781. Kartanolinnan raunio. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
1993, 184. SU:2 441.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4304 srr 4303 Ketarsalmi Muntin sillat 1800-l kiviholvisillat tien etelä- ja pohjoispuolella SU-660. Vanhalla tieosalla nyk maantien vierellä yksiaukkoinen 
luonnonkivisilta 1850. Rantamuurit luonnonkiveä. Kansi sorapeitteinen, kivipylväissä kaksinkertaiset putkikaiteet. RKY 
1993, RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009
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Vakka-Suomi Taivassalo sr 4305 srr 4302 Koivisto Paavola   Kantatalo, ent. Knuutilan tal.keskus vanhalla kylätontilla.  Paritupa, vanhin osa 1850-l. Laaj.  n. 1900.  Tuvassa kiinteää 

sisustusta, sisätilat sekä 1900-l ulkoasu säilynyt. 2 aittaa 1700-1800-l, talli/tupa 1800-l. Hyvin säilynyt kokonaisuus. 
Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4306 srr 4302 Koivisto Paavola I Kantatalo vanhalla paikalla kylätien varrella. Hirsirunkoinen ja pitkänurkkainen paritupa 1830-luvulta, korjattu 1910-20-
l. Ulkorakennus 1950-l. Muu vanha rakennuskanta hävinnyt. Antikvarisesti hyvin säilynyt.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4307 sra 4305 Pappila Hautaus- ja kirkkotonttimaa Kivi- ja hirsirunkoinen kellotapuli 1779, Yläosa 1800-luvun lopulta. Lainamakasiini 1850-luvulta. Kirkon vieressä on 
kaksi hautakappelia 1700-1800-luvuilta. Osa valtakunnallisesti merkittävää kirkkomaisemaa RKY 1993, RKY 2009. SU-
661.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4308 sra 4304 Pappila Taivassalon kirkko Keskiaikainen harmaakivikirkko 1425-1440, vanhimmat osat 1300-l. Tiilipäädyt, sakasti, asehuone. Muutettu 1600- ja 
1800-l. Taivassalon koulukunnan maalauksia 1460-l lopulta. Valtakunn merkittävää kulttuuriympäristö RKY 1993, RKY 
2009. SU-kohde 661.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4309 sra 4304 Pappila Pappila Vanha pappila 1756. Uudempi pappila 1823. 1500-l 2-huoneinen kivikellari. Etäämpänä seurakuntatalo, kirkkotalli 
sekä useita muita rakennuksia kirkonkylässä ja Patakahjassa. Osa valtakunnallisesi merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 1993, RKY 2009. SU:2 44

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Rakennus- 
suojelulaki

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4310 Tammisto Äijänkari Tila on lohkottu Koivikosta vuonna 1980. Koristeellinen mökki on rakennettu 1933. Se on säilynyt hyvin alkuperäisessä 
asussaan, ja on ensimmäisiä kesämökkejä Vehmassalmen rannalla. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuurimaisemaa..

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4311 srr 4301 Tuomoinen Tuomoisten kruununsilta Kivilaituri, joka on ollut Suuren postitien alkupiste mantereella. Otettu käyttöön 1600-luvun puolivälissä tai 1700-luvun 
alussa. 1700-l puolivälissä tien alkupää siirtyi Helsingin kylään. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 
2009. SU-664

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4312 sra 4303 Viiainen Wiiasmuseo (Wiianen, Viiainen) Kartano vanhalla paikalla. Päärakennus 1797-84 (Wijnbladin mallipiirustuksilla), entisöity 1970-l. Toinen asuinrak 
1905, sauna 1930-l, tuulimylly 1815. Museona. Lohkottu 1965. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 1993. SU-kohde 663.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4313 srr 4304 sra 4303 Vuorenpää ja Ristinkylä Vuorenpää Keskiaikainen säteritila vanhalla paikalla, mainitaan asiakirjoissa 1400-l. Päärakennus 1791, muutoksia 1940-1950-l. 
Ulkorakennuksia 1900-l alusta; mm väentupa, navetta, pumppuhuone. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993. SU-662.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4314 Ahainen Leponiemi Rannalla sijaitseva hirsirunkoinen koristeellinen pitsihuvila on rakennettu 1920- tai 1930-luvulla. Kaksi umpukuistia. 
Pihapiirissä on suuli/eläinsuoja, vaja ja sauna samalta ajalta. Tila on lohkottu Ahaisista vuonna 1972.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4315 srr 4306 sra 4302 Hakkenpää Anttila Kantatalo kylätontilla. Hirsirunkoinen päärakennus 1892-1895. Muutoksia 1960-l. Navetta 1960, sauna ja vilja-aitta 
1800-l lopulta, riihi 1800-l alkupuolelta(?), puuvaja 1900-l alusta(?) ja konesuoja. Osa valtakunn merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4316 srr 4306 sra 4302 Hakkenpää Hemmilä (ent Vanha-Hemmilä) Kantatalo vanhalla paikalla. Mansardikattoinen päärakennus 1800-l lopulta, kahdelle perheelle. Laajennettu pohjaltaan 
u-muotoiseksi 1902(?), korjattu 1990-l. 2 vilja-aittaa 1800-l sekä osin savirakenteinen tallirakennus 1900-l alusta. RKY 
1993 alueella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4317 srr 4306 sra 4302 Hakkenpää Kleemola Kantatalo vanhalla paikalla. Hirsirunkoinen päärakennus rakennettu viimeistään 1890-l, miltei alkuperäisasussa. 
Muutoksia 1967. Navetta 1956, sauna 1920-40-l(?), toinen vanhempi asuinrakennus, savusauna 1800-l ja konesuoja 
1980-l. RKY 1993 alueella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4318 srr 4307 sra 4306 Helsinki Kauppila Taivassalon Osuuskaupan sivumyymälä 1934, rankorakenteinen. Suuren postitien varressa Kleemolan riihen paikalla 
kylätontin tuntumassa. Kauppa lopetettiin 1970-l lopulla. Lohkottu Kleemolasta 1935. Osa valtakunn merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4319 srr 4301 sra 4306 Helsinki Lossilaituri (Yhteinen vesialue) Lossilaituri 1930-luvulta. Lohkokivisestä laiturista on liikennöity Kustavin Rahinrantaan 1948 saakka. Sen paikalla on 
ollut Suuren postitien 1700-l valmistunut kivilaituri. Osa valtakunnalisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 
RKY 2009. SU-665

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4320 srr 4307 sra 4306 Helsinki Penttilä Kantatalo vanhalla paikalla Suuren postitien varressa. Merkitty 1792 maakirjaan. Hirsirunkoinen päärakennus 1800-
luvun alkupuolelta. Navetta 1800-l, kanala 1920-1935, ym ulkorakennuksia. Osa valtakunnalisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4321 srr 4307 sra 4306 Helsinki Pyörilä (Pyörlä) Kantatalo kylätontin laidalla, merkitty 1792 maakirjaan. Hirsirunkoinen asuinrakennus n 1883. Muutettu 1920-1990-l. 
Pihapiirissä paja 1800-1900-l taitteesta, sekä useita ulkorakennuksia 1920-1960-l. Osa valtakunn merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4322 srr 4307 sra 4306 Helsinki Soila (ja Kukola) Mäkitupa-alueella ent Kleemolan mäkitupa, erotettu 1932. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1800- ja 1900-l taitteesta. 
Toinen, Kukola -niminen asuinrakennus, sekä kaksi ulkorakennusta 1900-l alusta. Osa valtakunn merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4323 srr 4308 Hilloinen Vähätalo Kantatalo kylätontilla, merkitty 1789 maakirjaan. Hirsirunkoinen päärakennus 1903, korjattu 1930-,1970- ja 1980-
luvuilla. Pihapiirissä useita ulkorakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4324 Huitla Huitla Yksinäistalo. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1920-luvulta, säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Pihapiirissä 
karjasuoja ja puuvaja 1920-luvulta sekä sauna.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Taivassalo sr 4325 Huovari Taipalus Torppa. Lohkottu Nuhjalasta ja Huovarista 1929. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1800-1900-lukujen taitteesta, nykyasu 

1935. Vanhanväen asunto 1950-l. Navetta 1939, lato 1800-luvulta, riihi kiukaineen 1800-l(?), maakellari, hirsilato.
Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4326 srr 4310 Hylkilä Seppä Kantatalo, merkitty 1788 maakirjaan. Hirsirunkoinen päärakennus 1845, säilynyt hyvin vanhassa asussa. 
Ulkorakennuksia 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta; mm pitkä luhtirakennus, talli/sikala, puuvaja ja 
kalustovaja/lato.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4327 srr 4310 Hylkilä Väinölä Hirsirunkoinen huvilarakennus 1906, jossa matala torni, avokuisti ja lasiveranta, hyvin säilynyt. Pihapiirissä sauna ja 
kellari 1900-luvun alusta. Tila on lohkottu Sepästä 1955.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4329 Inkeranta Kansakoulu Hirsirunkoinen, tyyppipiirustusten mukaan tehty koulurakennus 1910. Pihapiiriin on rakennettu uusi koulurakennus 
1954. Ulkorakennukset vuosilta 1910 ja 1953. Lohkottu Palosta 1909.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4330 srr 4312 Inkeranta Pietilä Kantatalo vanhalla paikalla. Hirsirunkoinen päärakennus 1800-luvun loppupuolelta, korjattu 1960-1970-luvuilla. 
Pihapiirissä navetta, aitta/kellari ja varasto/kellari 1900-luvun alusta, sekä puuvaja 1800-l lopulta ja sauna 1920-
luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4331 srr 4313 Isosärkilä Marjaniemi Torppa Mämmiluodon saaressa. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1800- ja 1900-lukujen taitteesta. Pihapiirissä kaksi 
ulkorakennusta 1900-luvun alusta. Lohkottu Viiaisista ja Isosärkilästä 1927.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4332 Isosärkilä Tammimaa (ent Noemaa) Torppa, syrjäinen sijainti. Merkitty 1792 isojakokarttaan. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1800-luvun lopulta, ulkoasu 
1920-luvulta. Pihapiirissä on ulkorakennuksia 1900-luvun alkupuolelta. Lohkottu Isosärkilästä ja Niiastosta 1924.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4333 srr 4315 Järvenperä Aurinkorinne (ent Heikkilä) Kantatalo kylätontin länsipuolella maisemallisesti näkyvällä paikalla. Hirsirunkoinen päärakennus 1850-luvulta. 
Ulkorakennuksia mm luhti ja aitta 1800-l sekä kellari/suuli, kalustovaja ja eläinsuoja 1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4334 Kahiluoto HALTI Torppa. Lohkottu Kahiluodosta 1905. Hirsirunkoinen, vanhan asunsa säilyttänyt asuinrakennus on valmistunut 1800-
luvun alussa. Pihapiirissä on myös 1900-luvun alun rantavaja ja puucee.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4335 srr 4316 Kahiluoto KAHILUOTO Kantatalo, säteritila. Omistajat tunnetaan 1400-l puolivälistä. Hirsirunkoinen päärakennus 1902-05. Pihapiirissä 13 
rakennusta 1700-1900-l, mm navetta 1904-05, työväen asuinrak/vaja 1700-l lop-pu/1800-l alku, tuulimylly, rantpuori, 
aitta, riihi ym.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4336 srr 4316 Kahiluoto Vähäkahiluoto Rälssisäteri, ollut 1949 asti osa Kahiluotoa. Mansardikattoinen kookas asuinrakennus 1928, alla kellari 1600-luvulta, 
paikalta siirretty Kahiluodon  päärakennus Seurasaareen 1930-l. Vaja 1800-l ja navetta 1954.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4337 srr 4317 Kaitainen Kaitainen Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1886. Toinen asuinrakennus 1885. Ulkorakennuksia 1800-l lopulta ja 1900-l 
alusta, mm kivinavetta 1899, aitta, paja, riihi ym. Tila lohkottu Paavolasta ja Heikkilästä 1959, talot olleet yhtä tilaa 
1700-l lähtien.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4338 srr 4318 Karhula KARVARINOJAN SILTA 
Keskustiellä

Pieni harkkokivisilta 1900-luvun alkupuolelta. Kaiteissa kivipylväät. Maisemallisesti merkittävä osa kylämiljöötä. Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4339 srr 4328 Karhula Lehtilä Kyläraitin varressa sijaitseva Holmroosin mylly- ja saharakennus 1931, 1936. Vuoden 1963 palon jälkeen rakennettiin 
satulakattoinen höyläämosa palaneen sahan tilalle. Pihapiirissä 1800-l ja 1960-l rakennettu asuinrakennus. Tila on 
lohkottu Lambosta 1928.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4340 srr 4318 Karhula Pertteli Kyläraitin varrella sijaitseva rankorakenteinen asuinrakennus 1939, laajennettu 1940-l lopulla. Taivassalon 
ensimmäisiä kerrostaloja, alunperin matkustajakoti ja kahvila. Pihapiirissä saunarakennus samalta ajalta. Tila on 
lohkottu Perttalasta 1939.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4341 srr 4318 Karhula Päivölä Osuuskaupan johtajan asunto kyläraitin varressa. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1911, ulkoasu säilynyt. Koristeellinen 
lasiveranta, jossa pulpettikatto vastaharjalla. Toiminut postina ja osuuskassana. 1900-l alun sauna/varasto. Lohkottu 
Keskitalosta 1914.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4342 srr 4319 Kaustio Kaustio Kantatalo, ratsutila, vanhalla paikalla. Ollut olemassa jo keskiajalla. Hirsirunkoinen, mansardikattoinen asuinrakennus 
1926. Pihapiirissä vanhan päärakennuksen hirsistä 1920-luvulla koottu väentupa sekä navetta ja viljamakasiini 1930-
luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4343 srr 4320 Kouvoinen Pyörlä (ent Keskitalo) Kantatalo vanhalla paikalla, merkitty m 1788 maakirjaan. Päärakennus 1870, muutoksia 1920-luvulla. Ulkorakennuksia 
1800- ja 1900-l, mm rengin asunto 1900-l alusta, navetta 1913, riihi ja kellari 1800-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4344 srr 4321 Kyrö Kyrö Kantatalo, merkitty maakirjaan 1700-l lopulla. Entinen verotila ja ratsusäteri. Päärakennus 1890-luvulta, korj 1970-l. 
Pihapiirissä on useita ulkorakennuksia 1800-l lopulta ja 1900-l alusta; talli, aitta, navetta/kanala, navetta, kellari, riihi ja 
suuli.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4345 srr 4322 Leikluoto Ali-Junnila Osatila(?) kylätontilla, syntynyt Junnilan kantatalon jaossa 1891, ollut olemassa 1740-l. Päärakennus viimeistään 1910-
luvulta. Pihapiirissä on vilja-aitta ja suuli 1800-ja 1900-lukujen taitteesta sekä kaksi 1950-luvun navettaa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4346 srr 4323 Lemmetyinen Kirstiläntalo (ent Kirstilä) Kantatalo vanhalla paikalla, mainittu 1540 maakirjassa. Päärakennus 1884, frontonit 1954, muutoksia 1967, 1990-l. 
Navetta 1908, 1800-l lopun vaja/kesähuone ja vaja, aitta 1930-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4347 srr 4323 Lemmetyinen Pyörlä Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1854, ulkoasu 1910-20-l. Toinen asuinrakennus 1800-l alkupuolelta, 
talli/sikala 1900-1930, aitta 1930-l, navetta 1800-l lopulta ja kanala/kellari 1930-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4348 srr 4323 Lemmetyinen Raikkua Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1830-40, ulkoasu 1914, kuisti 1940-l. Alla vanhempi kiviholvikellari. Toinen 
asuinrakennus 1800-l alkupuolelta, talli/vaja 1895, härkäpihatto 1902-03 (siirretty) ja riihi osin 1722.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Taivassalo sr 4349 srr 4323 Lemmetyinen Sarastus (ent Lassila) Kantatalo vanhalla paikalla, mainittu 1540 maakirjassa. Päärakennus 1800-luvun alkupuolelta, jatkettu 1920-luvulla. 

Pihapiirissä 1930-luvun kanala ja 1950-luvun navetta ja puuvaja.
Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4350 Lemmetyinen Vanharanta Torppa rannan tuntumassa etäällä kylätontilta. Asuinrakennus 1800-luvun puolivälistä. Kellarivaja 1900-l alusta, sauna 
1930-l (?) ja navetta/lato. Lohkottu Pyörlän kantatalosta 1931.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4351 Louhisaari Villuoto Entinen Louhisaaren kartanon kalastustorppa Villuodon saressa. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1891, 1920-1930-
luvun asussa. Pihapiirissä savusauna 1833(?), kanala 1901 ja kookas navetta 1934. Hyvin säilynyt kokonaisuus. 
Lohkottu 1945.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4352 srr 4324 Onnikmaa Vähätalo Kantatalo ja rustholli  isojaon aikaisella paikalla. Päärakennus 1800-luvun lopulta, ulkoasu säilynyt. Korjattu mm 1930-l 
ja 1950-l. Talli 1900-l alusta, navetta 1947, kellari 1850-l/1950-l, aitta 1910-20-l ja sauna 1952 sekä 1950-l 
saharakennus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4353 srr 4325 Palo Palo Yksinäistalo isojaon aikaisella paikalla. Päärakennus 1800-luvun lopulta, korotettu ja kuisti uusittu 1940-l. Pihapiirissä 
on toinen asuinrakennus 1800-l sekä useita ulkorakennuksia 1800- ja 1900-l, mm renkitupa, 2 navettaa, kellari, aitta, 
sauna ym.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4354 srr 4326 Paltvuori Isotalo Kantatalo vanhalla paikalla. Empiteryylinen päärakennus 1800-l alusta. Kivinavetta 1800-1900-l vaihteesta, sikala, 
luhti ja puusuoja 1800-l sekä vilja-aitta 1700-1800-l vaihteesta, sauna 1914, pumppuhuone 1964, riihi 1900-l alusta. 
MM:2  K  208.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4355 Paltvuori Ristimäki Torppa, lohkottu Isotalosta vuonna 1912. Syrjäinen sijainti. Hirsirunkoinen asuinrakennus on valmistunut 1800-luvun 
lopulla. Pihapiirissä on lisäksi kellari, navetta ja sauna 1800-luvun lopulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4356 srr 4329 Raumharju Raumharju Yksinäistalo, sijainnut nykyisellä paikallaan 1696. Päärakennus 1928, alkuperäisessä asussa. Pihapiirissä on lisäksi 
1800-luvun navetta, pesutupa ja savusauna, sekä 1900-luvun alun kellari ja rantahuone.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4357 srr 4330 Rouhu Puonti Kantatalo, talouskeskus sijainnut samalla paikalla jo 1769. Paritupa 1800-1900-lukujen vaihteesta.  Ikkunat T-jakoiset, 
kuisti  pulpettikattoinen, sisäänkäyntien päällä poikkipäädyt. Tuvassa  leivinuuni, kaappisängyt sekä kiinteät penkit. 
Hyvin säilynyt.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4358 srr 4331 Rytsälä Rytsälä I Yksinäistalo, ollut samalla suvulla 1700-l lopulta. Päärakennus 1921, alkuperäisessä asussa. Pihapiirissä on 1700-
luvun kellari, 1910-1930-luvun leivintupa, vilja-aitta, navetta sekä useita uudempia ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4359 srr 4332 Sannainen Alakylä Kantatalo. Kaksikerroksinen hirsirunkoinen päärakennus 1850-l, korjattu 1980-90-l. Toiminut kestikievarina ja 
käräjätalona. Pihapiirissä vilja-aitta 1881, navetta 1937, sauna 1947, puuhuone, kalustovaja 1974, kuivuri, 1986, suuli 
1950-l ja puuhuone.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4360 srr 4332 Sannainen Rytsä Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1900-l alusta, ulkoasu 1930-l. Toinen asuinrakennus 1910-20-l, navetta 
1903, talli/sikala 1900-1930-l/1950-l, aitta 1920-l, kellari/kammio/kanala 1900-1920-l ja riihi 1880-1900-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4361 srr 4333 Särkilahti Mattila Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus todennäköisesti 1800-l, saattaa olla 1700-l, ulkoasu 1924. 
Asunto/karjakeittiö/maitohuone 1930-l, luhti/kammio 1850-1900(?), 1900-l alkupuolen kärryvaja , 1900-l alun makasiini 
ja kellari/kanala 1900-l alku/1930-l

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4362 srr 4334 Taipale Isotalo Kantatalo vanhala paikalla Suuren postitien varressa. Päärakennus 1800-l, laajennettu 1900-l alussa, korjattu 1960-l. 
Navetta 1900-1920, talli/vaja 1900-1950-l, aitta 1900-l alusta, heinälato 1910-40, puimala/lato 1900-1940 ja kivikellari.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4363 srr 4335 Tuomarainen Mäkipirkola Pirkolan kantatalon talouskeskus vanhalla paikalla. Hirsirunkoinen päärakennus 1700-1800-l, muutoksia 1920 ja 1990-
l. Pihapiirissä 1800-1900-l hirsirakenteinen navetta. Lohkottu Pirkolasta 1996.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4364 Tuomarainen Pakuri Torppa, lohkottu Mannoisista 1909. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1800-luvulta,  1900-luvun asussa. Pihapiirissä on 
lisäksi 1950-luvun sauna.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4365 srr 4337 Urna Isotalo Osatalo vanhalla paikalla, muodostunut Urnan talon jakamisessa 1792. Päärakennus 1700-l, ulkoasu 1900-l alusta. 
Viljamakasiini, kanala ja riihi 1890-1910, navetta ja talli/sikala 1800-l lopulta(?) sekä sauna ja sikala 1900-1930-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4366 srr 4338 Uskoinen Vähätalo Osatalo, joka on syntynyt Uskoinen ja Utamaan jakautumisessa vuonna 1788. Päärakennus 1910-l. Muutettu ja 
laajennettu mm 1960-l. Pihapiirissä on useita 1910-1920, 1940- ja 1960-1970-lukujen ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4367 Vainionperä Salmela Torppa, syrjäinen sijainti. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1800-1900-l vaihteesta, miltei alkuperäisessä asussa. Sauna, 
paja ja liiteri/talli samalta ajalta sekä navetta ja kanala 1965, kellari 1950-l. Lohkottu Vainionperästä 1927.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4368 srr 4339 Vainionperä Ylistupa (ent Vainionperä) Kantatalo vanhalla paikalla Suuren postitien varressa. Merkitty 1788 karttaan. Vanha päärakennus 1800-l. Nyk 
päärakennus (vanhan miehen rakennus) 1800-l lopulta. Pihapiirissä 1800-1900-l sauna ja kellari/varasto.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4369 srr 4341 Vehas Kartano (Iso-Kartano) Kantatalo vanhalla paikalla. Ent säteri ja sotilasvirkatalo 1600-l alusta. Nyk päärakennus 1850-l, muutettu viimeksi 
1952. 1700-1900-l ulkorakennuksia, mm renkitupa, kellari ja aitta 1800-l, vanhanväen rakennus 1800-l alusta, navetta 
1897 ym

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4370 Vehas Konstala (ent Hannula) Kantatalo. Siirretty läheltä Isokartanoa 1825-1830. Vanha päärakennus siirretty samaan aikaan vanhalta paikalta. 
Useita 1800-l lopun ja 1900-l alkupuolen ulkorakennuksia, mm navetta, talli, luhti/puuvaja/myllyhuone (alla kellari), 
sikala, puimahuone, ym.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4371 srr 4341 Vehas Kotiniemi/Turkkila Mäkitupa ranassa. Hirsirunkoinen asuinrakennus 1900-luvun alkupuolelta, miltei alkuperäisessä asussa. Pihapiirissä 
on lisäksi 1900-luvun alun navetta ja vintturivaja. Lohkottu Isokirslästä 1931.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Taivassalo sr 4372 srr 4340 Vehas Salmela Peuraluodon saaressa sijaitseva hirsirunkoinen asuinrakennus 1932, miltei alkuperäisessä asussa. Pihapiirissä on 

lisäksi vuoden 1932 vaja. Tila on lohkottu Uusirannasta 1940.
Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4401 srr 4419 Alsila Alsila Vanha yksinäistalo, paritupatyyppinen päärakennus1800-luvun alkupuolelta ja hyvin säilynyt (kuisti uudempi). Pihassa 
samalta ajalta oleva luhti.Vanhalla paikallaan.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4402 Hallu Nohkola Kantatalo,  nykyisellä paikalla tod.näk. 1700-luvun lopulta. Päärakennus 1700-l, uudistettu 1920-1930-l, lisäksi luhti, 
työväen as., aitta, navetta. Erillinen asuinrakennus Kallelantien varressa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4403 srr 4423 Halola Pyörlä Kantatalo, siirretty nykyiselle paikalleen 1700-luvun lopulla. Vanha paritupatyyppinen päärakennus 1700-l lopulta, 
uusittu 1800-l ja 1930-luvulla. Luhtiaitta 1700-l. pränni, navetta ja kellarivaja. Hieno, hyvin säilynyt kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4404 srr 4401 Haudo Hemmilä Hemmilän kahtiajaetun kantatalon puolikkaan vanha, isojaon aikaisella paikalla oleva talouskeskus. Päärakennus 
1700-luvulta???, ikkunat 1980-1990-luvulta, kuisti 1900-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4405 srr 4401 Haudo Nokali Vanhalla paikallaan oleva kantatalo, paritupatyyppinen päärakennus 1862, melko hyvin säilynyt  (ikkunat uusittu). 
Lisäksi 1800- luhti ja 1910-1915 karjarakennus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4406 Haudo Kivisilta Kiviholvisilta. Silta on yksiaukkoinen, hakatusta kivestä tehty kiviholvisilta. Sekä silta että aukko poikkeuksellisen 
korkeat, koska joki kulkee sillan kohdalla uomassa. Rakeenteellisesti mielenkiintoinen. SU-kohde 744.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4407 Häähä Marttila Vanhalla paikallaan oleva kantatalo. Päärakennus tehty 1902, laajennettu kaaveleilla 1928, sisäpuolelta uusittu, 
ulkopuolelta säilynyt 1920-luvun asussaan. Lisäksi uudempia talousrakennuksia pihan reunalla.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4408 srr 4403 sra 4403 Kallela Lalla Kantatalo,vanhalla paikallaan. Paritupatyyppinen päärakennus 1800-luvun puolivälistä, navetta 1926. Päärakennus 
säilynyt vanhassa asussa. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993 ja 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4409 srr 4403 sra 4403 Kallela Pauntalo Kantatalo (ent Papu)  isojaon aikaisella paikalla. Paritupatyyppinen päärakennus 1800-luvun toiselta  puoliskolta, 
hyvin säilynyt. Lisäksi uudempi navetta, aitta ja vaja. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993 
ja 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4410 srr 4403 sra 4403 Kallela Sunila Mikolan kantatalo, kylätontilla vanhalla paikallaan, paritupatyyppinen päärakennus 1800-luvun toiselta puoliskolta, 
hienosti säilynyt, korj 1999. Lisäksi navetta 1900-1940. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
1993 ja 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4411 srr 4403 sra 4403 Kallela Vapola Kantatalo  isojaon aikaisella paikalla. Päärakennus hyvin säilynyt paritupa 1850-l, laajennettu poikkipäädyllä? 
Kellarivajarakennus 1800-l ja uudempi navetta. Lähes umpipiha. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 1993 ja 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4412 srr 4403 sra 4403 Kallela Vilo Kantatalo vanhalla paikalla. Paritupatyyppinen, aumakattoinen, näyttävä päärakennus 1886-1889, kuisti 1960-l, 
muutoin hyvin säilynyt, lisäksi luhti 1800-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993 ja 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4413 srr 4404 Katina Katinanmäki Yksinäistalo vanhalla paikallaan. Paritupatyyppinen päärakennus vuodelta 1855, erityisen näyttävä ja hyvin säilynyt. 
Pihasssa useita 1800- talousrakennuksia, kuten aitta, sauna, talli, paja jne. Rakennukset muodostavat erityisen hienon 
miljöökokonaisuude

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4414 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Alinenkatu 33 A ja 33 B Tontilla kolme asuinrakennusta 1800-luvulta. Peruskorjattu vanha ilme säilyttäen. Tontti kuuluu Laiska-nimiseen 
vanhaan puutalokortteliin. Alue on ollut rakennettu jo 1600-luvulla. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4415 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Alinenkatu 37 B Vinkkelin muotoinen asuinrakennus 1856-1893, lisäosa ja peruskorjaus 1956, julkisivu säilynyt vanhassa asussa. 
Ulkorakennus 1939. Tontti kuuluu Runo-nimiseen puutalokortteliin Vallimäen kupeessa.  Osa valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4416 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Alinenkatu 39 Hotellirakennus ja talousrakennus v:lta 1896. Alkuperäinen ilme säilynyt. Tontti sijaitsee Baltzarborgiksi kutsutulla, 
1700-luvulla syntyneellä merimiesten asuinalueella Vallimäen kupeessa. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4417 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Baltzarborg 275 Sijaitsee Baltzarborgiksi kutsutulla, 1700-luvulla syntyneellä merimiesten asuinalueella Vallimäen kupeessa. Vanha 
asuinrakennus 1700-1800-l:lta, paritupatyyppinen, ilme säilynyt. Asuinrakennus 2000-l. Osa valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4418 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Baltzarborg 277 Tontti sijaitsee Baltzarborgiksi kutsutulla, 1700-l syntyneellä merimiesten asuinalueella Vallimäen kupeessa. Tontilla 
on asuinrakennus 1800-l ja kaksi piharakennusta. Kunnostettu, ilme säilynyt.  Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4419 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Baltzarborg 278 Sijaitsee Baltzarborgiksi kutsutulla, 1700-l syntyneellä merimiesten asuinalueella Vallimäen kupeessa. Tontilla on 
kaksi asuinrakennusta ja piharakennus 1700-1800-l. Kunnostettu ilme säilyttäen.  Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4420 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 1 Asuinrakennukset 1854 ja 1874, ilme säilynyt. Ulkorakennus 1950-l:lta.Tontti rakennettiin ilmeisesti 1600-luvun lopulla, 
paloi v.169. Osa Lappi-nimistä korttelia, nimi 1752.  Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4421 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 11 B Osa Leistanko-nimistä korttelia, nimi 1752. Korttelin etelä- ja itäpuoli  rakennettua kaupunkialuetta 1649. Kortteli paloi 

1855. Asuinrakennus 1895,remontoitu, vanha ilme säilynyt. Kaavalla suojeltu. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4422 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 13 Asuinrakennus 1858, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Ulkorakennus 1877 ja 1919. Kuuluu Orava-nimiseen kortteliin, 
kaavoitettiin 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Korttelin eteläosa paloi 1855. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4423 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 16 Tontti kuuluu Hirvi-nimiseen 1800-luvun puolivälin jälkeen kaavoitettuun puutalokortteliin. Asuinrakennus v:lta 1857. 
Remontoitu, vanha ilme säilynyt. Ulkorakennus nuorempi. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöäRKY 
2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4424 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 21 B Tontti kuuluu Kärppä-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Asuinrakennus on 
tehty tod.näk 1880-luvulla, peruskorjattu v.1975. Ulkorakennus 1930-luvulta. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4425 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 4 B Tontti kuuluu vanhaan Runo-nimiseen puutalokortteliin. Asuinrakennus on tehty v. 1862, peruskorjattu v.1923, kuisti 
uudempi. Vanha ilme säilynyt. Piharakennus 1950-luvulta. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 
2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4426 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 7 Asuinrakennus lienee v:lta 1860, peruskorjattu vanha ilme säilyttäen. Tontti kuuluu Laiska-nimiseen puutalokortteliin. 
Alue on rakennettu 1600-l, palanut osittain v.1855 kaupunkipalossa. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4427 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 8 A Asuinrakennus v:lta 1863, remontoitu v.1907 ja 1987, vanha ilme säilynyt. Tontti kuuluu Linkki-nimiseen 
puutalokortteliin, nimi vahvistettiin v.1752. Kortteli paloi v.1855 kaupunkipalossa.  Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4428 sra 4402 Kaupunginosa I Kirkkokatu 9 Osa Leistanko-nimistä korttelia, jonka nimi vahvistettiin v.1752. Tontilla on rakennettua kaupunkialuetta v.1649, paloi 
v.1855 kaupunkipalossa. Asuinrakennukset 1861 ja 1885. Säilyttäen korjattu. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4429 sra 4402 Kaupunginosa I Merimiehenkatu 17 Tontti kuuluu Jänis-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Vanha 
asuinrakennus v:lta 1894, peruskorjattu, ilme säilynyt. Tiilinen asuinrakennus v:lta 1956. Osa valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4430 sra 4402 Kaupunginosa I Merimiehenkatu 21 B Tontti kuuluu Kärppä-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Asuinrakennus 
v:lta 1858, jatkettu v.1889, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4431 sra 4402 Kaupunginosa I Merimiehenkatu 22 B Kuuluu Orava-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Tontin kaakkoispuolella 
kulki 1600-l tulliaita. Asuinrakennus lienee 1850-l, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4432 sra 4402 Kaupunginosa I Merimiehenkatu 23 Tontti kuuluu Hirvi-nimiseen 1800-luvun puolivälin jälkeen kaavoitettuun puutalokortteliin. Vuonna 1857 tehty 
asuinrakennus on purettu, nykyinen v:lta 1938 ja ilmeeltään vanhahtava. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4433 sra 4402 Kaupunginosa I Merimiehenkatu 25 B Tontti kuuluu Hirvi-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v. 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Asuinrakennus v:lta 
1873. Remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4434 sra 4402 Kaupunginosa I Merimiehenkatu 26 B Tontti kuuluu Peura-nimiseen puutalokortteliin, joka kaavoitettiin vuosien 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. 
Asuinrakennus v:lta 1864, peruskorjattu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 
2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4435 sra 4402 Kaupunginosa I Mäyhälänkatu 15 Tontti kuuluu Hirvi-nimiseen puutalokortteliin, joka kaavoitettiin v. 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. 
Asuinrakennus tod.näk 1890-luvulta. Remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4436 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Mäyhälänkatu 2 Tontti sijaitsee 1700-luvulla muotoutuneella Baltzaborgin alueella Vallimäen kupeessa. Asuinrakennus 1848, 
peruskorjattu, vanha ilme säilynyt. Talousrakennus rakennettu uudelleen v.1967.  Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4437 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Mäyhälänkatu 6 A Asuinrakennus n. 1860, jatkettu, vanha ilme säilynyt. Toinen asuinrakennus purettu. Tontti sijaitsee Baltzarborgiksi 
kutsutulla, 1700-luvulla syntyneellä merimiesten asuinalueella Vallimäen kupeessa.  Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4438 sra 4402 Kaupunginosa I Mäyhälänkatu 7 A Tontti kuuluu vanhaan Linkki-nimiseen puutalokortteliin, jonka nimi virallistettiin v.1752. Kortteli paloi vuoden 1855 
kaupunkipalossa. Asuinrakennus 1858, kuistin ulkoasu n. 1980-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4439 sra 4402 Kaupunginosa I Mäyhälänkatu 8 A Tontti sijaitsee Pohjalais-nimisessä korttelissa, joka on rakennettu 1700-luvun lopulla. Asuirakennus v:lta 1856, 
remontoitu v.1925 ja 1956, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4440 sra 4402 Kaupunginosa I Mäyhälänkatu 8 B Tontti sijaitsee Pohjalais-nimisessä korttelissa, joka on rakennettu 1700-luvun lopulla. Asuirakennus v:lta 1891, 
remontoitu v.1939, 1968 ja 1981, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4441 sra 4402 Kaupunginosa I Pohjoistullikatu 1 Asuin- ja ulkorakennus v:lta 1897, ilme säilynyt. Tontti paloi v.1691. Rantaviiva kulki tontin eteläosan halki vielä 1730-

luvulla, tontin pohjoisosa oli rakennettu. Kortteli sai Laiska-nimen v.1752.  Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4442 sra 4402 Kaupunginosa I Pohjoistullikatu 15 A Tulliaita kulki 1649 tontin halki, 1799 osa tontista rakennettua kaupunkialuetta. Kaavoitettiin Arvo-nimiseksi kortteliksi 
1855 jälkeen. Asuinrakennus 1856, peruskorjattu, koristeelliinen ilme. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4443 sra 4402 Kaupunginosa I Pohjoistullikatu 15 B Tontti kuuluu Arvo-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 jälkeen, ja on kenties rakennettukin vasta 
tuolloin. Asuinrakennus v:lta 1846, remontoitu, ilme pääosin säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4444 sra 4402 Kaupunginosa I Pohjoistullikatu 17 Tontti kuuluu Jänis-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Asuinrakennus on 
tehty noin v. 1910, peruskorjattu, ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4445 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Pohjoistullikatu 2 Tontti paloi v.1691. Asuinrakennus v:lta 1838 tai vanhempi, kaupungin vanhimpia rakennuksia. Ollut umpipiha, jonka 
pohjoissivun rakennukset ovat palaneet 1920-l:lla. Peruskorjattu ilme säilyttäen. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4446 sra 4402 Kaupunginosa I Pohjoistullikatu 22 Tontti kuuluu Kärppä-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Asuinrakennus 
v:lta 1857, jatko-osa v:lta 1890. Rakennuksessa toimi kauppa noin v.1900-1990. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4447 sra 4402 Kaupunginosa I Pohjoistullikatu 9-11 Kuuluu Palppa-nimiseen kortteliin, nimetty 1752. Osa tontista oli rakennettu jo 1649, kokonaan 1730-l jälkeen. Paloi 
1855 kaupunkipalossa. Osa rakennuksista 1860-l, osa 1970-1990-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4448 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Puominmäenpolku 5 Tontti kuuluu Baltzaborgin länsipuoliseen alueeseen, jonka asutus on 1700-1800-luvuilta. Nykyinen asuinrakennus 
ilmeisesti 1800-luvulta, remontoitu, ilme säilynyt.  Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4449 srr 4406 sra 4402 Kaupunginosa I Rauhankatu 10 Kuuluu Palppa-nimiseen kortteliin, nimetty v.1752. Osa tontista rakennettu 1649, kokonaan 1730-l. Paloi 1855 
kaupunkipalossa. Entiset kaupungintalo, vaakahuone, ruiskuhuone ja ulkorakennus 1800-l. Osa valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4450 sra 4402 Kaupunginosa I Rauhankatu 20 B Tontti kuuluu Jänis-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Asuinrakennus tehty 
v.1849 ja v.1891-1898, peruskorjattu 1980-luvulla, ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4451 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Vallila, Alinenkatu 41 Tontti kuuluu Baltzaborgin kortteliin, joka muotoutui 1700-luvulla. Vieressä Puomi- tai Vallimäki, jolla oli 
puolusturakennelmia 1700-l. Entinen ravintolarakennus 1877-1880, ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4452 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Vallimäki Tontti sijaitsee Baltzarborgiksi kutsutulla, 1700-luvulla syntyneellä merimiesten asuinalueella Vallimällä. Rakennus on 
tehty luotsituvaksi v.1857, nykyisin museo, ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. RKY 
2009

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4453 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Vanha kirkko Uudenkaupungin vanha kirkko, rakennettu v.1623-1629, tapuli v:lta 1775. Kaupungin vanhin rakennus. Peruskorjattu 
v.1968-1976. Ympärillä vanha hautausmaa, sankarihaudat v.1939-1944 ja sankaripatsas v.1952. Ei ole palanut 
kaupunkipaloissa. Osa RKY 1993, 217. RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4454 sra 4402 Kaupunginosa I Viikaistenkatu 16 A Tontti kuuluu Jänis-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Asuinrakennus 1920-
luvulta, peruskorjattu, ilme pääosin säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4455 sra 4402 Kaupunginosa I Viikaistenkatu 18 B Tontti kuuluu Kärppä-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v.1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Asuinrakennus 
v:lta 1894, remontoitu v.1942, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4456 sra 4402 Kaupunginosa I Viikaistenkatu 24 B Tontti kuuluu 1800-luvun jälkipuoliskolla kaavoitettuun Hirvi-nimiseen kortteliin. Asuinrakennus on v:lta 1874, 
peruskorjattu, vanha koristeellinen ilme säilynyt. Kuuluu suojelukaavaan. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4457 srr 4406 sra 4402 Kaupunginosa I Vuorikatu 15 A Tontti oli v.1649 tulliaidan sisäpuolella, 1730-l peltoa, v.1799 rakennettua kaupunkialuetta. Kaavoitettiin Arvo-nimiseksi 
kortteliksi v.1855 jälkeen. Kaksi asuinrakennusta 1800-luvulta, ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4458 sra 4402 Kaupunginosa I Vuorikatu 19 Kuuluu Orava-nimiseen kortteliin, kaavoitettiin 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Tontin pohjoispuolella kulki 1600-
luvun tulliaita. Tontti paloi v.1855. Asuinrakennus 1860 ja 1910, ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4459 sra 4402 Kaupunginosa I Vuorikatu 23 B Tontti kuuluu Peura-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v. 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Nykyinen 
asuinrakennus v:lta 1869, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Piharakennus v:lta 1921. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4460 sra 4402 Kaupunginosa I Vuorikatu 24 B Kuuluu Linkki-nimiseen puutalokortteliin, nimi vahvistettu v.1752. Kortteli paloi v.1855 kaupunkipalossa. Kaksi 
asuinrakennusta 1863 ja 1890 ja vanha ulkorakennus. Kunnostettu vanha ilme säilyttäen. Osa valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4461 sra 4402 Kaupunginosa I Vuorikatu 25 A Tontti kuuluu Peura-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin v. 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen. Nykyinen 

asuinrakennus v:lta 1889, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 
2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4462 sra 4402 Kaupunginosa I Vuorikatu 26 A Tontti sijaitsee Pohjalais-nimisessä korttelissa, joka on rakennettu 1700-luvun lopulla. Asuirakennus 1849 ja 1854, 
jatko-osa 1893, remontoitu 1980-l, vanha ilme säilynyt. Ulkorakennus 1897. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4463 sra 4402 Kaupunginosa I Vuorikatu 28 Sijaitsee Pohjalais-nimisessä korttelissa, joka on rakennettu 1700-l lopulla. Asuin- ja talousrakennus v:lta 1848, 
remontoitu, molempien vanha ilme säilynyt. Piharakennus v:lta 1949. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4464 sra 4402 Kaupunginosa I Ylinenkatu 29 Tontti kuuluu Leistanko-nimiseen kortteliin, nimi 1752. Tontilla rakennettua kaupunkialuetta 1649, paloi 1855 
kaupunkipalossa. Asuinrakennus 1862, ulkorakennus 1865. Remontoitu,ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4465 sra 4402 Kaupunginosa I Ylinenkatu 31 A Tontti kuuluu vanhaan Linkki-nimiseen puutalokortteliin, jonka nimi vahvistettiin v.1752. Kortteli paloi v.1855 
kaupunkipalossa. Asuinrakennus 1864-1865. Ulkorakennus 1865. Vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4466 sra 4402 Kaupunginosa I Ylinenkatu 31 B Tontti kuuluu Linkki-nimiseen puutalokortteliin, jonka nimi virallistettiin 1752. Kortteli paloi 1855 kaupunkipalossa. 
Asuinrakennus 1863, ulkorakennus n.1864. Vanha ilme säilytetty. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4467 sra 4402 Kaupunginosa I Ylinenkatu 32 Asuinrakennus v:lta 1857, peruskorjattu.Tontti kuuluu Laiska-nimiseen vanhaan puutalokortteliin. Alue on ollut 
rakennettu jo 1600-luvulla. Vuoden 1855 kaupunkipalo tuhosi vanhat rakennukset. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4468 sra 4402 Kaupunginosa I Ylinenkatu 33 B Tontti kuuluu vanhaan Linkki-nimiseen puutalokortteliin, jonka nimi virallistettiin v.1752. Kortteli paloi vuoden 1855 
kaupunkipalossa. Asuinrakennus 1862, peruskorjattu 1990-l vanha ilme säilyttäen. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4469 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Ylinenkatu 34 Asuinrakennus 1860, kaksi ulkorakennusta 1800-luvun lopulta. Vanha ilme säilynyt. Tontti kuuluu Laiska-nimiseen 
vanhaan puutalokortteliin. Alue on rakennettu 1600-l, palanut v.1855 kaupunkipalossa. Osa valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuuriympäristöäRKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4470 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Ylinenkatu 36 B Asuinrakennus on tehty v. 1864, korotettu 1900-luvun alussa. Vanhassa asussa. Piharakennus tod.näk 1870-
luvulta.Tontti kuuluu vanhaan Runo-nimiseen puutalokortteliin.  Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4471 srr 4405 sra 4402 Kaupunginosa I Ylinenkatu 40 Asuinrakennus 1860 ja ulkorakennukset v.1865 ja 1871. Hyvin säilynyt kaupunkimainen umpipiha. Sijaitsee 
Baltzarborgiksi kutsutulla, 1700-l syntyneellä merimiesten asuinalueella Vallimäen kupeessa. Osa valtakunnallisesti 
arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4472 srr 4409 sra 4402 Kaupunginosa II Alinenkatu 28 Kivinen apteekkirakennus 1859, vinkkelitalo 1856-57, talli 1859. Hyvinsäilynyt umpipihakokonaisuus keskeisellä 
paikalla Pusko-korttelissa. Kuului 1649 karttaan, paloi 1685, 1793,1855. Osa valtakunnalisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4473 srr 4406 sra 4402 Kaupunginosa II Kiinteistöyhtiö kirkonkulma Graniittinen pankkitalo v:lta 1911, nyk. Gasthouse. Empirepuutalo 1857, navetta 1880, grillikatos 1989 Varpunen-
korttelissa. Eteläosa kuului 1649 karttaan. Paloi 1855 kokonaan. Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4474 srr 4407 sra 4402 Kaupunginosa II Kirjastotalo Kouluksi 1853-54 rakennettu, toimi 1895-1957 Uudenkaupungin Yhteislyseona.  Vuodesta 1982 kirjastotalona. 
Harvinainen frontoni. Kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Uudenkaupungin puutalokeskustan kulttuuriympäristöön 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4475 srr 4406 sra 4402 Kaupunginosa II Koulukatu 11 A Empirerakennus 1800-luvun alkupuolelta, sijainnut palokujan, ns.kräntin varrella. 1799 kartassa ensimmäistä kertaa, 
säästynyt kaupunkipaloista. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään puutalokeskustan 
kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4476 sra 4402 Kaupunginosa II Koulukatu 17,  Merimiehenk. 9A Asuinrakennus 1854, omakotitalo 1951, sauna 1950-l. ja autotalli 1960-l. Karhu-korttelissa. Kuuluu Mallenin kaavaan 
1850. Säästyi paloista. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4477 sra 4402 Kaupunginosa II Koulukatu 19 Hyvin säilyneet asuin- ja ulkorakennus 1850, ulkorakennus 1900-la., sauna 1954 Karhu-korttelissa.  Kuuluu Mallenin 
kaavaan 1850. Säästyi paloista. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4478 sra 4402 Kaupunginosa II Liljanlaaksonkatu 12 A Empiretalo 1848 (graafikko ja maalari Reino Aksel Harstin syntymäkoti), ulkorak.1850, leikkimökki 1998 Pentti-
korttelissa. Peltoa v. 1730, asuttu 1799. Tontti paloi 1846. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti 
merkittävään  kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4479 sra 4402 Kaupunginosa II Merimiehenkatu 11 A, Kaupunkitalo 1848. Sauna 1900-luvulta. Kuuluu Teeri-kortteliin. Vahvistetussa asemakaavassa ensimmäisen kerran 
1850. Säästyi paloista. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4480 sra 4402 Kaupunginosa II Nuorisotalo, Liljanlaaksonk.10 Raittiusseuran pseudovinkkelirakennus ja frontonitalo v.1906, uusi sivurakennus Pentti-korttelissa. 1730 kartassa, 

paloi 1846. Kuuluu Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään Uudenkaupungin puutalokeskustan 
kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4481 srr 4406 sra 4402 Kaupunginosa II Rauhanpuisto ja kirkko Kirkko 1858. Rauhanpuisto kuului v. 1649 kaavaan, 1799 paikalla kiinteistö. Chiewitzin kaavassa paikka varattiin 
Raatihuonetta varten, mutta jäi puistoksi. Kuuluu keskeisenä Chiewitzin kaupungin keskustaan. Osa RKY 1993, 217 
RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4482 sra 4402 Kaupunginosa II Reivosen talo, Ylinenkatu 19 Hyvin säilynyt asuinrak. 1850, asuin- ja varastorakennus 1850-l:n vaihteesta Varpunen-korttelissa. Kuului vuoden 
1730 karttaan. Palanut 1846. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään puutalokeskustan 
kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4483 srr 4406 sra 4402 Kaupunginosa II Seikowin koulu Asuinrakennus 1800-l (002).; hyvinsäilyneet koulurakennukset 1865, 1874 ja 1939. 1730 kartassa peltoa, 1799 tontin 
eteläsivu asuttu. Lounaiskulma  paloi 1855. Rak.002 ja 004 ja 004 Hanhi- 005 Saukko-korttelissa. Osa 
valtakunn.merkitt. Kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4484 sra 4402 Kaupunginosa II Sepänkatu 12 A Kaupungin vanhimpia asuinrakennuksia 1800-l. alusta Varpunen-korttelissa Pohjoissivulla säilynyt osa ks.palokränttiä. 
Harvinaiset ikkunankarmit. Kuului 1799 karttaan. Säästynyt kaupunkipaloista. Kuuluu valtakunnallisesti merkittävään 
kulttuuriympäristöön RKY 2009

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4485 sra 4402 Kaupunginosa II Sepänkatu 16 A Asuinrakennus 1874, ulkorakennus 1900-luvun alusta Putta-korttelissa. Peltoa 1730, karttaan 1850, paloi 1846. 
Kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Uudenkaupungin puutalokeskustan kulttuuriympäristöön RKY 2009 ja 
Chiewitzin asemakaavaan.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4486 srr 4409 sra 4402 Kaupunginosa II Sepänkatu 6, Alinenk.23(liikeh) Kaksi maisemallisesti keskeistä rakennusta v:lta 1848, rak.003 v:lta 1889 Käkölä-korttelissa. Kaupunkikartassa jo v. 
1649. Paloi 1685, 1846, 1855 (003). Kuuluu Chiewitzin asemakaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään 
Uudenkaupungin kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4487 sra 4402 Kaupunginosa II Sepänkatu 8 Asuinrakennus 1848 (syntynyt arkkipiispa Aleksi Lehtonen), asuinrak.1849, paja 1984 Käkölä-korttelissa. Kartassa jo 
v. 1649. Paloi 1685 ja 1846. Kuuluu Chiewitzin asemakaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään Uudenkaupungin 
kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4488 sra 4402 Kaupunginosa II Sepänkatu 9 Asuinrakennus (toimi pitkään Pelastusarmeijana) 1848 Pentti-korttelissa. Tontti  jo 1730-luvun karttaluonnoksessa. 
Tontti säästyi v. 1846.  Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään Uudenkaupungin 
puutalokeskustan kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4489 sra 4402 Kaupunginosa II Tervasen talo Empiretalo v:lta 1845, ulkorakennus 1860-l, vaja v:lta  2000 Varpunen-korttelissa. Kuului vuoden 1730 karttaan. 
Säilynyt kaupunkipaloista. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään puutalokeskustan 
kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4490 srr 4408 sra 4402 Kaupunginosa II VPK:n talo, Ylinenkatu 26 Kivirakennus v:lta 1857, ollut VPK:n käytössä vuodesta 1892 alkaen. Mainittu kaupunkikartassa jo v. 1649. Paloi v. 
1685,  1846 ja 1855. Kuuluu Chiewitzin asemakaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään Uudenkaupungin 
kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4491 sra 4402 Kaupunginosa II Vuorikatu 10 Asuintalo V:lta 1898 ja sauna 1985 Varpunen-korttelissa. V. 1730-kartassa peltoa, asuttu 1799. Säästyi 
kaupunkipaloista. Kuuluu Chiewitzin asemakaavaan, osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4492 sra 4402 Kaupunginosa II Vuorikatu 5 B Kaksi asuinrakennusta ja ulkorakennus 1860-luvulta Pukki-korttelissa. 1730 peltoa, 1799 uloittui kaupunkialueeseen. 
Säästyi paloista. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4493 sra 4402 Kaupunginosa II Vuorikatu 7 Asuinrakennus 1898 (ulkokuistit ja kattomaalauksia), leikkimökki 1992, ulkorakennus 1898, kaivo 1990-l.al. Peltoa 
1730, karttaan 1850, paloi 1846. Kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4494 sra 4402 Kaupunginosa II Ylinenkatu 22 Asuinrakennus 1850, muutoksia 1984. Liittyy koulun, sähkölennätinlaitoksen ja Uudenkaupungin Sanomien historiaan. 
Ulkorakennus 1839. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4495 srr 4409 sra 4402 Kaupunginosa III Alinenkatu 15; Myllykatu.6 ja 8 B Asuinrakennus 1848 ja 1851 Uta-korttelissa. Tontti jo 1649 kartassa. Paloi 1685 ja 22.-23.8.1846. Osa Chiewitzin 
asemakaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4496 srr 4409 sra 4402 Kaupunginosa III As. Oy Alinenkatu 16 (Kuvala) Asuinrakennukset 1854 ja 1857, elokuvateatteri-ulkorakennus 1852 Suurikkala-korttelissa.  Kuului 1730 karttaan. 
Paloi 1794 ja 22.-23.8.1846. Osa Chiewitzin asemakaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 
2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4497 srr 4409 sra 4402 Kaupunginosa III As.Oy Uudenkaupungin 
Alinenk.9

Asuinrakennukset 1869 ja 1872, liikerakennus ja autotalli 1982, huvimaja 1995  Rantala-korttelissa. Tontti ensi kertaa 
1730 kartassa. Paloi 22.-23.8.1846. Osa Chiewitzin asemakaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4498 srr 4410 sra 4402 Kaupunginosa III Blasieholmankatu 14 Asuinrakennukset  1700-luvulta?, vaja Kettu-korttelissa.. 1730 kartassa peltoa, rakennettu  1799, säästyi 
kaupunkipaloista. Osa Chiewitzin kaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4499 srr 4409 sra 4402 Kaupunginosa III Junqvistin talo Valtakunnallisesti arvokas Junqvistin talon  pihapiiri, jossa  asuinrakennukset 1847 ja 1853, ulkorakennukset 1847 ja 
1848, kaivo Ihode-korttelissa. Tontti ensi kertaa 1730 kartassa. Paloi 22.-23.8.1846. Osa Chiewitzin asemakaavaa. 
Osa RKY 1993, 217 ja RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Rakennus- 
suojelulaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4500 sra 4402 Kaupunginosa III Museo, Ylinenkatu 13 Kivinen empireasuinrakennus (museo) 1870,  kaksoisvinkkelileivintupa 1849 Yleen-korttelissa. Kartassa 1730. Paloi 
1846. Osa Chiewitzin asemakaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4501 srr 4410 sra 4402 Kaupunginosa III Myllykatu 11 Asuinrakennus 1760-luvulta. Rakennus näkyy  1799 kartassa. Kuuluu valtakunnallisesti merkittävään 

Uudenkaupungin puutalokeskustan  kulttuuriympäristöön RKY 2009.
Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella
Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4502 srr 4410 sra 4402 Kaupunginosa III Myllykatu 12 Asuinrakennukset 1849, 1850 ja 1852,  paja ja ulkorakennus 1866, muodostavat hyvinsäilyneen pihapiirin Yleen-

korttelissa. Kuului ensikertaa 1730 karttaan. Paloi 1846. Osa Chiewitzin asemakaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4503 sra 4402 Kaupunginosa III Myllykatu 7 Asuin- ja ulkorakennus 1854 Ihode-korttelissa. Tontti ensi kertaa 1730 kartassa. Paloi 22.-23.8.1846. Osa Chiewitzin 
asemakaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4504 sra 4402 Kaupunginosa III Myllykatu 9 Asuinrakennus 1853, tupakkatehdas 1854, ulkorakennus 1853 Piukka-korttelissa.  Peltoa 1730, asuttu 1799. Paloi 
1846. Osa Chiewitzin asemakaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4505 srr 4410 sra 4402 Kaupunginosa III Myllyrinne 3 Asuinrakennus 1800-luvulta  Kettu-korttelissa. 1730 kartassa peltoa, rakennettu  1799, säästyi kaupunkipaloista. Osa 
Chiewitzin kaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4506 srr 4409 sra 4402 Kaupunginosa III Pappila Asuinrakennukset 1848, autotalli 1960  Ihode-korttelissa. Tontti ensi kertaa 1730 kartassa. Paloi 22.-23.8.1846. Osa 
Chiewitzin asemakaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4507 Kaupunginosa IV Rantakatu 14 Asuinrakennus 1853, Samuel Söderblom, ja ulkohuone Varis-korttelissa.  Paloi 1793, kuului 1799 kaavaan. Osa 
Chiewitzin kaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4508 sra 4402 Kaupunginosa IV Torikatu 4 Asuinrakennus 1848, 1856, ulkorakennus 1848 Tavi-korttelissa. 1799 kartassa vielä peltoa, säilyi kaupunkipaloista. 
Alkuperäisenä säilynyt pihakokonaisuus 1840-50 -luvuilta.Osa Chiewitzin kaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4509 sra 4402 Kaupunginosa V Merimiehenkatu 30 Tontti kuuluu Hansberginmäki-nimiseen kortteliin, joka on rakennettu viimeistään 1900-luvun alkupuolella. 
Asuinrakennus v:lta 1926, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 
2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4510 sra 4402 Kaupunginosa V Merimiehenkatu 32 Tontti kuuluu Kokkomäki-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin 1800-luvun loppupuolella. Asuinrakennus v:lta 1898, 
talousrakennus samalta ajalta. Vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4511 sra 4402 Kaupunginosa V Merimiehenkatu 38 Tontti kuuluu Kokkomäki-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin 1800-luvun loppupuolella. Kaksi asuinrakennusta v:lta 
1904 ja 1909, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Ulkorakennukset v.1948 ja 1955. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4512 sra 4402 Kaupunginosa V Vallikatu 14 B Tontti kuuluu Kokkomäki-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin 1800-luvun loppupuolella. Asuinrakennus 1800-luvun 
lopulta, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4513 sra 4402 Kaupunginosa V Vuorikatu 29 Tontti kuuluu Hansberginmäki-nimiseen kortteliin, joka on rakennettu viimeistään 1900-luvun alkupuolella. 
Asuinrakennus v:lta 1925, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 
2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4514 sra 4402 Kaupunginosa V Vuorikatu 31 B Tontti kuuluu Kokkomäki-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin 1800-luvun loppupuolella. Asuinrakennus v:lta 1896, 
remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4515 sra 4402 Kaupunginosa V Vuorikatu 33 A Tontti kuuluu Kokkomäki-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin 1800-luvun loppupuolella. Asuinrakennus 1800-luvun 
lopulta, remontoitu, vanha ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4516 sra 4402 Kaupunginosa V Vuorikatu 33 B Tontti kuuluu Kokkomäki-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin 1800-luvun loppupuolella. Asuinrakennus v:lta 1902, 
remontoitu, vanha ilme säilynyt. Entinen pajarakennus v:lta 1909, uusittu. Osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4517 sra 4402 Kaupunginosa V Vuorikatu 35 Tontti kuuluu Kokkomäki-nimiseen kortteliin, joka kaavoitettiin 1800-luvun loppupuolella. Asuinrakennus v:lta 1897, 
remontoitu, vanha ilme säilynyt. Talousrakennus  samalta ajalta. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4518 sra 4402 Kaupunginosa VI Merimiehenkatu 27 Kukonmäen kupeessa ruutukaava-alueen laidalla. Alue lienee rakennettu vasta 1900-luvun alussa. Asuinrakennus 
v:lta 1931, remontoitu, rakennusajan ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4519 sra 4402 Kaupunginosa VI Merimiehenkatu 29 Kukonmäen kupeessa ruutukaava-alueen laidalla. Alue lienee rakennettu vasta 1900-luvun alussa. Asuinrakennus 
1920-luvulta, remontoitu, rakennusajan ilme säilynyt. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4520 Kaupunginosa VIII Vanhustentalo ja päiväkeskus Asuinrakennukset 1858, 1860, 1860-luvulta ja 2 ulkorakennusta 1860-luvulta Pyy-korttelissa.  Komea porvaristalon 
pihapiiri. Peltoa vielä 1799 kartassa. Osa Chiewitzin kaavaa ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4521 srr 4411 sra 4407 Ketteli Alinen-Uusikartano Kantatila, jota viljelty jo 1540 -l. Alkup. kylätontti. Tila jaettu 1841 Aliseen ja Yliseen Uusikartanoon. Päärak. 1874, 
piharak. 1800-l., maakellari (?) ja vaja 1900-l. alkup. Rak. hyvin säil.  Osa valtakunn. merkittävää kulttuuriymp. 
RKY1993, 220 ja RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4523 srr 4411 sra 4407 Ketteli Eerola Kantatila. Pyhämaan kirkkoherran virka-asunto. Päärak. 1928-29, kivinavetta 1907, piharak. ja tilanhoitajan as. 1900-l. 
alku. Päärak. ulkoasu on hyvin säilynyt. Rakennukset vanhalla kylätontilla. Osa valtakunn. merkittävää kulttuuriymp. 
RKY1993, 220 ja RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4524 Ketteli Harmaa Kantatalo. Päärakennus ja navetta mahdollisesti 1800-luvun puolelta sekä vinkkelirakennus 1900-luvun alkupuolelta. 

Rak. hyvin säilyneitä ja sijaitsevat vanhalla kylätontilla. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
(RKY1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4525 srr 4412 Ketteli Pirhanperä Kalastuskylä. Kallioisessa pihapiirissä on kaksi kalamajaa, kolme rantapuotia ja ranta-aitta 1800-l. lop. ja 1900-l. väl. 
ajalta. Hieman kauempana metsässä hirsinen venevaja 1900 -l. alkup. Hyvin säilynyt kokonaisuus. Alueella on 
voimassa rantakaava (RA)

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4526 sra 4407 Ketteli Vuorela Torppa. Lohkottu  Ylisestä Uudestakartamosta 1934. Päärak., aitta, maakellari, navetta ja savusauna 1800 -l. 
Rakennukset hyvin säilyneitä. Uudisrak. omakotitalo ja autotalli 1900-l. lopp. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY1993, RKY 2009).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4528 srr 4430 Korpi Korpi Vuonna 1901 kahtia jaettu yksinäistalo. Paritupatyyppinen päärakennus vuodelta 1906? erinomaisesti säilynyt 
(peruskorj. aloitettu  1999). Lisäksi vähärivi, kivinavetta, kanala yms. Hieno miljöökokonaisuus yhdessä Isokorven 
kanssa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4529 srr 4431 Kuantaka Juntti Vanhalla paikallaan kylätontilla oleva kantatalo, entinen rälssitila. Suhteellisen korkea, paritupatyyppinen päärakennus 
1800-luvun lopusta? ja hyvin säilynyt. Pihassa lisäksi talousrakennus ja sauna.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4530 srr 4432 Kylähiisi Uusikartano Hiukan vanhalta paikaltaan siirretty kantatalo. Päärakennus näyttävä, 1800-luvulta. Lisäksi komea kivinavetta ja aitta. Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4531 Lahti Rautatieasema Vuonna 1924 valmistunut rautatieasema, hienosti säilynyt vanhassa asussaan. Ulkoasussa 1920-luvun klassismiin 
viittaavia piirteitä.

Valtakunnallinen Rautatie-sopimus 
1998

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4532 srr 4415 Pettäinen Pettäinen Yksinäistalo, vanhalla paikallaan, paritupatyyppinen päärakennus näyttävä ja hyvin säilynyt, vuodelta 1900. Pihassa 
useita 1900-luvun alun talousrakennuksia jotka ovat säilyneet hyvin. Hieno maisemallinen kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4533 Pitkäluoto Kivioja Osatila. Lohkottu Papun kantalosta 1907. Päärak., navetta, aittarivi, sauna, kolme vajaa ja riihi 1800- l. - 1900 -l. al. 
Uusi varastorak..1900-l. lop. - 2000-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriymp. (RKY1993). (SU 662) U:gin 
yleiskaava, SR.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4534 srr 4416 sra 4408 Pitkäluoto Kouhi Pitkäluodon kantatalo. Päärak. 1700-l., talli ja aitta 1800 -l., navetta 1900-l. alusta, lampola, kanala ja makasiini 1900 -
l. puoliv. Kokonaisuus hyvin säilynyt, sij. vanhalla kylätontilla.Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
(RKY1993, RKY 2009)

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4535 srr 4416 sra 4408 Pitkäluoto Laato Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärak. 1700- ja kellari 1800 -l. sekä  piharak. 1900 -l. puoliv. Navetta 1800-1900 
vaiht., viljamakasiini 1900-l. puoliv. ja vilja-aitta 1800-l. Aitta ja riihi 1800-l. puol. Osa valtak. merkittävää kulttu.ymp. 
(RKY 1993)

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4536 srr 4463 Putsaari Putsaaren piilokirkko Tämän hetkisen tiedon mukaan rakennettu 1668. Paanukatto. Maalattia. Seinillä nimikirjoituksia, vanhin 1684. 
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. SU-kohde 681. RKY 1993, 218.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4537 srr 4463 Putsaari Yli-Kleemola Putsaaren kylän vanha kantatila. Nykyinen päärakennus valmistunut 1900. Pihapiirissä päärakennusta vanhempia 
rakennuksia 1800-luvulta, muun muassa saaristossa harvinainen kivinavetta ja savusauna. Vanha kylätontti, arvoalue.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4538 srr 4418 sra 4406 Pyhämaa Kirkonmaa I Pyhämaan vanhempi uhrikirkko rakennettu vuosien 1642-50 välisenä aikana ja uusi kirkko vuonna 1804. 
Suojelukohde. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY1993, 220 ja RKY 2009). SU-kohteet 660, 
661.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4540 srr 4418 sra 4406 Pyhämaa Laihonen Pyhämaan kotiseutumuseo "Laihosen Torppa". Lohkottu Pöylän kantalosta vuonna 1923. Museo kattaa päärak., 
piharak., maakell. ja savus. Erittäin hyvin säilynyt rakennuskanta 1800-luvulta. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY1993, 220 ja RKY 2009).

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4542 srr 4444 Pyrrilä Maisila Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla, päärakennus 1800-luvulta, näyttävä paritupa ja hyvin säilynyt. Navetta, 
talli, sauna, aitta yms. 1909 jälkeen rakennettu. Hieno kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4543 srr 4448 Sairinen Vähätalo Vähätalon maista 1906  lohkottu koulun tontti (Vähätalon ent. tal.kesk. paikalla.)Vanha koulurakennus vuodelta 1906 
ja erinomaisesti säilynyt ulkopuolelta. Uudempi koulurakennus vuodelta 1955 sekä pitkä talousrakennus vuosisadan 
alusta. Hieno kokonaisuus

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4544 srr 4461 Salmi Mäkilä Torppa. Lohkottu 1983 Kuusistosta, joka Salmen kantatilasta 1917. Pihapiirissä 1900-l. alun rakennuksia ja 1700-1800-
l. rakennusten ryhmä: Isakssonin torppa 1800-l alku. (perint. asussa), lato ja kellari. Vanhat rakennukset ovat 
rantakaavassa suojeltuja.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4545 Sannainen Mikola Kantatalo, siirretty nyk. paikalle n. 1850. Paritupatyyppinen,  koristeellinen päärakennus 1800-l lopusta, toinen as.rak. 
1700-l, lisäksi renkitupa 1800-l, navetta, kanala, aitta, riihi ja kellari sekä talli. Rakennukset erittäin hyvin säilyneitä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4546 srr 4451 Santtio Uusi-Antintalo Kantatalo, vanhalla kylätontilla. Paritupatyyppinen, kookas päärakennus 1800-luvulta, laajennettu ja korotettu 1910-
1920-l. (O. Touru), uudistettu 1950- tai 1960-luvuilla. Lisäksi piharakennus, aitta 1800-l, navetta 1900-l alusta yms. 
Hieno kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4547 Suontaka Ytterö Torppa. Erotettu Suontaan tilasta 1930. Yksitoista rakennusta, joista kahdeksan 1800-1900 -lukujen taitteesta, 
päärakennus 1890-luvulta, sauna 1920-30 -luvulta ja rantahuone 1700-luvulta. Säilyneet ilman suuria muutoksia. 
Maisemallisesti eheä kokonaisuus

Seudullinen
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4548 srr 4464 Tuorlahti Luotsiranta Luotsitorppa. Tila on lohkottu Rintalasta vuonna 1973. Vanhassa pihapiirissä on säilynyt kolme rakennusta: torppa 

1820-l., aitta (1720-l) ja lato (1912). Luotsiranta on osa Tevaluodon saaren vanhaa saaristolaiskylämaisemaa.
Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4549 srr 4464 Tuorlahti Tevaluoto Vanha torppa. Lohkottu Tuorlahden kantatilasta 1934. Päärakennus on valmistunut vuonna 1863, mutta tulipalo 
vahingoitti sitä vuonna 1999, jonka jälkeen julkisivut on uusittu. Rantavajoineen keskeinen osa Tevaluodon vanhaa 
saaristolaiskylämaisemaa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4550 Uusikaupunki Iso-Vilissalon itäranta Iso-Vilissalon saarella sijaitseva hirsihuvila, rakennettu 1879. Lasikuisti ja frontonit lisätty 1900-luvun alussa. 
Rantasauna 1930-luvulta ja kaivo 1800-luvun lopusta. Kaupungin huvilarakentamisen ja -kulttuurin edustaja.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4551 Uusikaupunki Iso-Vilissalon kaakkoisranta Vuoraamaton hirsihuvila, rakennettu 1880-l. kahden perheen loma-asunnoksi. Vuonna 1887 huvilalle vedettiin 
kaupungin 1. puhelinjohto. Rantasauna 1800-1900-l vaihteesta ja kaivo 1800-l. loppupuolelta. Kaupungin 
huvilarakentamisen ja -kulttuurin edustaja.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4552 Uusikaupunki Iso-Vilissalon keskiosa 1864 rakennettu huvila kaupungin om. Iso Vilissalon saaren keskiosassa U:gin keskustan edustalla. Seudun 
vanhimpia kesähuviloita. Ikkunoiden vuorilaudoissa, kuistissa ja räystäissä  puukoristeludetaljeja. Huvilarakentamisen 
ja -kulttuurin edustaja.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4553 Uusikaupunki Karilaisten eteläranta Karilaisten saaren vanha kesähuvila ja sauna 1930-luvulta. Rakennukset ovat rakenteellisesti alkuperäisessä 
muodossaan ja hyväkuntoisia. Edustaa U:gin lähisaariston 1930-luvun kesähuvilakulttuuria.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4554 Uusikaupunki Käpylin kaakkoisranta Uudenkaupungin kaupungin omistamalla Käpylin saarella sijaitseva jugend-tyylinen huvila 1900-10 -luvulta. 
Korkeassa länsipäädyssä jyrkkä satulakatto ja ulospäin kaartuva räystäs. Ikkunoissa koristeellisia vuorilautoja. 
Rantasauna 1900-10 -luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4555 Uusikaupunki Pursiseuran paviljonki Uudenkaupungin pursiseuran paviljonki sijaitsee Pietarinkarilla kaupungin edustalla. Paviljonkirakennus vuodelta 
1896, laajennettu useaan otteeseen. 1800-luvun lopun tyypillinen paviljonkirakennus. Hyvässä kunnossa. Harry 
Koskisen seinämaalauksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4556 Uusikaupunki Suntinkari Huvila. Hyvin säilynyt kokonaisuus. Päärakennus, sauna ja luhtiaitta 1920 -luvun loppupuolelta. Uudenkaupungin 
yleiskaava (T), SR.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4558 Uusikaupunki Villa Pelo Polo U:gin kaupungin om. Hattukarilla sijaitseva huvila.Rakennuksia 8, joista neljä 1800-1900-l. taitteesta, päärakennus 
1881, sauna 1910-20-l. Viisi suojeltua rakennusta, SR. Hyväkuntoinen, arvokas ja arkkitehtuuriltaan poikkeuksellinen 
kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4559 Uusikaupunki Vähä-Vilissalon eteläranta Vähä-Vilissalon saarella sijaitseva huvila ja rantasauna on rakennettu vuonna 1906. Huvilassa on suuri 
kaksikerroksinen erkkeri. Uudenkaupungin saariston 1900-luvun alun kesähuvilakulttuurin edustaja. SR-merkintä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4560 Uusikaupunki Vähä-Vilissalon keskiosa Vähä-Vilissalon saarella sijaitseva Juho Salokosken suunnittelema mansardikattoinen huvila (1918) ja rantasauna 
(1917) edustavat 1920-l. saariston kesähuvilarakentamista. Pihapiirissä suuri, vanha puutarha. Rakennukset ovat 
hyvässä kunnossa. SR-merkintä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4561 Uusikaupunki Vähä-Vilissalon koillisranta Vähä-Vilissalon saarella sijaitseva huvila on rakennettu vuonna 1896 ja jugend-tyylinen, mansardikattoinen 
rantasauna arviolta 1910-luvulla. Uudenkaupungin saariston 1800-luvun lopun kesähuvilakulttuurin edustaja.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4562 Uusikaupunki Vähä-Vilissalon länsikärki Vähä-Vilissalon saaressa sijaitseva Juho Salokosken suunnittelema mansardikattoinen huvila on rakennettu 1910-
luvulla. Piharakennukset ovat hieman uudempia ja sauna noin 1950-60 -luvulta. SR-merkintä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4563 Vanhakartano Jussila Huvila. Rakennettu 1900-luvun alussa. Ulkoasu ja sisätilat säilyneet alkuperäisessä asussa. Rakennuttaja ja 
suunnittelija konsuli Alexander Zachariassen. RA-2/2, LV, SR.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4565 srr 4456 Varhela Rauvala 1783 Hannulan talon jaon yhteydessä syntynyt talo, talouskeskus nykyisellä  paikalla jo 1700-Ln lopulla. 
Syvärunkoinen päärakennus 1899-1900 rakennettu, erinomaisesti säilynyt. Pihassa lisäksi navetta 1914, 
varastorakennus yms.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4566 srr 4457 Varjoranta Jaakola Kantatalo vanhalla kylätontilla. Paritupatyyppinen empirevaikutteinen päärakennus 1847, hyvin säilynyt, kate uusittu. 
Talousrakennukset hävinneet, vain navetan (1862) kiviosa jäljellä. Päärakennus erittäin näkyvällä paikalla kylätien 
varressa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4567 srr 4459 Vellua Martta Pihanperän kantatalolle kuulunut talouskeskus, lohkottu 1977, sijaitseee vanhalla kylätontilla. Paritupatyyppinen ja 
erittäin hienosti säilynyt päärakennus 1800-luvun alkupuolelta. Lisäksi aittarakennus samalta ajalta?

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4568 srr 4427 Heikkalanpää Heikkalan tila (Heikkalanpää) Kantatalo kylätontilla. Heikkalan talonpoikaistalo, päärakennus 1897. Muu rakennuskanta pääasiassa 1800-luvulta. 
Seutukaavassa MM:2K-204, SU-kohde 662.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4569 Hauto Kiviholvisilta Yksiaukkoinen, hakatusta kivestä tehty kiviholvisilta. Sekä silta että aukko poikkeuksellisen korkeat, koska joki kulkee 
sillan kohdalla uomassa. Rakenteellisesti merkittävä. SU-kohde 744.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4570 srr 4439 Palkkinen Palkkisten kartano Palkkisten kartano 1300-luvulta. Päärakennus 1718 (ulkoasu 1920-luvulta). Navetta 1916, makasiini 1820, sauna ja 
talousrakennus 1940-50-l. SU-kohde 663. Yhdessä Heikkalan tilan kanssa MM:2 K 204.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4572 srr 4445 Ranta Ranta Vanha rälssisäteri, yksinäistila vanhalla paikalla. Päärakennus 1950-l (perustus 1500-l?). Aitta 1840. Makasiini 1816 
(suunn Erik Lönnroth), jossa tiilirunko ja pyramidikatto. Kaupunkimaisen rakennustavan sovellus maaseudulla. SU-
kohde 660.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4573 Harikkala Sirppujoen kivisilta Sirppujoen kivisilta, punagraniitista tehty kolmiaukkoinen kivisilta 1800-luvun lopulta. SU-kohde 741 Seudullinen
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4575 srr 4414 sra 4405 Männäinen Vähäkudila (Kalannin 

kotiseutumuseo)
1951 perustettu Kotiseutumuseo, käsittää Vähä-Kudilan ent. talouskeskuksen, joka siirretty nyk. paikalle 1800-l. 
Päärak. 1870-l., talousrakennus 1900-l, holvikellari 1800-l lopusta, käsityöläismökki 1800-luvulta, muut rak. tuotu 
muualta. SU-kohde  740. RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4576 sra 4409 Lokala Lokalahden kirkko ja tapuli Lokalahden kirkko ja tapuli. Puinen torniton pitkäkirkko 1763, johon liittyy kolmisivuinen kuoriosa. Kirkko korjattu 1859-
62, G. H. Chiewitz. Tapuli lienee 1600-luvulta, nykyasu 1700-luvun alkupuolelta. Kirkkoa ja tapulia ympäröi kivimuurin 
rajaama hautausmaa.  SU-kohde 661. RKY 1993, 221. RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4577 sra 4402 Työväentalo Työväentalo rakennettu 1907 N. Jakobsenin piirustusten mukaan. Liittyy hyvin kaupunginosan 
puutalorakennuskantaan. Säilynyt sekä ulkoasultaan että sisätiloiltaan lähes alkuperäisessä asussa.  Su-kohde 682. 
RKY 2009

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4578 Arvassalo Arvassalon koulu Arvassalon/Päivärannan koulu vuodelta 1901/1934. Seudullinen
Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4579 srr 4420 Edväinen Kleemola Kantatalo. Paritalopohjainen päärak.(1800-l), asuinrak. (1928), navetta, suuli ja kellari (1920-l), varasto (1955), aitta 

(1890-l) sekä sauna (1960). Vanha kylätontti. Hyvin säilynyt kokonaisuus.
Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4580 sra 4410 Edväinen Maa-alue / Lyökin pooki Tunnusmajakka Pookinmaan saarella v. 1754-57. Torni on 16,5 m, rakennettu kivestä ja graniitista. Katto muurattu 
kivestä ja lyijygraniitista. Väri punavalkoinen. Tornissa poltettu merkkitulia. Saarella ei muita rak. Rakennusm. Robert 
Fithie. RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4581 srr 4420 Edväinen Vanhapere Perheen kantatilan osatalo? Päärakennus (1800-l), navetta (1800-l), aitta (1800-l), ulkohuone (1800-l) sekä kanala 
(1800-l?). Rakennukset alkuperäisessä mallissa. Hyvin säilynyt kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4582 srr 4421 Elkkynen Juhola Näkyvällä paikalla vanhalla kylätontilla oleva kantatalo. Paritupatyyppinen päärakennus 1800-luvun lopusta, 
kohtuullisesti säilynyt, remontoitu, lisäksi aitta 1800-luvulta. Luhtirakennus uudistettu.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4583 srr 4421 Elkkynen Valdola Vanhalla paikallaan kylätontilla oleva kantatalo, syvärunk. päärakennus 1912, kivinavetta 1820-luvulta, vilja-aitta 1769. Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4584 srr 4425 Harikkala Harikkala II  ja Tammelund Kantatalo vanhalla  paikalla. Halottu 1784, nyk 2 kiinteistöä. Tammelundin päärakennus  n1850, kartanomainen, 
laajennettu 1900 poikkipäädyillä. Harikkalan  päärak. ent väentupa 1920-l. Kellari ja makasiini 1800-l, navetta 
vellikelloineen 1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4585 srr 4424 sra 4401 Harikkala Kalannin kirkko Harmaakivinen, länsitornillinen, keskiaikainen kivikirkko. Runkohuone mahd 1400-l, sakasti sitä vanhempi. Torniosa 
myöhäiskeskiaikainen. Pietari Henrikinpojan maalauskoristelu 1471. Kirkon vieressä pitäjänmakasiini. SU:2 444, RKY 
1993, RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4586 srr 4426 Haukharja Tammilehto (ent Jaakola) Kantatalo. Päärakennus talonpoikaistalo 1800-luvun lopusta. Karjarakennus 1939, aitta 1800-l lopulta(?), hirsi-
/rankorunkoinen piharivi ja talous-/asuinrakennus 1930-40-luvulta(?).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4587 srr 4426 Haukharja Uusi-Heikkilä (ent Heikkilä) Kantatalo. Päärakennus talonpoikaistalo 1800-luvun lopulta, korj 2010, koristeellinen kuisti. Navetta ja kellarivaja 1800-
luvun lopulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4588 srr 4427 Heikkalanpää Heimola Vanha Heimolan tilan päärakennus kylätontilla on 1700-luvulta (nykyasu 1925). Rakennus kuuluu Heikkalan 
talonpoikaistalon kokonaisuuteen, joka on seutukaavassa MM:2K-204, SU-kohde 662.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4589 srr 4428 Hermansaari ja 
Suomekylä

Hermansaari Hermansaaren kartano 1600-l, vanhalla paikalla. Jugendtyylinen päärakennus 1912. Toinen asuinrakennus 1850-
1880-l, koristeellinen kuisti ja alla kellari 1500-l(?). Viljamakasiini 1817. Ulkorakennuksia 1800-1930-l. Seutukaavassa 
SU 441.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4590 Hermansaari ja 
Suomekylä

Lainala Hermansaaren kartanon viljamakasiini 1817, sijaitsee pihapiirin lounaispuolella. Rapattu tiilirunkoinen makasiini, jossa 
pilasterit ja päätykolmio. Lohkottu 1941 Hermansaaren kartanosta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4591 sra 4403 Kallela Lalla Kantatalo,vanhalla paikallaan. Paritupatyyppinen päärakennus 1800-luvun puolivälistä, navetta 1926. Päärakennus 
säilynyt vanhassa asussa. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993 ja 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4592 Kallela Lehtimäki Torppa tien varressa, päärakennus vuodelta 1800, pieni paritupatyyppinen asuinrakennus, hyvin säilynyt. Lisäksi 
uudempia talousrakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4593 srr 4429 Kammela Eilu Kantatila.  Päärakennus (1800-luku), navetta (1877), saunarakennus (1930), talousrakennus/autotalli (1951), aitta 
(1800-l) ja tuulimylly (1700-1800-lukujen vaihde). Hyvin säilynyt kok. Sij. kylätontin koillispuolella. Osa hyvin säilynyttä 
kylämiljöötä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4594 srr 4429 Kammela Marttila Kantatila. Päärakennus (1900), sauna/aitta/tallirakennus (1800-l loppu) sekä uusi navetta (1964). Osa hyvin säilynyttä 
vanhaa kylämiljöötä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4595 srr 4429 Kammela Reijola (ent. Hannula) Kantatila. Hirsirunkoinen ja vinkkelimallinen päärakennus 1700-luvulta ulkorakennuksineen. Vanha kylätontti. Osa 
hyvin säilynyttä  kylämiljöötä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4596 sra 4402 Kaupunginosa II Vuorikatu 5 B Kaksi asuinrakennusta ja ulkorakennus 1860-luvulta Pukki-korttelissa. 1730 peltoa, 1799 uloittui kaupunkialueeseen. 
Säästyi paloista. Kuuluu Chiewitzin kaavaan ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4597 Kingo Opistola Kingon koulu, näkyvällä paikalla mäen päällä, tien varressa ja peltojen reunalla. Kaunis, hyvin säilynyt 1930 (Onni 
Touru) rakennettu koulurakennus, nyt asuinkäytössä. Remontoitu lähinnä sisäpuolelta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4598 Kotjala Rauhala I Torppa. Lohkottu Sepälastä/Kodjala 1930. Päärakennus (1800-l), asuinrakennus ja sauna(1900-l alkupuoli)sekä 
ulkorakennus (1800-l). Kokonaisuus melko hyvin säilynyt.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4599 srr 4432 Kylähiisi Perhe Kantatalo, siirtynyt nyk paikalle 1800-l.,sijaitsee  aivan vanhan kylätontin tuntumassa. Päärakennus on vuodelta 1914  

ja erinomaisesti säilynyt. Pihassa useita rakennusperinteisesti arvokkaita talousrakennuksia, pikkutupa, navetta mm.
Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4600 Lokala Myllytontti Etäällä kyläkeskustasta Varanpääntien risteyksessä sijaitseva Kalliolan mylly ja saha vuodelta 1925 (ulkoasu 1950-l.). 
Puurakenteisia varasto- ym rakennuksia 1920-50-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4601 srr 4434 Lokala Rauvola eli Keskilä Asuin-liikerakennus kirkon vieressä Kauppilan kantatalon kylätontilla. Asuin-liikerakennus (nyk päiväkoti) 1900-l alku, 
laajennettu ja toinen asuinrakennus 1930-l, varasto-osa 1900-l alusta (nyk museo). Katettu kaivo. Lohkottu Jäppilän 
kantatalosta 1909.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4602 srr 4435 Lokalahden Pitkäluoto Pitkäluoto Rälssisäteri 1500-luvulta, vanhalla paikalla Pitkäluodon saaressa. Päärakennus 1720-l, karoliininen pohja. 
Leivintupa/palvelijoiden asuinrakennus 1800-l lopulta, navetta 1863, aitat 1700- ja 1800-l, talli-vaja 1800-1900-l 
vaihteesta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4603 srr 4436 Maurumaa Antikkala Vanhalla kylätontilla sijaitseva  kantatalo, päärakennus 1912, uudistettu 1954. Talli 1900-l alusta, aitta ja sauna. 
Näkyvällä paikalla keskellä kylää.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4604 Maurumaa Suikki Kantatalo, siirretty kylätontilta 1900-l:n alussa. Pihapiirissä hienoja hyvin säilyneitä 1916 pystytettyjä  rakennuksia: 
asuinrakennus (A. Heininen), aitta ja navetta. Rak. perint. arvokas sauna pihan reunalla.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4605 Männäinen Jokela Kantatalo, sijainnut nyk. paikalla jo 1780-l:lla, entinen kappalaisen asuintalo. Nykyinen jugendvaikutteinen 
päärakennus 1911, hyvin säilynyt. Lisäksi navetta 1911, sauna 1950-luvulta. Osa valtakunn merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4606 Männäinen Käkölä Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Paritupatyyppinen päärakennus 1800-1900-l vaihteesta. Ikkunat 1920-l, 
korjattu 1992  jälkeen (vuoraus uusittu). Sauna ja maakellari 1900-l alusta. Osa valtakunn merkittävää 
kulttuuriympäristöä RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4607 srr 4437 Männäinen Palomäki (ent Mäenrinta) 1800-luvulla Tuulhatun mäelle syntyneellä mäkitupa- ja torppa-alueella oleva entinen Pyrrin torppa. Pieni 
paritupatyyppinen päärakennus 1800-luvulta, tuotu nykyiselle paikalleen muualta. Hyvin säilynyt. Lisäksi sauna 1800-
luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4608 sra 4405 Männäinen Pitäjänmakasiinitontti Harmaakivinen satulakattoinen korkea kalkkimakasiini 1810. Lainajyvästönä vuodesta 1875 eteenpäin. Osa 
valtakunnallisesti arvokasta Männäisten ruukin miljöötä RKY 2009. Lohkottu 1938 Pyrristä (ruukista).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4609 sra 4405 Männäinen Pyrri eli Männäisten ruukki Kantatalo ja Männäisten ruukki (toim. 1747-1816). Asuinrak.1769 (1870-l., 1907), aitta 1756,  hiilihvarasto 1805, viina- 
ja oluttehdas 1788, kalkkimakasiini 1810, mylly 1796, 3-aukkoinen kivisilta 1800-l. Ruukkimiljöö MM:2 K 206. RKY 
1993. RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4610 Männäinen Seppälä Vanha sepän torppa. Paritupatyyppinen pieni päärakennus 1895, hienosti säilynyt. Samalta ajalta aitta ja sauna. Seudullinen
Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4611 sra 4405 Männäinen Vesialueet (kivisillat) Kivisillat Männäisten ruukin luona. Holvattu kolmiaukkoinen kivisilta 1900-luvun alusta. Vieressä ruukin alueella pieni 

yksiaukkoinen holvattu kivisilta 1780-luvulta. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993 ja RKY 
2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4612 srr 4438 Nopperla Nopperlan kartano Norpperlan kartano, entinen rälssitila 1500-luvulta. Päärakennus valmistunut 1901 (rakentaminen aloitettu 1895). 
Navetta 1800-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4613 srr 4440 Pappila Pappila Pappilan rakennuksista mainintoja jo 1400-luvulta. Päärakennus vuodelta 1859, empiretyylinen. Isojaon aikaisella 
paikallaan. Pappilan miljöö seutukaavassa SU 442.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4614 Pehto Nuutila Kantatalo, siirretty kylätontilta 1800-luvulta.  Päärakennus on 1800-luvun loppupuolelta, mahdollisesti 1860-luvulta ja 
hyvin säilynyt.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4615 srr 4441 Pietinalho Pietinalho Yksinäistalo vanhalla paikalla(?). Päärakennus 1870-luvulta, korjattu 1950-l. Kaksi aittaa ja navetta 1800-luvulta sekä 
leikkimökki.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4616 srr 4442 Pinipaju Pietilä Kantatila vanhalla paikalla. Päärakennus 1870-l, korjattu. Navetta 1884, sauna/pikkutupa  1800-l lopulta. Tilalla 
toiminut kyläkauppa 1870-80-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4617 srr 4443 sra 4406 Pyhämaa Myllykallio Mamsellimylly vuodelta 1889. Hyvin säilynyt mylly sijaitsee Pyhämaan historiallisella Myllymäellä, jolla on ollut 
aiemmin viisi tuulimyllyä: Pussila, Rantatalo, Vuorela, Pöylä ja Laurila. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY2009).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4618 srr 4443 sra 4406 Pyhämaa Rantala Rantalan kantatilan rakennuskanta, johon kuuluu päärakennuksen ohella 10 muuta rakennusta ajoittuu pääasiassa 
1900-luvun alkuun. Rakennusten ulkoasu on säilynyt lähes muuttumattomana. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY2009).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4619 srr 4446 Riihiranta Riihiranta Yksinäistila vanhalla paikalla. Vanha tiilirunkoinen päärakennus 1800-l. alusta ns Flemingin voutitalo, joita on kolme 
Lokalahden eri kylissä. Vanhanmiehentupa 1900-l alusta, aitta ja vaja 1800-l. Uudempia ulkorakennuksia. 
Seutukaavassa MM:2 K 208.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4620 srr 4447 Ruissaari Ruissaari (Ruisaaren kartano) Kartano vanhalla paikalla. Päärakennus 1700-l. lopusta, korj 1800-l lopulla, 1940-l. Toinen asuinrakennus 1820-l ja 
punatiilinen karjarakennus 1800-l puolivälistä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4621 srr 4449 Salmi Lepola Lepolan tila lähellä Salmen kartanoa. Hyvin säilyneet päärakennus ja ulkorakennus 1900-l. alkupuolelta. Seudullinen
Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4622 srr 4449 Salmi Salmi Kartano 1600-luvulta. Päärakennus 1870 luvulta, toinen asuinrakennus 1800-luvulta, navetta vuodelta 1851 (?), riihi ja 

aitta 1800 -luvulta. Myös muuta nuorempaa rakennuskantaa.
Seudullinen
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Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4623 srr 4452 sra 4402 Sorvakko Aittaranta 10 Hirsirakenteinen aitta1700- ja 1800-l vaihteesta. Kaupunginlahden etelärannalla sijaitsevista aitoisa säilöttiin mm. 

suolaa. Muutoksia käyttötarkoituksen vaihduttua ravintolatoimintaan. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4624 srr 4452 sra 4402 Sorvakko Aittaranta 12 Hirsirakenteinen aitta 1700- ja 1800-l vaihteesta. Kaupunginlahden etelärannalla sijaitsevissa aitoissa säilöttiin mm. 
suolaa. Muutoksia käyttötarkoituksen vaihduttua ravintolatoimintaan. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4625 srr 4452 sra 4402 Sorvakko Aittaranta 2 Hirsirakenteinen aitta 1820-l. Osassa Kaupunginlahden etelärannalla sijaitsevista aitoista säilöttiin aikoinaan suolaa. 
Aitta muutettiin liike- ja toimistotiloiksi v. 1994. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4626 srr 4452 sra 4402 Sorvakko Aittaranta 6 Hirsirakenteinen aitta 1820-l. Kaupunginlahden etelärannalla sijaitsevissa aitoissa säilöttiin mm suolaa. Aitassa toimii 
vanhoja tavaroita myyvä liike Henrikin puoti ja korsumuseo. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 
(RKY 1993).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4627 srr 4452 sra 4402 Sorvakko Aittaranta 8 Hirsirakenteinen aitta 1700- ja 1800-l vaihteesta. Kaupunginlahden etelärannalla sijaitsevissa aitoissa säilöttiin mm 
suolaa. Muutoksia käyttötarkoituksen vaihduttua ravintolatoimintaan. Osa valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY 1993).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4628 srr 4452 Sorvakko Kullervontie 2 Uudenkaupungin seudun sairaala 1936. Toiminut sairaalana 1936-1971. Kiinteistö sijaitsee toisessa sorvakon 
vanhimmasta korttelista.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4629 srr 4452 Sorvakko Sairaalakatu 11 Kiinteistön tontilla sijaitseva rakennus on rakennettu v.1933 asuinkäyttöön. Myöhemmin siinä on toiminut tulli, 
sähkölaitoksen konttori ja nyt taidetalo. Rakennus edustaa funktionalismia ja sijaitsee näyttävällä rinnetontilla 
Kaupunginlahden tuntumassa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4630 srr 4452 Sorvakko Sairaalakatu 13 Kiinteistön päärakennus on rakennettu vuonna 1909 Uudenkaupungin ensimmäiseksi sähkölaitokseksi. 
Rakennuksessa on 1984 lähtien toiminut dynamokeskus Bonk. Kiinteistön vaja on rakennettu vuonna 1911. Vajan 
sijaintipaikkaa muutettiin vuonna 1996.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4631 srr 4452 Sorvakko Sairaalakatu 18 a Kiinteistön asuinrakennus on rakennettu 1870-l. Kiinteistön suuli on myös peräisin 1800-l. lopulta ja säilyttänyt 
alkuperäisen ulkoasun. Pihapiirin uusin rakennus on vuodelta 1993. Kiinteistö kuuluu Sorvakon vanhimpaan kortteliin 
ja rakennuskantaan.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4632 srr 4452 Sorvakko Siltakatu 7 Kiinteistön lääkärin asuinrakennuksen on suunnitellut yliarkkitehti R.Wessman vuonna 1951. Kiinteistö sijaitsee 
toisessa Sorvakon vanhimmasta korttelista kaupungin vanhan sairaalan vieressä muodostaen tämän kanssa 
yhtenäisen rakennuskokonaisuuden.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4633 Tuorlahti Torlahti (kartano) Kartano ajoittuu 1400-luvulle. 1500-l ollut Fleming -suvun ja mm. Klaus Flemingin omistuksessa. Päärakennus 1902, 
asuinrakennus 1939, asuinrakennus 1860-l, karjarakennus 1917/1927, kellari 1500-1600-l vaihteesta, yllä varasto 
1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4634 srr 4453 Tynki Iso-Heiko Vanhalla kylätontilla oleva kantatalo, syvärunkoinen  päärakennus vuodelta 1918, remonteista (1964, 1980-l.) 
huolimatta kohtuullisen hyvin säilynyt. Navetta 1900-l alusta, rapattu makasiinirakennus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4635 Vanhakartano Puntarperä Vanha pieni hirsirunkoinen kaapelitupa vuodelta 1869, sisällä lennätintoimintaan liittyvä graniittipylväs. Ikkunaluukut, 
eteisen ikkunoissa kalterit. Puuvaja 1869(?). Suojeltu rakennussuojelulailla.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4636 srr 4454 sra 4404 Vanhakartano Sundholman kartano Keskiaikainen asuinkartano ent saaressa. Päärakennus 1770-l (kellarikerros 1400-l) ja 1800-l alusta. Muu 
rakennuskanta 1700-, 1800- ja 1900-luvuilta. Puistomiljöö. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
RKY 1993, RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4637 srr 4455 Varanpää Pietilä Kantatila kylätontilla. Päärakennus 1700-luvun lopulta, saliosa rakennettu myöhemmin. Luhti/eläinsuoja 1771/1800-l, 
navetta 1913. Aitta, kivikellari ja sauna 1800-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4638 srr 4455 Varanpää Uusitupa Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1700-l lopusta. Eri ikäisiä ulkorakennuksia. Halottu isojaossa Isotaloksi ja 
Uusituvaksi.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4639 srr 4458 Vartsaari Osmola Lohkotila(?) kylätontilla. Mansardikattoinen päärakennus 1910-luvun alusta, korj 1950-l, ulkoasu säilynyt. 
Talousrakennus 1910-l (?), aitta 1900-l alusta ja navetta 1910-l, jonka sikalaosa 1950-60-l. Lohkottu 1914 Urkolan 
kantatalosta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4640 Vartsaari Penkkala Vanha rustholli 1300-luvulta, sijaitsee kylätontilta n 300m luoteeseen. Päärakennus 1800-l, laajennus 1983. Talous- ja 
asuinrakennus 1800-l, korjattu 1980-l. Luhti ja aitta 1800-l sekä navetta-sikala 1926, laajennus 1981.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4641 srr 4458 Vartsaari Tuiskula Vanha ratsutila (1300-l.) vanhalla paikalla. Päärakennus 1800-l. puolivälistä, korjattu 1950-l. Navetta 1900-l. alusta, 
yläosa 1950-l. Talli 1800-l. lopulta, yläosa 1950-l. Sauna 1800-l. lopulta, korjattu 1980-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4642 Vohdensaari Wohde Koulu. Lohkottu Laulan talosta 1907. Hirsirunkoiset koulurakennus (1900), ulkorakennus (1900) sekä asuntola (1917) 
hyvin säilyneitä. Kohde OAY:n omistuksessa. Osa Vohdensaaren kylämaisemaa. Suunnitt. rakennusmestari 
D.A.Lönnroth.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki sr 4643 sra 4411 Ylötynkari Lyökin luotsiasema Uudenkaupungin luotsiasema. Hirsirunkoinen luotsiasema vuodelta 1895 sekä saunarakennus 1900-luvun 
loppupuolelta. Luotsiasemassa vaakalaudoitus, torni, kuisti sekä kuusiruutuiset ikkunat. Rakennus hyvin säilynyt. 
Merenkulkulaitoksen hallinnassa. RKY 2009

Valtakunnallinen
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SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA 2009 MKNRO RYHMÄ ALUE KYLÄ KIINTEISTÖ KUVAUS ARVOTUS STATUS
Vakka-Suomi Vehmaa sr 4802 srr 4815 Lahdinko Huolila Kantatalo. Sijaitsi jo 1786 nyk. paikallaan. Päärakennus 1880-l ?, kammiorakennus 1800-l, kivinavetta v. 1912. 

Rakennukset säilyttäneet hyvin alkuperäisyytensä, päärak. myös sisäp. Rakennukset ovat nyk. Vehmaan museoihin 
kuuluvia (navetassa kivimuseo).

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4803 srr 4815 Lahdinko Kallio Huolilan kantatalon ent.sotilastorppa, Kallin torppa. Lohottiin v. 1941 Huolilasta. Päärakennus 1700-l lopulta, 
kunnostettu 1800-l alun sotilastorppa-asuun, museokäytössä. Pihapiiri pieni ja kivinen, riukuaitaa ja kiviaitaa vähän. 
Ulkohuone.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4804 srr 4802 Lallinen Lallinen Lallisten kartano, muod. kartanoksi 1614. Päärakennus v.1823 (korj. n1914,1970-l + jälk.). SU-676. Talli 1800-
l,kalustovaja,muonamiehen asunto 1920,kuivuri 1800-l,sauna 1800-l, uusiripi 1900-l vaiht.,aitta,puimala. 
Vehmassalmen kulttuurimaisema-alueella RKY 1993, 225.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4805 srr 4803 sra 4803 Laukkapelto Hurukallio (ent. Isotalo) Ent. Huruisten kylän rälssitalo/kantatalo, päärakennus 1840-l, pitkärunkoinen Hyvin alkuperäistä ilmettään säilyttänyt 
rakennus. Pihapiirissä lisäksi aitta ja sauna/vaja. Osa RKY 1993, 226. RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4806 srr 4803 sra 4803 Laukkapelto Hurukallio (ent. Vähätalo, 
Bergvik)

Vähätalon kantatalon (ent. Bergvik) päärakennus, jonka vanhin osa n. v. 1750, 1900-l puolella ollut työväestön 
asuntona. Lähes alkuperäisessä ulkoasussaan (toiseen päähän tehty autotallinovet). Osa RKY 1993, 226. RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4807 srr 4804 sra 4803 Metsänkylä yks. Metsäkylä Kantatalo, talouskeskus vanhalla paikalla,  päärakennus 1800-l (jatk.1904, muutoksia 1950-l, rapistuu), navetta 1800-l 
ja kellari. Pihapiirissä lis. vilja-aitta, makasiini, kanala, 2 kaluvajaa, kuivuri, ent. "Antin torppa" ja navetta/vaja. RKY 
2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4808 srr 4805 sra 4802 Nuhjalan kartanon yks. Nuhjala Kartano. Päärak 1764 (rokokoo, osa kellarista 1300-l.), vierastalo 1800n,väentupa 1820,navetta 1900,sikala 
1906,tervah ja muonamieh talo 1800-ll,paja1700-ll,2 aittarak1700-l+vilja-aitta1600-l lop,talli 1850-l,sauna ja 
rantahuone1800-la.SU-677. Osa RKY 1993, 225 ja RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4809 srr 4806 Pankkio Pankkio Kantatalo vanhalla yksinäistalon tontilla. Päärakennus tiilimuurattu, 1800-l alusta (Elias Lönnroth) sekä luhti 1764 
(MM:2 K 210), maakellari, sikala 1939, navetta 1900-l alusta, aitta 1800-l, uusi sikala ja kuivuri.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4810 srr 4807 Pappila Kansakoulu Erot.v. 1883 Pappilasta Kansakoulun tontiksi. Koulu valm. v. 1884 (rakent. rkm Johan Stenroos), korj. ja uusittu 1910-
20-l, 1970-l, 1980-l. Lisäksi pihalla 2. koulurak v. 1942, lisärak. v.1910 ja talousrak. v.1939.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4811 srr 4807 sra 4801 Vanhapappila Lainajyvästö Lainajyvästö v. 1858 (rak. rkm Gustav Ekströmin johd.). Lainajyvästötoim. alkoi v. 1861 ja jatkui v. 1964 asti. 1921 
loh.Vanhappilasta. 1984 rak. kunnost. kesäkahvilaksi ja näyttelytiloiksi. Vieressä viljanlajittelija-rakennus 1920- ja 30 -
lukujen vaiht. RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 
alueella

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4812 srr 4807 sra 4801 Vanhapappila Pyhän Margareetan kirkko Kirkko v. 1290-1300. Muutoksia 1375 jälk. (holvaus), 1400-l lop, 1700-l pv (sivuparv.), 1845 (sisäuud. J.Gylich), 1888, 
1905 (sisäuud. G.Wasastierna). Kellotapuli v.1826 (A.V.Arppe). 2 empiretyylistä hautakappelia. Ent. vanhan 
kellotapulin jalka 1500-l. SU-kohde 671. RKY 1993, 224. RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 
alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4813 srr 4808 Viiainen yks. Viiainen Viiaisten kartano, suoj. (MM:2 K 209). Ent. Kraatarin ratsutila. Päärak. 1800-l alusta, ent.as.rak. n 1750-90, kammio 
1790-l -1800-l (?), aitta+vaja 1790-l (?) ja navetta 1949 sekä kanala 1959 ja kuivuri. Säilyneet vars.ulkop.alkuper.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4814 Vikainen Rajakallio Juhani Vikaisen ateljee/asuinrakennus v. 1939, suunnitellut arkkitehti Totti Sora, hyvin säilynyt. Pihalla hirsisauna v. 
1946, vaja 1950-l ja veistosvaja v. 1978. Lohottu Vikaisista v. 1941.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4815 srr 4809 Vikainen Vikainen Yksinäistalo, talouskeskus vanhalla tontilla. V. 1935  lähtien maatalousopiston harjoitustilana. Päärakennus v. 1870 
(korjattu 1990-l.). Navetta 1939, aittarivi 1700-1800-l, navetta n1870, aitta 1910, puimala, karjakon as.rak.1930, vaja 
1930-l, ym.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4816 srr 4818 Vinkkilä Amberla Amberlan kartano (SU-672). Jo 1400-luvun alussa mainittu asiakirjoissa, ost.per.1758. 1860-luvulla yhdistetty Kylä-
Lutsala,1920-l Krookila. Päärakennus 1922 (suunn. E.Väänänen, pk1950-l,1960-l,1971), kivinavetta 1887 (uudistettu 
1910), viljamakasiini, leivintupa 1894. Puistomiljöö. Säilyttänyt alkuperäisen asunsa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4817 srr 4818 Vinkkilä Hokuni Kantatalo, talouskeskus vanhalla paikalla. Päärak:n vanhin osa, tupa ilm.1700-luvulta. Paritupapohja 1880-l salin 
myötä, tois. päähän 1910 kamari lisää. 1880-l -1919 kestikievarina. Perusk.1983. Nyk. kesäas. Pihalla holvikellari.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4818 srr 4819 Vinkkilä Rautatiealue Rautatieasema ja asemapäällikön asuinrakennus, tavaramakasiini ja navetta v. 1924. Asemarakennus peruskorjattu 
1990-l:lla. Vanha puutarha. Tontti lohottu Lutsalasta 1923.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4820 srr 4812 Korven Mattila Talonpoikaistalo, pihalla mamsellimylly. Muu rakennuskanta on tyypillistä talonpoikaista tyyliä 1800-luvun 
jälkipuoliskolta. SU-kohde 673.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4823 srr 4810 Heikola KESKITALO Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus v. 1910 + kuistilaaj.1925. Navetta v. 1915, luhti v. 1885, talli 1956/57, 
kellari 1800-l, lato 1900-l, kuivuri 1969, aitta 1800-ll, halli 1989, maitohuone 1950-l, kaivo 1800-l(?), muu as.rak 1950.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4824 srr 4811 Irjala UUSI-IRJALA Irjalan kantatalo, päärak. puoliksi eri tontilla: talonpoikaistalo (alunp.paritupa), rak.1800-la-pv ilm. poikkipääty 1930-l, 
vuoraus 1910-20-l tyylinen Ent.ratsutila. Kellarivaja, makasiini/työv.as.rak. sekä kuivuri. Lohottu erilleen Irjalasta 1960.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4825 srr 4811 Irjala VANHA-IRJALA Irjalan kantatalo, päärakennus puoliksi eri tontilla: talonpoikaistalo (alunp.paritupa), rak.1800-la-pv ilm. Mansardikatto 
1939, vuoraus 1910-20-l tyylinen. Entinen ratsutila. Tila on lohottu erilleen Irjalan talosta 1993.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4826 srr 4812 Korpi MAMSELINMÄKI Mamsellituulimylly 1897 tuotettu paikalle Siikaisista  todennäköisesti 1957-1970-l lopun välillä. Alkuperäisessä 
asussaan, toimintakunnossa. (SU-673)

Seudullinen
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Vakka-Suomi Vehmaa sr 4827 srr 4813 Koski KOSKI Keskiaikainen asumakartano vanhalla tontillaan. Asuinrak. 1802,  vanhan päärakennuksen paikalla omakotitalo 1966, 

aitta 1792 (1962 kuivuriksi), talli1700-l, sepän as./viinapr. 1700-l+1895,  myös uudempia rakennuksia. Vanha hieno 
pihapiiri. (MM:2 K 207).

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4828 srr 4814 Kunnila HEIKKILÄ Kunnilan kylän toinen kantatalo vanhalla tontillaan. Päärakennus 1840-l (1928, 1940-50-l, 1994), muu as.rak.1800-ll 
(uusittu), navetta 1932, kuivuri 1800-ll+1940-l+?, kalustohalli 1998, riihi 1770-ll/1800-la.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4829 srr 4816 Riittiö RIITTIÖ Riittiön yksinäistalo vanhan talotontin vieressä. Päärak.1800-ll/1900 (1925 asu,1970-l, 1990-l), navetta 1919, 
vähätupa, kammior. ja riihi 1800-ll, aitta 1800-l, kuivuri 1979, monitoimih.1995 ja kalustoh.1987, talli 2002-04. Osin yhä 
umpipihamaiset pihat

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4830 srr 4817 Tarvola TARVOLA Yksinäistalo vanhalla tontillaan. Päärakennus 1800-luvulta (1929,1969-70 uud.) säilyttänyt empiren/uusklassismin 
piirteitä, toinen asuinrakennus 1927/28 (1961,1982 uud.), vaja 1930-60-l, aitta 1800-l, konehalli 1986, vanha 
maakellari.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4831 srr 4819 Ilmarinen Villa Ratamo 
(ent.RAUTATIEALUE)

Rautatien henkilökunnan asuinrakennus. Lohottu 1923 Ilmaristen yks. talosta. Päärakennus v. 1924, kolmen perheen 
asuinrakennus (viemäri 1960, yläk. mh 1970-l alku). Pihapiirissä ent. navetta 1924 ja luhtiaitta 1924. Sauna, kaivo ja 
kota.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4832 Vanhapappila SÄÄSTÖPANKKI Lohkottu  Vanhapappilasta 1928. Kauppa- ja asuinrakennus 1875 (muut. mm 1930-l, 1970-l ), kauppa 1876 - 1920-l 
asti. Säästöpankin toimitaloksi ja pankinj.asunn. Myös postin konttorina .Pankkina vielä 1995. Ent sauna 1920-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4833 sra 4801 Vanhapappila VANHAPAPPILA Kantatalo, pappilana keskiajalta lähtien. Paritupa 1800-l, laajennettu 2 kam. 1900-l alussa (korotettu, korjauksia 1930-
l, -60-l.) Navetta 1924, aitta 1880 ja vanh.mieh as. 1700-1800-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, 
RKY 2009.

Seudullinen
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Loimaan seutu Alastaro Loimaa srr 5002 sr 5019, 5020, 

5022-5024

Tammiainen Hulsi+Jussila+Sipilä, 

ryhmäkylä 

lähiympäristöineen

Kolmen kantatalon Hulsin, Jussilan (SU-684) ja Sipilän (SU-687) talouskeskusten muodostama 

ryhmäkylämäinen kokonaisuus. Talouskeskukset siirretty kylätontilta 1800-l. Runsaasti edustavia 

1800-luvun talonpoikaisrakennuksia. Kyläkeskuksen tuntumassa Vilppulan (SU-692) ja Rekolan 

kantatalot pihapiireineen.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa srr 5003 sr 5011 Mälläinen Vanhat kylätontit ja 

raitti 

lähiympäristöineen

Kuudesta kantatalosta vanhoilla paikoilla kylänmäellä Kärki ja jokirannassa Saken vanha 

päärakennus. Rakennuskantaa 1880-1930-luvuilta. Kylän raitin tuntumassa mäkitupia ym. 

pienimittakaavaista vanhaa rakennuskantaa sekä vanhoja kivijalkoja.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa srr 5004 sr 5018 Sikilä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanha kylätontti. 1794 isojakokartassa neljä kantataloa Uotila, Pakila, Ojala ja Heikkilä. Heikkilä, 

Uotila ja Ojala vanhoilla tonteilla. Uotilan päärakennus 1872, korj 1950- ja 1970-l. Ojalan l. Pakkasen 

päärakennus 1900, Heikkilän l. Kotimäen n. 1870.

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa srr 5005 sr 5025-5028 Virttaa Virttaan kirkonkylän 

miljöö, raitti ja 

tervahauta-alue

Empirevaikutteinen puinen ristikirkko 1843, ympärillä hautausmaa, SU-kohde 687. Kirkon lähellä 

Keto-Heikkilän osatalo, rakennuskantaa 1700-1800-luvuilta, SU-kohde 689. Vanhalla kylätontilla 

1771 kahdeksan taloa, joista jäljellä Uotila, Kylä-Heikkilä ja Tätilä. Tulipalo 1935. Uotilan 

päärakennus ja ulkorakennuksia 1800-l. Kylä-Heikkilän päärakennus 1800-l pytinki, uusittu 1929, 

Onni Touru, ulkorakennuksia 1920-l. Tätilän päärakennus 1965. Kylätontin lähellä Mikolan kantatalo, 

nikkarityyli-/empirevaikutteinen päärakennus 1800-l, 1939 asussa (O.Touru). Ulkorakennuksia 1700-

1800-l. Kylänraitin varrella työväentalo Tarmola 1928-29. Kylämiljööseen kuuluvat lisäksi mm. 

seuraavat tilat: Osuusliike, Markula, Alatuomola, Virttaan kansakoulu, Ketola sekä muut kylän ja 

raitin miljööseen kuuluvat vanhat rakennukset ulkorakennuksineen ja pihapiireineen. Raitin 

tuntumassa on tervahauta-alue (seutukaavan SL-600). Tervahauta on tiloilla: Keto-Heikkilä, 

Tervatöykkö, Tervarinne, Alaranta. Seuraavilla tiloilla on ollut tervahauta: Hiekkala, Törmälä, Pajula, 

Vainio. 

Seudullinen Kirkkolaki

Loimaan seutu Alastaro Loimaa srr 5006 sr 5005, 5014 Ilola ja Männistö Pappilan ja Seuralan 

miljöö

Raitin varressa koristeellinen ja jugend-vaikutteinen seuraintalo Seurala, merkittävä osa Alastaron 

kunnan keskustaajamaa. Seuralan itäpuolella Alastaron pitäjänapulaisen tai kappalaisen 

virkatalo/pappila. Empire-vaikutteinen päärakennus 1850-luvulta, Seutukaavan SU-kohde 683. 

Pappilan vieressä Majakka, entinen pappilan emännöitsijän asunto 1900- tai 1910-luvulta, jossa on 

leveärunko ja keskusmuuri. Pihapiirissä sauna ja puuvaja n. samalta ajalta. Ympärillä vanhaa 

rakennuskantaa, mm. kylän eteläosan mäkitupa-asutusta 1900-l alusta, kuten Tuomela ja Lepola 

sekä muuta keskustan vanhaa rakennuskantaa, esim. 1940-l. siirtolaistila Ranta ja Päärnistö, jonka 

paikalla on alun perin ollut Alastaron apupapin epävirallinen pappila. Päärakennus 1915, alun perin 

rukkiverstas, on muutettu asuinrakennukseksi 1950. Kammio 1800- ja 1900-l. taite sekä kellari 1905. 

Seudullinen

Loimaan seutu Alastaro Loimaa srr 5007 sr 5029, 5030 Vännilä Brusila ja Hunnas 

lähiympäristöineen

Kantatalot lähellä autioitunutta vanhaa kylätonttia. Brusilan rusthollin päärakennukset n.1780 ja 

n.1820, ulkorakennuksia 1800-luvulta, kivinavetta 1900. Hunnaksen päärakennus 1776(?), siirretty 

1841, paritupa. Pytinkirivi 1890-l, ulkorakennuksia 1800-luvulta. Nykyisin  kotiseutumuseo. 

Seutukaavan SU-690. Brusilan vieressä Mattilan kantatalo, jonka päärakennus 1800, jatkettu 1910, 

saunasiipi. Ulkorakennuksista pytinki, luhti ja vaja 1800-l. Aitta 1789 sekä ulkorakennuksia 1920-30-l.

Seudullinen

Loimaan seutu Aura srr 5101 sr 5101, 5102, 

5126

Hypöinen ja Viilala Kuuskoskentien alue Asemanseudun koulu; koulurak 1902, 1951, Päivölä; asuinrak. 1924, Vuorela; asuinrak 1952, 

Huuskan kantatalo; päärak. 1897 sekä Viilalan kylän Koskenpää; merikapteenin talo 1880-82 ja 

Vierunahde; liikerak. 1900-l alusta. RKY 1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura srr 5102 sr 5103-5105 sra 5102 Järvenoja Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Käyrän työsiirtolan ja Pappilan muodostama kokonaisuus. Työsiirtola sijaitsee vanhalla kylätontilla, 

Pappila siirrettiin joen vastakkaiselta puolelta 1800-l lopulla. Paperitehtaasta jäljellä maanalaisia 

raunioita. SU-kohde 672. RKY 1993 (osa).

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Aura srr 5103 sr 5107, 5108 Järykselä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla säilyneet Alitalon rakennukset: päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta, aitta 1890-

luvulta ja muut talousrakennukset vuosisadan alkupuolelta.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura srr 5104 sr 5109 Karviainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla ollut 10 kantataloa, nyt enää Järsän päärakennus 1900-l alusta ja Uotilan, Mattilan ja 

Laurilan vanhalla paikalla tien länsipuolella Järsän navetta/vaja. Vanha kahden kylätien risteys, 

vieressä virtaa Järvijoki.

Seudullinen

Loimaan seutu Aura srr 5105 sr 5111 Kinnarla Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Skinnarlan yksinäistalo lienee sijainnut paikalla, jossa on Vanhatalon talouskeskus, 

asuinrakennukset 1909 (korj. 1982) ja 1930, navetta 1919. Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura srr 5106 sr 5112, 5113 Kuuskoski Kuuskosken 

kartanomiljöö

1780 paikalla turkulaisten liikemiesten omistama talo, saha, mylly ja 3 torppaa. Kuuskosken kartano 

(ratsutilaG) rakennettiin torppien tontille 1840-l(?).Vanhasta sahasta ja myllystä jäljellä raunioita, 

kivisilta, patorakennelmia. RKY1993, 7. SU-kohde 671. MM:2 K.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella
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Loimaan seutu Aura srr 5107 sr 5114-5116 sra 5101 Laukkaniitty Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhatalon ja Vähätalon kantatalot rinnakkain vanhalla kylätontilla.Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä (RKY 1993). Muinaismuisto SU-kohde 632,633; kivikautinen asuinpaikka.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Aura srr 5108 sr 5118 Leinakkala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylän luonne säilynyt: Ylhäisten ja Vähätalon talouskeskukset sijaitsevat edelleen vanhoilla 

kylätonteillaan, Lamilan rakennukset on siirretty Varkaantien varteen 1800-luvulla.Lähellä 

muinaismuistot SU-kohde 630,631,636; kivikautinen asuinpaikka. RKY 1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura srr 5109 sr 5119, 5120 Pitkäniitty Vanha kyläalue Hyvin säilynyt ryhmäkylä. Vanhalla kylätontilla, missä talot olivat 1694, säilynyt Kyläkrookan (Jokela) 

ja Sepän rakennukset, tien varressa nykyisin Urola, Ylikylä, Nokka ja Heikka. RKY 1993, 5 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura srr 5110 sr 5123, 5124, 

5122

Prunkkala Auran kirkko 

ympäristöineen

Puinen ristikirkko v.1804 (Mikael Piimänen) ja kellotapuli 1774 (SU-kohde 670). Lainajyvästö 

1816(nyk. museo). Taajama-asutus Seppälän ja Prunkkalan kylien alueella, muodostuu eri ikäisestä 

julkisesta ja yksityisestä rakennuskannasta, mm. Kapulin kantatalo kirkon tuntumassa. 

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 6.

Valtakunnallinen VMKY 1993 alueella. 

Kirkkolaki

Loimaan seutu Aura srr 5111 sr 5121 Prunkkala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Tiivis ryhmäkylä hajosi 1800-l:lla. Nykyisin kylätontilla Isotalon kantatalo, johon rakenteilla uusi 

asuinrakennus ja sen välittömässä tuntumassa Ali-Penttilän kantatalo.

Seudullinen

Loimaan seutu Aura srr 5112 sr 5125 Seppälä Yksinäistalon vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Seppälän yksinäistalon talouskeskus on suunnilleen samalla paikalla, jossa se oli jo 1780-l:lla. 

Päärakennus 1926, ulkorakennuksia 1800-l. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 

(RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Aura srr 5114 sr 5127-5129 Viilala Nahkatehtaan alue Suomen vanhin nahkatehdas 1894, laajennettu 1920-, 1940- ja 1950-l. Nykyasu lähinnä 1920-l. 

Johtajan asunto 1910, karvarinkisällin asunto/verstas 1893, henkilökunnan asuntoja 1930, 1941, 

Kyläholpin osatalon päärak. 1910, koulukoti 1910. RKY 1993 alueella

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Koski Tl srr 5201 sr 5202 Hongisto Hongiston kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantataloista (7kpl) kylätontilla Kallio (päärak 1916), Mäki (päärak 1901-02, korj. 1990-l, aitta 1781) 

ja Puras (vanha päärak 1700-l, muutettu 1800-l.). Vanhalla torpan tontilla kylätontin kupeessa Anttila 

(päärak 1904). Osa kylätontista rakentamaton.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl srr 5202 sr 5203, 5207, 

5208

sra 5202 Isosorvasto Urmaankulma 

lähiympäristöineen

Huovintien (RKY 1993, 62) varteen siirrettiin 1700-l:n lopulla Ylihyhkö, Yliurmas, Aliurmas ja Mäkilä. 

Uusimäkilä ja Väliurmas lohkottiin 1800-l:lla kantatiloista. Harvinaisen hyvin säilynyt kokonaisuus 

umpinaisine pihapiireineen.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Koski Tl srr 5204 sr 5212 Koski Kosken kartanomiljöö 1628 muodostettu kartano Härkätien varressa, päärakennus 1867 myöhäisempireä. Vilja-aitta, 

navetta, voudin asuinrakennus ja sikala 1800-l, sauna, talli ja työväen asuinrakennuksia ym. 1900-l:n 

alkupuolelta. Seutukaavassa MM:2 K-200.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl srr 5205 sr 5213, 5214 Liipola Kylätontti ja Yli-Liipola 

lähiympäristöineen

Yksinäistalon tontilla Alitalon osatalo; päärak 1877, aitta n.1860. Vieressä Yli-Liipolan osatalo 

(pihapiirissä torpan tontteja); päärak 1913, ulkorak 1800-l, 1900-l alusta. Pihapiirien laidalla 

syytinkiläisasumukset Koimäki 1909 ja Kotimaja 1904.

Seudullinen

Loimaan seutu Koski Tl srr 5208 sr 5217, 5218, 

5220, 5221

sra 5201 Tuimala Kosken kirkonkylä ja 

Härkätie

Puinen kellotapuli 1777, vanha kirkkomaa, lainamakasiini 1818, kivisilta ja myllyt Paimionjoen 

rantamaisemassa. Hämeen Härkätie johtaa läpi kirkonkylän. Paikalla toiminut mylly 1500-l lähtien, 

kirkkomaa paikalla 1600-l lähtien. SU:2 441. RKY 1993, 61.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Loimaa srr 5302 sr 5304 sra 5306 Haaroinen Haaroisten kartanon 

miljöö

Kartano kylätontilla. Päärak. 1700-l, navetta, kellari, 1800-l. työväenasunto. Jokivarsimaisema, puisto 

ja koivukuja. RKY 1993, 82. SU:2 441. Suojeltu rakennussuojelulailla. Väinölän tila; päärak. 1880, 

laaj. 1895 sekä tilattoman väen asumuksia.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Rakennus-

suojelulaki

Loimaan seutu Loimaa srr 5303 sr 5307, 5308 sra 5302 Hirvikoski Tehdasalue 1880-luvulla toimintansa aloittaneen kettinkitehtaan kiinteistö. Konttorirakennus 1900-l. alku, 

tuotantorak. 1890- ja 1920-1930-luvuilla. RKY 1993, 78.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Loimaa srr 5304 sr 5311 Joenperä Yksinäistalon vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Joenperän Yksinäistalo jaettiin 1600-luvulla Isotaloon ja Vähätaloon. Paikalla on Joenperän puolikas; 

Isotalo, päärakennus 1872, toinen asuinrak. 1860-l ja ulkorakennuksia 1800-luvulta. SU-kohde 670.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa srr 5305 sr 5314, 5315, 

5316

Karhula Karhulan kylä Vanhalla kylätontilla Niinijoen rannalla kuudesta kantatalosta jäljellä Hakkinen, Tohna ja Hulmin 

puolikas Pelto-Hulmi. Päärakennukset ja ulkorakennuksia 1800-l, aittoja 1700-l. Lisäksi Kotilan tila. 

Hyvin säilynyt kylämiljöö. RKY 1993, 83. MM:2 K 209.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Loimaa srr 5306 sr 5321 Klokkarla Vanha Kirkonpaikka Loimaan vanha hautausmaan ja kirkon paikka. Hautausmaata ympäröivän tukiarkkurakenteisen 

hirsiaidan vanhimmat osat ovat vuosilta 1751-1752. SU-kohde 664.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa srr 5307 sr 5328 Krekilä Krekilän mylly 

lähiympäristöineen

Vanha myllynpaikka. Vesimylly 1600-l, 1700-l. kaksi. Nykyinen mylly 1916-1917, saha 1920. 

Toiminnassa 1970-l. asti. Rakennukset korjattu 1980- ja 1990-l. Vapaa-ajan viettopaikka. 

Joenvarsilehto seutukaavan SU-kohde 481.

Seudullinen
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Loimaan seutu Loimaa srr 5308 sr 5313 sra 5307 Metsämaa, Juva, 

Hintsala, Kojo

Metsämaan 

kirkkomiljöö

Puinen pitkäkirkko 1777, Loimaan seudun vanhin kirkko lähellä kylätonttia. 1700-l lopulla käyttöön 

otettu harmaakivimuurin rajaama hautausmaa. Kirkonkylän kansakoulu 1881 (Kallion kylän 

Rajamäki) sekä sen viereinen vanha harakkamylly. Vastapäätä Metsämaan funktionaslistishenkinen 

paloasema, lähiympäristössä lisäksi 1900-luvun alkupuolen rakennuskantaa. RKY 1993, 84.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Loimaa srr 5309 sr 5338 Onkijoki Aittamäen 

kartanomiljöö

Hyvin säilynyt 1800-luvun herraskartanomiljöö, Empire-vaikutteinen päärakennus 1840-luvulta, 

useita 1900-luvun alkupuolen ulkorakennuksia. Onkijoen rantaan asti ulottuva puisto on osin 1700-

luvulta.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa srr 5310 sr 5339-5341 sra 5305 Pappila Kanta-Loimaan 

kirkko+pappila 

lähiympäristöineen

Tiilirunkoinen ristikirkko (Engel, Bassi) 1837, paloi 1888, korj 1890-91 (Stenbäck). Pappila 1500-l, 

päärak 1920-l. Luonnonkivestä muurattu pitäjänmakasiini 1857, museona, Kirkkola-paviljonki 1930-l 

sekä esihistoriallinen kuppikivi. SU-663. RKY 1993, 81.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Loimaa srr 5311 sr 5357, 5361-

5363

Vesikoski I kaupunginosan 4. 

Kortteli

Norrmanin talo, vanha apteekki (Satakunnank. 5) ja Loimirannan talo (Siltala) ympäristöineen. 

Loimaan kaupungin kehityshistorian kannalta arvokas miljöö Loimijoen rannassa rautatieaseman 

lähellä. Seutukaavassa S 441.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa srr 5313 sr 5333, 5358, 

5359

sra 5304 Vesikoski Rautatiealue Loimaan rautatieasema on rakennettu III luokan asemaksi 1875-76. Tyyppinsä ainoa edustaja 

Suomessa. Puistomaisella asema-alueella on vanhoja asuinrakennuksia talousrakennuksineen. 

Lisäksi radan vastakkaisella puolella on vanhoja tavaramakasiineja sekä mm. Loimaan Höyrysahan 

klassistinen rakennus. Loimaan kaupunki on muodostunut rautatieaseman ympärille. RKY 1993, 80.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Rautatie-

sopimus 1998

Loimaan seutu Loimaa srr 5314 sr 5365, 5320 sra 5303 Vesikoski Satakunnantien alue Puutaloalue, maaseututaajama 1900-luvun vaihteesta. Uudisrakentamisen ja purkujen myötä alue on 

menettänyt perinteistä ilmettään, jäljellä on vielä jonkin verran vanhaa rakennuskantaa. RKY 1993, 

79.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Loimaa srr 5315 sr 5352, 5353, 

5355, 5360, 5366

sra 5301 Vesikoski Vesikosken 

tehdasmiljöö

 Arvokas ympäristö, jossa on entinen myllykiinteistö sekä tehdaskiinteistö sekä Myllykylän kantatalo. 

SU 663. RKY 1993, 78. 

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Loimaa srr 5316 sr 5377 Pappinen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kuudesta kantatalosta jäljellä Solla sekä osatalot Soro, Yli-Kleme ja Ala-Pieti. Vieressä 

osatalot Seppä ja Alakleme sekä Marjalan lohkotila. Rakennuskantaa 1800-l ja 1900-l. 

alkuvuosikymmeniltä. Kivisilta ja joenvarsimaisema. Seutukaava MM:2 K 208.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa srr 5317 sr  5375 sra 5307 Metsämaa Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla joen varressa neljästä kantatalosta jäljellä Ala-Koppala (päärakennus 1919, korj. 1950-l), 

Yli-Tuomola (päärak. 1980 ja kookas harmaakivinavetta) ja Ala-Tuomola (päärak. 1948). Tiivis 

ryhmäkylä peltoaukealla lukuisine ulkorakennuksineen. Ympäristössä vanhaa mäkitupa-asutusta 

sekä Mattilan kantatalo kylätontin länsipuolella. Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Loimaa srr 5318 sr 5327 Krekilä Krekilän kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla joen rannassa kahdeksasta kantatalosta jäljellä Torro, Anttila, Kurppa, Punkka, 

Eskola ja Hollo. Anttilan vinkkelimuotoinen päärakennus 1800-l. Torron päärak. 1898 (laaj1903, 1920-

30-l). Punkan päärak 1920-l (korj. 1950- ja 1970-l). Kurpan päärak. 1800-l (korj. 1920-l, 1960-80-l). 

Tiloilla vanhoja ulkorakennuksia 1800-l lopulta ja 1900-l alkupuolelta. Kylätontin tuntumassa myös 

Kaunelan tila. 

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa srr 5319 sr 5342 Peltoinen Kuusilinnanmäen alue Kuusilinna, entinen Peltoisten Mikkolan kantatalon toinen päärakennus; Jugend-vaikutteinen 

asuinrakennus 1919, sauna ja navetta. Kuusilinnan pohjoispuolella teollisuusalueella 

betonirakenteiset viljasiilot. Kuusilinnan luoteispuolella Mikkolan kantatalo pihapiireineen.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa srr 5320 sr 5368, 5369 Vilvainen Vilvaisten kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontti joen rannassa peltoaukealla. Kantataloista vanhalla paikallaan Knuutila sekä Kylä-Pietilän 

osatalo. Kylätontin lounaispuolella osatalot Ali-Markkula ja Yli-Markkula, halottu 1771. 

Rakennuskantaa 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alusta. Knuutilan päärakennus 1906, säilyttänyt 

1900-luvun alun ilmeensä. Ali-Markkulan päärakennus n. 1882, Yli-Markkulan 1888 (ulkoasu 1925). 

Kylä-Pietilän päärakennus 1850-luvulta, julkisivut korj 2000-l alussa.

Seudullinen

Loimaan seutu Loimaa srr 5321 sr 5345 Torkkala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla neljästä kantatalosta jäljellä Kalkki ja Knuutila. Kalkin päärakennus 1830-l, korj 

1950-1980-l, II MS jälkeen rakennettuja ulkorakennuksia. Knuutilan päärakennus 1860-l, nykyasu 

1930-l, navetta 1904, ulkorakennuksia 1920-l.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila srr 5401 sr 5401 Huovaristo Pankintöykkä 

lähiympäristöineen

Kylän itärajoilla maantien varrella sijaitseva kallioinen mäki, jolla sijaitsee Pennistö, v.1920 

rakennettu arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema pankkirakennus, sekä Ristimäen osatalo 1800-

luvun alusta, asuinrakennus 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila srr 5403 sr 5403, 5404 Karvela Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla Hämeen Härkätien varressa kolmesta kantatalosta säilyneet Vähätalo ja Isotalo. 

Vähätalon päärakennus 1700-l, aitta ja savusauna n.1800. Isotalon päärak 1884(kuisti 1990-l.), 1900-

l alun navetta ja aitta.

Seudullinen
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Loimaan seutu Marttila srr 5404 sr 5406 Laurila Ylitalon vanha 

kylätontti 

lähiympäristöineen

Alitalosta n. 200m lounaaseen sijaitsee Ylitalon kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennuksen vanhin 

osa 1840-l., laajennettu 1860- ja 1890-l., luhti 1798 ja vilja-aitta 1700-luvulta. SU-665.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila srr 5406 sr 5410 Palainen Palaisten mäkitupa-

alue

Isojaon aikaan mäellä sijainnut rakuunan torppa. Mäki, Mäenpää ja Kalliola mäkitupia 1800-luvulta, 

vanhat asuinrakennukset säilyneet. Muu rakennuskanta 1900-luvun alkupuolelta. Mäellä myös 

Ylikerkon riihi 1800-luvulta.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila srr 5407 sr 5411, 5413 sra 5401 Pappila Kirkkomaisema ja 

Härkätie

Kirkko 1765 (A. Piimänen) hautausmaineen, hautakappeli 1822, pappila 1849 (siirretty nyk. paikalle 

n.1770-l) sekä kirkon ja pappilan koivukujat. Keskiaikaisen kivisakariston maanalaisia jäänteitä. RKY 

1993, 85. Kirkko SU-664.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Marttila srr 5408 sr 5515 Purhala Vanha kylämäki 

lähiympäristöineen

Kantataloista (4 kpl) Uotila ja Kylänpää (nyk. Sahanmäki) samoilla paikoilla kuin isojaon aikaan v. 

1779. Suutari siirretty n.100 m lounaaseen. Lähellä vanha mäkitupa Kulmakivi. Uotilan päärak 1800-

l. alkupuolelta, Kylänpään 1800-l. Ulkorak 1900-l.

Seudullinen

Loimaan seutu Marttila srr 5409 sr 5419 Tiipilä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantataloista (4kpl) vanhalla paikalla Raikko ja Marttila. Tilojen vanhat päärak 1800-l, uudet päärak. 

Yli-Marttila rakennettu Härkätien pohjoispuolelle 1800-l. lopulla. Marttilan osatalot muodostavat portin 

Marttilan keskustaan lännestä lähestyttäessä.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa srr 5501 sr 5504, 5507 Mellilä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantataloista (8kpl) jäljellä Taina (ent. Iso-Kyröläinen), Hikka ja Hikan vieressä mahd. entinen 

Nikula(?). Muut siirretty kauemmaksi, Okko(SU-661) jo ennen 1700-l loppua. Tilojen päärakennukset 

1850, 1878, 1880-l. Osa kylätontista peltoa.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa srr 5502 sr 5511, 5512 Pesänsuo Kirkonkylä Kirkkoa alett.rakentaa 1824/25 (Wikström) ja lisärak 1887-88, korj.1907-08 ja 1956. Ristikirkko, 

nikkarityyli. Rauhala, ent. pappila n.1900, Kansakoulu 1885 (nyk. puutarha), ent. Peränkulman 

osuusmeijerin paik. nyk. museoriihi, Toivonaukio 1918. SU:2 441

Seudullinen Kirkkolaki

Loimaan seutu Mellilä Loimaa srr 5503 sr 5514 Vähäperä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

5-taloinen ryhmäkylä hajonnut 1800-1900-l:lla. Kylätontilla Soron kantatalo; päärak. 1800-l. lisäosa 

1907, tallirakennus, navetta ja 2 aittaa, SU-kohde 660. Soron navetan takana kunnan 

romunkeräämispiste, vanhat tonttimaat lammaslaitumena.

Seudullinen

Loimaan seutu Mellilä Loimaa srr 5504 sr 5502, 5503, 

5505, 5506, 5508

Mellilä Taajama sekä 

radanvarren ja 

Asemantien miljöö. 

Mellilän taajama-alue syntyi rautatien tulon 1876 jälkeen, jolloin kulku kaupunkeihin helpottui ja 

asutus ja palvelut alkoivat kasvaa rautatieaseman ympärille: kauppaliikkeitä, saha, mylly, 

paloasema, kunnallisia palveluja. Entinen asemarakennus 1885 ja entinen asemapäällikön asunto 

n.1887 (jugendvaikutteinen ulkoasu 1900-luvun alkupuolelta), ulkorakennuksineen. Alueen 

koillispäässä manttaalitalo, jonka nuorisoseura rakensi 1920-l, korjattu 1980-l. Toiminut 

suojeluskuntatalona. Asemantien varressa ja tuntumassa vanhaa rakennuskantaa 1800-l lopulta ja 

1900-l alkuvuosikymmeniltä. Rautatien vastapuolella entinen meijeri 1928. Työväenyhdistyksen talo 

1907, SU-kohde 666. Alueen pihapiirit pää- ja ulkorakennuksineen sekä lähiympäristöineen 

muodostavat maisemassa selkeän kokonaisuuden.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää srr 5601 sr 5601 Makkarkoski Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylä Yläneenjoen mutkassa hajonnut 1800-l, kantataloista (4 kpl) jäljellä Alatalo. Päärak. 

1900, ulkorak. 1700-l lopulta ja 1900-l. Osa kylätontista autio (Ylistalo 1:2), mahdollinen historiallisen 

ajan kiinteä muinaisjäännös.

Seudullinen

Loimaan seutu Oripää srr 5602 sr 5605, 5610 Oripää Vanha kylätontti ja raitti 

lähiympäristöineen

Aikoinaan tiivis ryhmäkylä, nykyisin osa 1800-1900-l:n vaihteessa syntynyttä keskustaajamaa 

liikerakennuksineen. Kantataloista Uotila (SU-666) ja Lento vanhoilla tonteillaan. Rakennukset hyvin 

säilyneet; 1700-l, 1840-l, 1800-l lopulta sekä 1900-l alusta. Kylätontin vieressä kivirakenteinen 

viljamakasiini 1912-1915 sekä vanha kirkon paikka (SU-661). Kylätontilla ja sen ympärillä asuin- ja 

liikerakennuksia 1930-50-luvulta. Kylän raitin tuntumassa vanhaa rakennuskantaa 1800-l lopulta ja 

1900-l alkuvuosikymmeniltä, etenkin kylätontin pohjoisen puoleinen osa raitista on merkittävä 

kokonaisuus maisemassa; mm. Iso-Kössin ja Vähä-Kössin osatilat sekä maattoman väen asumukset 

Salminen, Juusela ja Reinonen.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä srr 5701 sr 5702 Ellinen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylä hajosi 1800-l. Kantataloista (3kpl) kylätontilla on Simolan talouskeskus: Päärakennus 

Onni Touru 1923, aitta 1700-l. muut talousrakennukset 1800-1900-l. Hyvin säilyneet. Osa tontista 

tyhjä. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinäisjäännös

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä srr 5702 sr 5703 Juva Iso-Juvan vanha 

kyläalue 

lähiympäristöineen

Iso-Juvan puolella oli 1778 kolme taloa (ei selkeää kylätonttia): Isojuva, Taneli ja Mäki. Isojuvan 

paikalla on nykyisin Ali-Jaakola, Mäen talouskeskus oli nyk.Perko-Tanelin (SU:2-445, RKY 

1993,155) kohdalla.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä srr 5703 sr 5705 Karinainen Karinaisten kirkon alue Karinaisten puisen ristikirkon (1834-1835), kellotapulin (1745) ja kolmen hautausmaan muodostama 

miljöö. Maisemallisesti keskeisellä paikalla Tarvasjoen ja Kyrö-Tarvasjoki -tien varressa. Kirkko SU-

660, tapuli ja hautausmaa SU-661. Miljöö SU:4 441.

Seudullinen Kirkkolaki

Loimaan seutu Pöytyä srr 5705 sr 5711 sra 5704 Kolkkinen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1779 nelitaloinen, jokea seuraileva rivikylä, hajosi 1800-1900-luvuilla, nykyisin jäljellä Sipilän 

talouskeskus. Asuinrakennus 1899, talousrakennukset 1900-luvun alkupuoliskolta.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella
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Loimaan seutu Pöytyä srr 5706 sr 5713 Kulhua Vanha kyläalue 

lähiympäristöineen

Jo 1781 talot sijaitsivat erillään toisistaan: Uusitalo Turuntien varressa, Vanhatalo Aurajoen itä- ja 

Ketola länsipuolella. Todennäköisesti Kulhuan yksinäistalon vanha paikka oli Heikkilän l. Vanhatalon 

nykyisellä paikalla.RKY 1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä srr 5707 sr 5716 Kyrö Isokyrön vanha 

kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla oli 1800 Eskolan, Iso-Eskolan, Veräjänkorvan, Salvin, Vanhatupan, Faarin, Faarin ja 

Isomikolan rakennukset. Jäljellä rakennussuojelulailla suojeltu Mikola (SU-665), suutarin mökki 

Kaunismäki ja kirvesmiehen mökki Kotivuori. Suojelualue S-674

Seudullinen Rakennussuojelulaki

Loimaan seutu Pöytyä srr 5708 sr 5714, 5717 Kyrö Vähäkyrön kylätontti ja 

Pilli lähiympäristöineen

Kylätontilla v.1800 Nopolan, Einon ja Peltolan rakennukset. Pilli sijaitsi sen itäpuolella nyk. 

paikallaan.   Myös Nopola ja Eino ovat säilyneet alkuperäisillä kylätonteillaan.

Seudullinen

Loimaan seutu Pöytyä srr 5709 sr 5723, 5724, 

5726

Mustanoja Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla on säilynyt seitsemästä kantatalosta Keskitalon (rakennukset 1880-l.) ja Räikän 

(rakennukset 1900-l alusta) talouskeskukset sekä Kortelan (rakennukset 1900-l alusta) ja Keskikylän 

lohkotilojen pihapiirit. RKY 1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä srr 5710 sr 5727-5729 sra 5701 Mäenpää Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen ja 

torpat

Ryhmäkylä, 1780-l. kylätontilla sijaitsi rinnakkain Juliuksen ja Värrin talot. Lähellä oli kaksi torpan 

tonttia. Nykyisin alueella sijaitsevat edelleen Isotupa, Vanha-Värri, Uusi-Värri ja Värri sekä Nummilan 

vanha torppa. RKY 1993-39. MM:2 K-200.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Pöytyä srr 5711 sr 5730 Mäkiäinen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylä säilyttänyt vanhan luonteensa; vanhoilla tonteillaan edelleen Kouvon (l. Kylä-Sankarin), 

Määhärin (aik. Kärrin) ja Sievolan (l. Vanha-Määhärin) talouskeskukset. Tilojen rakennukset melko 

hyvin säilyneitä. RKY 1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä srr 5712 sr 5731-5735 sra 5704 Pappila Pöytyän kirkkomiljöö Kirkko ja hautausmaa sijainneet paikalla 1400-luvulta lähtien, pappila 1800-l. alusta. Kirkko 1793 

Mikael Piimänen, vanhan hautausmaan aita 1600-1700-l., lainajyvästö, pappilan päärakennus 1800-

02 (museona). Seurakuntatalo Aallon tsto 1930-l, suojeltu rakennussuojelulailla. RKY 1993-153

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki. 

Rakennus-suojelulaki

Loimaan seutu Pöytyä srr 5713 sr 5736 sra 5703 Pihlava Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatilat Pohjala, Setälä, Makkara ja Rekola yhdistettiin 1838 Pihlavan kartanoksi. Kaksi 

asuinrakennusta ja aittarivi 1700-l (muut. 1800-l), aitta 1803, talousrakennus 1900-l. SU:4-443. 

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 154.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Pöytyä srr 5714 sr 5739, 5737 sra 5704 Raatikainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Raatikaisten osatalot vanhoilla paikoilla. Ali-Raatikaisten rakennukset 1900-l alusta. Yli-Raatikainen 

MM:2K-202; päärakennus 1876, 2 aittaa 1790-l sekä ulkorakennuksia 1870-1930-l. Hyvin säilyneet 

rakennukset. RKY 1993 alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Pöytyä srr 5715 sr 5740 Riihikoski Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Osatalojen talouskeskukset sijaitsivat 1777 tontilla, jossa nykyisin on Vanha-Manttaalin talouskeskus 

(suojeltu seutukaavassa, SU-663) ja apteekin liikerakennus (kuului aiemmin Keskitalolle). Osa 

valtakunn. merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Pöytyä srr 5716 sr 5741, 5742 Tilkanen Vanha kyläalue Tilkasten ja Länsitalon kantatalojen talouskeskukset ovat alkuperäisillä kylätonteilla. Tilkasten vanha 

päärakennus n. v.1860 ja uusi v.1912. Länsitalon vanha päärakennus 1850-luvulta ja uusi v.1904.

Seudullinen

Loimaan seutu Tarvasjoki srr 5801 sr 5802, 5804 sra 5801 Eura Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylä, kantataloista (7kpl) vanhalla kylätontilla jäljellä Seppä, Kirsti ja Uusitalo perinteisine 

rakennuksineen (pääosa v:n 1857 tulipalon jälkeen). RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki srr 5802 sr 5810 Jauhola Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1785 kylätontilla olivat Litkon, Mänkin ja Heiton kantatalot. Ryhmäkylä hajosi 1800-1900-luvulla. 

Nykyisin kylätontilla on Heiton taloskeskus; asuinrakennus 1919, talousrakennusrivi 1937, navetta 

1924, konehalli ja kärryvaja 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Loimaan seutu Tarvasjoki srr 5803 sr 5811 Juva Kartanomiljöö Juvan kartano on sijainnut nykyisellä paikalla todennäköisesti keskiajalta lähtien, entinen 

kuninkaankartano. Kustaa Mauri Armfeltin synnyinkoti. Päärak. n.1750. Seutukaavan suojelukode 

SU:2-444. Osa Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki srr 5804 sr 5812 Kallela Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

3-taloinen ryhmäkylä hajosi 1800-1900-l:lla. Kylätontilla Tarvasjoen rannalla on jäljellä Aliknaapin 

talouskeskus, SU-kohde 671. Talli, karjasuoja  ja kaksi aittaa 1700-1800-luvuilta, nykyinen 

päärakennus 1954. Osayleiskaavassa 1992 suojelukohde s.

Seudullinen

Loimaan seutu Tarvasjoki srr 5805 sr 5815 Killala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylä; kantataloista (5kpl) jäljellä Mikola, Nissilä ja Isotalo. Päärakennukset 1900-l alusta, 

Mikolan päärak 1951. Lisäksi Anttilan, Kulmalan, Hakalan ja Tuomelan pihapiirit. Osa Paimionjoen-

Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki srr 5806 sr 5820 Kirkonkylä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1791 kolmen kantatalon ryhmäkylä kirkon lähellä. Jäljellä Uusitalo (päärakennus 1904, korj. 1981, 

vaarin tupa 1880-l.) ja Vähätalo (päärakennus n.1870). Isotalo l. Vanhatalo siirrettiin hieman 

kauemmaksi pohjoiseen 1800-l. RKY 1993, 190 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Tarvasjoki srr 5808 sr 5824 Tuorila Kankareen vanha tontti 

lähiympäristöineen

1793 kylätontilla Isotalon ja Rakkilan l. Vähätalon kantatalot. Rakkila (päärak. 1955) edelleen 

vanhalla kylätontilla, Isotalon rakennukset 1800-l. lopulta siirretty n.100m kaakkoon (MM:2K-200). 

Osa kylätontista autiona.

Seudullinen
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Loimaan seutu Tarvasjoki srr 5809 sr 5825 Tyllilä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla kantataloista (3 kpl) Prusila ja Puntari (Liivi). Tilat ovat olleet yhdysviljelyksessä 

1860-luvulta lähtien. Prusilan päärakennus 1800-l. lopulta, Puntarin vanha huonokuntoinen 

päärakennus 1800-l, vanhin osa 1700-l, uusi päärakennus 1965. Puntari SU-kohde 670. Osa 

Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisemaa RKY 1993, 190.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Loimaan seutu Yläne Pöytyä srr 5901 sr 5902 sra 5902 Kirkonkylä Vanha kirkontontti 

lähiympäristöineen

Vanha kirkontontti, jolla sijaitsee 1782 rakennettu puukirkko, Mikael Piimänen. Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Loimaan seutu Yläne Pöytyä srr 5902 sr 5907 Kurala Vanha tontti ja Kuralan 

tila lähiympäristöineen

Kuralan tila sijaitsee vanhan tontin kupeessa.  Päärakennus on rakennettu 1830-l, kunnostettu 

useaan otteeseen.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä srr 5903 sr 5908 Kärrilä Kärrilan vanha tontti 

lähiympäristöineen

Yläneenjoen pohjoisella joenuomalla nousee peltokumpare, jolla 1915 rakennettu Kärrilän 

talonpoikaistalo, laajennettu myöhemmin. Lisäksi useita talousrakennuksia 1910-20-l.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä srr 5904 sr 5909, 5910 Tourula Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Pellon ja Liisalan (Tourulan kartano) vanhat tontit. Paikalla sijaitsee Liisalan tila, jonka vanha 

päärakennus on  1870. Uusi asuinrakennus1980-l. Ulkorakennuksia 1900-l alkupuoliskolta. Kartanon 

sivurakennukset 1800-l alusta sijaitsevat Pellon tontilla. Kartanon tilanhoitajan asunto (Jokisaari), 

päärak 1830.

Seudullinen

Loimaan seutu Yläne Pöytyä srr 5905 sr 5913 sra 5901 Yläne Vanha kartanontontti 

lähiympäristöineen

Vanha kartanontontti, jolla mm. 1792 rakennettu kartano ja 1600-l. sivurakennukset. Yläneen kartano 

lienee perustettu 1200-l:lla. Keskiajalla koko Yläneen alue kuulunut kartanon alueeseen. 1850 

Yläneen kartanolla 92 torppaa.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Askainen Masku srr 3001 sr 3001 Ahtinen Ahtisen kylätontti 

lähiympäristöineen

Keskiaikainen Ahtisen yksinäistila vanhalla paikallaan. Päärakennus 1800-l alusta, nykyasu 1914. 

Vanha päärakennus 1600-l. Ulkorakennuksia n. 1860-1930. Vieressä vanhanväen asunto 1930-l, 

Onni Touru.

Seudullinen

Turun seutu Askainen Masku srr 3002 sr 3002 sra 3001 Askainen Kirkkomaa 

lähiympäristöineen

Askaisten kirkko liittyy kiinteästi Louhisaaren kartanolinnaan, jonne johtaa kirkolta koivukuja.  Kirkko, 

kappeli ja tapuli näkyvät ympäröivien peltojen yli kauas keskustasta syrjäkylille .

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Askainen Masku srr 3003 sr 3004 Hannula Hannulan kyläalue Kantatalo vanhalla kylätontilla. Talo on kuulunut keskiajalla kirkolle ja se peruutettiin kruunulle. 

Päärakennus 1926. Entinen säteriratsutila. Omistanut Flemingin suku 1600-1700-l ja Mannerheimin 

suku 1800-l.

Seudullinen

Turun seutu Askainen Masku srr 3004 sr 3006 sra 3002 Lempisaari Lempisaaren vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Lempisaaren kartano vanhalla tontillaan. Kaksikerroksinen päärakennus 1760-luvulta, C.F. Schröder. 

Pihapiirissä ns. piispantalo, jonka tiilirunko lienee 1500-1600-luvulta. Useita talousrakennuksia. 

Kartanoon johtaa tammikuja, puistoaluetta. RKY 1993, 4.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Askainen srr 3005 Lempoinen Vanha kylätontti Lempoisten kolmen talon Juholan, Heikkilän ja Jaakolan kylätontti. Tontilla sijaitsee edelleen 

Heikkilän tilan rakennukset, asuinrak. 1890-l,  ja Juholan talouskeskus, vanha päärak. 1916 ja 

Jaakolan tilan rakennukset tontin tuntumassa, päärak. 1890-l

Seudullinen?

Turun seutu Askainen Masku srr 3006 sr 3007, 3008 sra 3001 Louhisaari Louhisaaren 

kartanolinna 

lähiympäristöineen

Louhisaaren valtakunnallisesti merkittävään aluekokonaisuuteen kuuluu, Louhisaaren linna 1650-l 

ympäröivine rakennuksineen, Askaisten kirkko ja kellotapuli, Louhisaaren kartanon talouskeskus 

sekä kirkolta linnaan johtava tie.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Asetus 

480/85
Turun seutu Askainen Masku srr 3007 sr 3009 Pukkila Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla on ollut kaksi taloa Gustavslund ja Adolfsnäs, jotka on yhdistetty Pukkilan 

kartanoksi. Päärakennus rakennettu v.1920, pihapiirissä  2 muuta asuinrakennusta, aitta, vaja ja 

kellari 1900-l vaihteesta, navetta 1920-l.

Seudullinen

Turun seutu Lemu Masku srr 3101 sr 3101  sra 3103 Mannerjärvi Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Alistalo ja Ylistalo sijaitsevat edelleen vanhalla kylätontilla  Kustavintien varella. Kylätontin 

pohjoispuoleta kulkeva tie myötäilee isojaon aikaista tietä. (SU 6729) Osa valtakunnallisesti 

merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 74.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Lemu Masku srr 3102 sr 3102 Monnoinen Monnoisten kartanon 

tontti 

lähiympäristöineen

Monnioisten talouskeskus sijaitsee entisellä paikallaan maisemallisesti näkyvällä paikalla 

saarekkeella peltojen ympäröimänä. Kivinen, kaksikerroksinen päärakennus on todennäköisesti 1500-

luvun puolivälistä.

Seudullinen

Turun seutu Lemu Masku srr 3103 sr 3103 sra 3102 Nyynäinen Nyynäisten 

kartanomiljöö

Keskiaikaisen Nyynäisten kartanon päärakennus on 1700-l:lta. Tontilla on useita piharakennuksia, 

mm. kivikellari (1400-1500-l). Kantatilaan kuului mm. talouspiha, tuulimylly ja kasvimaa. Kohde on 

valtakunnallisesti arvokas.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Lemu Masku srr 3104 sra 3102 Nyynäinen Nousiaistentie Nousiaistentie noudattaa isojaon aikaista linjausta. Myös Nyynäistentie Nousiaistentieltä Nyynäisten 

kartanolle noudattaa entistä linjaa.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Lemu Masku srr 3105 sr 3104, 3105 sra 3101 Toijola Lemun kirkko 

lähiympäristöineen

Paikalle rakennettiin 1300-luvulla puinen kappelikirkko, sakaristo tehtiin kivestä. Nykyinen 

runkohuone on noin 1450-luvulta. Korjauksia on tehty joka vuosisadalla. Kolmilaivainen suorakaiteen 

mallinen pitkäkirkko on tehty harmaakivestä ja tiilestä.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Masku srr 3201 sr 3101, 3202 Humikkala Humikkalan kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla Vanha-Krouvilan klassistinen päärakennus 1948. Palvelijoiden asuinrakennus 1800-luvun 

lopusta. Lohkotila Koski-Seppälän entinen navetta 1922. Kantatilojen Nivolan ja Palsalan (museo) 

päärakennukset ja aittoja. Luukan palvelukeskus.

Seudullinen
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Turun seutu Masku srr 3202 sr 3203 Härmälä Härmälän huvila-alue Härmälän niemen yhtenäinen huvila-alue. Huvilat pääosin 1920-luvulta. Seudullinen

Turun seutu Masku srr 3203 sr 3204 Juva Juvan kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatila kylätontilla. Päärakennus 1870-, aitta 1890-luvulta. Kanala ja kuivuri 1920-luvulta. 

Säterikattoinen punatiilinavetta 1932, väentupa maakellarin päällä 1930-40-luvuilta, samoin sauna ja 

makasiini.

Seudullinen

Turun seutu Masku srr 3205 sr 3206 sra 3201 Kankainen Kankaisten kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolmikerroksinen kartanolinna 1500-luvun puolivälistä, kellarikerros ehkä vanhempi. Kolmas kerros 

purettu 1700-luvulla, rakennettu uudestaan 1930-luvulla. Hirsirunkoiset siipirakennukset 1800-luvulta, 

talousrakennuksia 1800- ja 1900-luvuilta. (SU 694.)

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella. Rakennus-

suojelulaki
Turun seutu Masku srr 3207 sr 3207 Kiveinen Kylätontti 

lähiympäristöineen ja 

vanha tielinja

Kantatilat Alistalo ja Ylistalo kylätontilla. Alistalon pihapiiri 1900-l alun asussa. Useita rakennuksia 

1800-luvulta, kuten tuulimylly ja luhti. Myös Ylistalon päärakennus 1800-luvulta. Nyt 1930-, -60- ja 90-

lukujen asussa. Tie noudattaa vanhaa linjaa.

Seudullinen

Turun seutu Masku srr 3208 sr 3209, 3210 Kurittula Kurittulan kylätontti 

lähiympäristöineen

Kahdeksasta kantatalosta viisi kylätontilla. Rakennuskanta 1700-luvulta 1930-40-luvulle, 

asuinrakennukset pääosin 1800-luvun loppupuolelta. Ympärillä ryhmäkylä, jossa omakotitaloja myös 

1980-luvulta. Seppä Vallinin paja 1890-luvulta, museona. Kurittulantie noudattaa isojaonaikaista 

tielinjaa.

Seudullinen

Turun seutu Masku srr 3209 sr 3208 Kurittula Linnanpaltan kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatalon osatalo, Etutalo sijaitsee vanhalla kylätontilla, toinen osatalo Takamaa aivan sen 

vieressä. Asuinrakennukset ovat 1770-luvulta, Etutalon nykyinen asu on vuodelta 1937. Kellari 1850-

luvulta, muita talousrakennuksia 1920-1940-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Masku srr 3213 sr 3213, 3214 sra 3202 Pappila Kirkkomaa ja Pappila 

lähiympäristöineen

Keskiaikainen harmaakivikirkko ja hautausmaa, pakanallinen kalmisto sekä G.T. Chiewitzin 

suunnittelema empire-tyylinen pappila kylätontilla. Naantalista, Ruskolta ja Nousiaisista tulevien 

keskiaikaisten teiden risteys.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Masku srr 3215 sr 3216 Taipale Taipaleen kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatilat sijaitsevat vanhalla kylätontilla.Taipaleen asuinrakennus on 1800-luvun alkupuolelta, muu 

rakennuskanta 1800-1900-lukujen taitteesta kuten myös Vähätalon asuinrakennus.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali srr 3301 sr 3301 Iskola Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla on sijainnut Moision kaksi taloa, Junttilan talo ja Kylän talo. Kylä ei ole ollutkaan kovin 

tiivis. Paikalla on edelleen kolme kantatilaa. Isomoision talonpoikaistalo 1877. Junttilan ja Kylän 

päärakennukset 1900-l jälkipuoliskolta.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali srr 3302 sr 3302 Kaksoinen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksoisten vanhat kantatilat Länsitalo ja Itätalo vanhalla kylätontilla. Länsitalon ratsutilan vanhassa 

asussaan säilynyt talonpoikaistalo 1800-luvun alusta, piharakennukset 1830-l. Itätalon asuinrakennus 

alun perin 1800-luvulta, ulkoasu vuodelta 1968.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali srr 3304 sr 3304, 3305 Kukolainen Kukolaisten vanha 

kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla on isojaon aikaan ollut kaksi taloa: Alistalo ja Ylistalo, jotka molemmat sijaitsevat siellä 

edelleen. Molempien tilojen päärakennukset ovat 1870-luvulta. Aitta 1700-luvulta, riihi ja tuulimylly 

ym. talousrakennuksia 1800-1900-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali srr 3306 sr 3307 Lukkarainen Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Lukkaraisen kantatila sijaitsee edelleen vanhalla tontillaan. Parituvallinen asuinrakennus 1820-l, 

nykyasu 1920-l. Salin alla tiilestä tynnyriholvattu kellari mahdollisesti 1700-l:n alkupuolelta. Väentupa 

1890-l, lohkokivinen navetta 1905, kaluvaja 1800-l

Seudullinen

Turun seutu Merimasku Naantali srr 3307 sr 3310 Tammisaari Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylässä oli 1540 nejä taloa,1600-l alussa taloja oli kaksi. Tammisaaren tilaan kuuluu vanhat Itä- ja 

Länsitalon rakennukset. Päärak. 1700-1800l:n vaihteesta, sen ainakin 1600-l:ta präisin oleva kellari. 

Länistalon vanha päärakennus 1806, ym. MM:2 K 208. Valtakunnallisesti merkittävä 

kulttuuriympäristö RKY 1993, 94.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki srr 3401 sr 3401 Aarlahti Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Aarlahden Ylistalon osatalon rakennuskantaa kylätontin pohjoispuolella. Tila muodostunut vuonna 

1806. Ylistalon hyvin säilynyt päärakennus 1840-luvulta, tilaan kuuluu eri ikäisiä talousrakennuksia. 

Navetta talon tontin kohdalla.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3402 sr 3402 Antikkala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Isojakoaikaisella kylätontilla molemmat kantatalot; Antintalo ja Hajala. Antintalon päärakennus 1840-

l, 1800-l lopun aitta, navetta ja talli 1940-50-l. Haijalan päärakennus 1940-l, tiilinavetta, sauna, kellari 

1930-l. RKY 1993, 97 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki srr 3404 sr 3405 Haapainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Isojakokartan 1792 mukaisella kylätontilla kuusi asuintonttia, joista Kompi, Kouru, Mattila ja Vilola 

vanhalla kylätontilla. Kolmessa ensin mainitussa päärakennukset 1800-l lopulta, Kompin päärak 

uudistettu. Vilolan päärak 1958.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3405 sr 3407 Haloila Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

1794 isojakokartan mukainen tontti, jossa sijainnut Erikkälän ja Mattilan osatalojen tontit. Tontti on 

nykyisin osataloista yhdistetyn Haloilan pihapiiriä; tontin kohdalla tilan navetta 1927. Haloilan 

päärakennus 1928, asuinrak 1800-l, aitta 1800-l.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3408 sr 3412 Huolinen Huolin kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontti; isojakoaikana merkitty viiden talon tontit. Vehmaantien pohjoispuolella Astalan, Vähä-

Kouvolan ja Rusthollin (Iso-Kouvolan) rakennuskantaa, päärakennukset 1800-l. Ulkorakennuksia 

1800-l ja 1900-l alusta. Tien eteläpuolella Vuorimaan palstatila.

Seudullinen
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Turun seutu Mynämäki srr 3410 sr 3414 Kaivola Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

1784 isojakokartassa Kaivola jaettuna kahteen talontonttiin. Tontilla Itätalon ja Lounalan osatalojen 

talouskeskukset. Molemmissa vanhaa rakennuskantaa; päärakennukset 1800-l lopulta, uudistettu 

1920-l. Ulkorakennuksia 1900-l alkupuolelta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3412 sr 3421, 3422 sra 3406 Karjala Kirkkomaa Karjalankylässä 1600-luvulla sijainneen kirkon paikka. Samalla paikalla sijaitsee nykyisin v. 1911 

rakennettu puinen rukoushuone.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Mynämäki srr 3413 sr 3419, 3420 sra 3406 Karjala Mylly ja silta 

ympäristöineen

Laajoen Meijerintien kivisilta 1700-luvulta ja vanhan myllyrakennuksen jäänteet sekä myllärin torppa 

sillan kupeessa. Myllytonttiin kuulu myös saha ja myllyrakennus 1900-luvun alkupuoliskolta. Silta SU-

kohde 676.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Mynämäki srr 3414 sr 3418, 3423 sra 3406 Karjala Vanha kylätontti 

ympäristöineen

Vanhalla kylätontilla kantataloista (7kpl) jäljellä Arvela, Ylismattila, Alismattila, Alisippola ja 

Ylisippola. Pihapiireissä vanhaa rakennuskantaa. Ylismattilan ja Arvelan päärakennukset 1700- ja 

1800-luvuilta. Kylätontin keskellä pääteiden risteyskohta

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Mynämäki srr 3415 sr 3424 sra 3405 Karppinen Karjalan kirkko 

lähiympäristöineen

Karjalan kirkko. Länsitornillinen puinen pitkäkirkko vuodelta 1869. Suunnittelija G. Th. Chiewitz. 

Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa. Kirkon vieressä puinen pitäjänmakasiini, joka toimii museona. 

Tien toisella puolella vanha talli. RKY 1993, 101. Kirkon lähellä Karppisen kantatalo vanhalla 

kylätontilla. Päärakennus paritupatyyppinen hirsirunkoinen talonpoikaistalo vuodelta 1902. 

(Remontoitu 1970- ja 80-luvulla.) Läpiajettava luhtiaitta 1800-1900-luvun vaihteesta sekä uudempia 

talousrakennuksia.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Mynämäki srr 3416 sr 3427 Ketelinen Vanha kylätontti 

ympäristöineen

Isojakokartan 1791 mukainen kylätontti. Kaksi kantataloa Nivari ja Pusko edelleen tontilla. Vanhaa 

rakennuskantaa. Puskon päärakennus 1850-l, 1920-l asussa, luhti 1775. Nivarin päärak 1800-l 

lopulta, (korj 1970-l, 1986-87), 1800-l aitta, 2 kivinavettaa.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3417 sr 3429 Kivikylä ja Juva Vanhat kylätontit 

lähiympäristöineen

Kivikylän ja Juvan kylätontit ympäristöineen muodostavat selkeän ja laajan kokonaisuuden. 1764 

kartassa Kivikylän kylätonteilla 10 kantataloa raitin varressa Laajoen molemmin puolin; jäljellä 

Nikula, Seppä, Kolhi, Kyrölä, Pietilä ja Ristimäki. Rakennuskantaa 1800-l, 1900-l alkupuolelta. Nikula 

SU-680, aumakattoinen 1800-l päärakennus. Sepän vanha päärakennus  mahdollisesti 1700-l 

lopulta, nykyasu 1936 (uusi asuinrakennus 1963). Pietilän päärakennus 1880 (korj. 1940-l, 2000-l. 

alussa). Raitin varressa kyläkauppa 1899, 1930-l asussa (Kauppala). 

Kivikylän vieressä koillispuolella on Juvan joenvarsikylä. Kantatalot Laajoen molemmin puolin 

kolmen ryhmissä. Heikkilä, Mäkilä, Kasakka ja Katunpää kantataloja vanhoilla tonteillaan. Heikkilän 

päärakennus 1860-l, Kasakan (nyk. Jokisivu) päärakennuksen vanhimmat osat 1800-l alusta, 

nykyasu 1900-l alusta. Rakennuskantaa 1800-l, 1900-l alusta. 

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3418 sr 3431-3434 Korvensuu Korvensuun 

tehdasalue ja 

raittimiljöö

Alue käsittää Korvensuun tehdasalueen, Hentula II:n tilan, kivisillan ja niiltä Opinahjon kansakoululle 

saakka ulottuvan raittimiljöön. Korvensuun tehdasalueella konttori/asuinrakennus 1800-1900-luvun 

vaihteesta. Museona toimiva asuin/maalarinverstasrakennus 1800-l, sähkölaitos/mylly/paja 1906-08, 

voimalaitos kanavarakenteineen1937-39 sekä 1800-1900-luvun vaihteen talousrakennuksia. 

Tehdasalueen ympäristössä mm. työväen asutusta sekä Jäppilän tilan rakennuksia. Hentula II:n 

kantatalon pihapiirissä päärakennus, paritupatyyppinen talonpoikaistalo, vuodelta 1879, lisäksi 

lukuisia ulkorakennuksia 1800-luvulta 1930-luvulle. Korvensuun kaksiaukkoinen kiviholvisilta 

vuodelta 1906 on seutukaavan SU-kohde 681. Arkkitehti Alex Nyströmin suunnittelema kansakoulu 

Opinahjo on valmistunut 1923. Raitin varrella ja tuntumassa on runsaasti vanhaa pienimittakaavaista 

rakennuskantaa 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Tilat 

ulkorakennuksineen ja lähiympäristöineen muodostavat maisemassa laajan ja merkittävän 

kokonaisuuden. 

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3419 sr 3435 Lehtinen Lehtisen kartanon alue Lehtisen kartano ja kartanolinnan raunio 1500-l. Päärakennus rakennettu 1850-l. Siipirakennuksena 

klassistinen ent. meijerirakennus. Puistoalueella 1913 rakennettu navetta. 1900-l alun 

karjatalouskoulu Koulupalsta. MM:2 K 204. SU-kohde 678. RKY 1993, 96.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki srr 3420 sr 3436 Lemmettylä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1792 isojakokartan mukainen tontti. Yksinäistalo halottu 1822, paikalla osatalot Isotalo, Mattila l. 

Mäenpää ja Nukki. Isotalon ja Nukin päärakennukset 1800-l, Mäenpään 1900-l alusta. Vanhaa 

rakennuskantaa 1800-l lopulta ja 1900-alkupuolelta.

Seudullinen
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Turun seutu Mynämäki srr 3421 sr 3437, 3438 Lempiskallio Kalleisten kartanon 

tontti 

lähiympäristöineen

Vuoden 1799 isojakokartan tontti. Kartanoon kuuluu kaksi hirsistä päärakennusta; vanhempi on 1700-

luvun alusta ja nykyinen empire-tyylinen 1800-luvun puolivälistä. Kelloaitta 1700-l lopulta. Useita 

1800-l ja 1900-l alun talousrakennuksia. SU:2 442. Kalleisten tuntumassa Viinimäen 1920-luvun tila. 

Aumakattoinen klassistisvaikutteinen hirsirakenteinen asuinrakennus vuodelta 1925. Suunnittelija 

Onni Touru. Pihapiirissä useita ulkorakennuksia 1920-30-luvulta, mm. kookas navetta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3422 sr 3440 Liuskallio Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1787 isojakokartassa kylätontilla neljä kantataloa, joista jäljellä Mäkilä ja Kylä-Mattila. Mäkilän 

päärakennus 1920-l, Kylä-Mattilan oletettavasti 1800-1900-l vaihteesta, uudistettu 1990-2000-l. 

Vanhaa rakennuskantaa 1900-l alkupuolelta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3423 sr 3441 sra 3401 Mietoinen Mietoisten kirkkomiljöö Harmaakivinen, länsitornillinen pitkäkirkko 1643. Runko Henrik Flemingin rakennuttama. Laajennettu 

1724, 1829 ja 1911. Torni 1819. Ruumishuone 1930. Raukkaan kylän pappila (Ukkola) 1823 ja 

Tavastila, päärak 1882. RKY 1993, 95. SU-kohteet 670 ja 671.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Mynämäki srr 3424 sr 3446, 3447, 

3465

sra 3404 Pappila Mynämäen 

Kirkkomiljöö

Mynämäen keskiaikainen kivikirkko, rakennettu 1300-luvun alussa. Kirkon ympärillä vanha 

hautausmaa. Mynäjoen niemekkeessä historiallinen pappilanpaikka, jonka päärakennus vuodelta 

1866. RKY 1993, 99. SU-kohde 682. Pappila SU 444.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Mynämäki srr 3425 sr 3448 Pyhäranta Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Pyhärannan kantatilan talouskeskus. Taitekattoinen päärakennus 1910-luvulta sekä vanhoja 

talousrakennuksia, kuten aitta, navetta, riihi, paja sekä toinen asuinrakennus.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3426 sr 3451 Rantavakkinen Vanha kylätontti 

ympäristöineen

Vanhalla kylätontilla kaikki kantatalot: Junttila, Keskitalo ja Mettala. Junttilan päärakennus 1895, laaj. 

1925, Keskitalon 1880-l ja Mettalan 1870-l, laaj. 1904, kuisti 1955. Vanhaa rakennuskantaa 1800-l 

lopusta ja 1900-l alkupuolelta. Kylätontin koillispuolella Oiva Kallion suunnittelema kansakoulu.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3427 sr 3452 Raukkaa Raukkaan mylly ja 

saha-alue

Raukkaan kosken partaalle syntynyt mylly- ja saha-alue, jonka nykyiset rakennukset 1920-30-

luvuilta. Myllyyn ja sahaan liittyvät rakennukset ja vanha asutus jatkuu Kälälän puolelle; työväen 

asuinrakennuksia myös Karkoisten puolella.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3430 sr 3456, 3457 Ruutila Vanhat kylätontit 

lähiympäristöineen

Vanhoilla kylätonteilla kahdesta kantatalosta jäljellä Isoruutila (Stor Rutila). Päärakennus 1929, 

ulkorakennuksia 1900-l alusta, aitta 1800-l, tuotantorakennuksia 1980-l. Vähäruutilan (Lill Rutila) 

tontilla Mynämäen klassistinen II luokan asema.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3431 sr 3458 sra 3403 Saarinen Saaren kartanomiljöö Saaren kartano. Päärakennus kustavilais-tyylinen hirsirakennus 1780-luvulta. Talon alla ovat 

rakennuksen laajuiset kellarit. Vilja-aitta 1700-luvulta. Runsaasti 1800-1900-luvun rakennuksia. 

Päärakennuksesta kaakkoon on suuri tutkimaton rakennusraunio. Suojelukohde SU-677. MM:2 K 

202/203. RKY 1993, 97.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Asetus 

480/85

Turun seutu Mynämäki srr 3432 sr 3460 Sunila Sunilan kartanomiljöö Sunilan kartano vuoden 1799 kartan mukaisella tontillaan. Historiallinen kartanoalue, johon kuuluu 

klassistinen, 1820-luvulla rakennettu ja vuonna 1934 perusteellisesti uusittu päärakennus. Runsaasti 

vanhoja talousrakennuksia. Suojelukohde MM:2K-208.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3433 sr 3462 sra 3401 Tavastila Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo. Piispa Maunu II Tavastin syntymäkoti. Tavastilan kansakouluna 1882-1954, museona 

1960-luvun lopulta. Asuinrakennus 1800-luvun puolivälistä, talousrakennus, jonka alla keskiaikainen 

kellari, navetta ja tuulimylly. SU-671. RKY 1993, 95.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Mynämäki srr 3436 sr 3467 Tursunperä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Isojakoaikana yhdeksän talon ja neljän torpan tontit. Kantatalot Jussila, Keijainen, Kiusala Franttila ja 

Vänni vanhalla kylätontilla joen rannassa. Hyvin säilynyttä rakennuskantaa 1800-l ja 1900-l 

alkupuoliskolta. Kiusala MM:2 K 209.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3437 sr 3470 Valaskallio Valaskallion raittikylä 

lähiympäristöineen

Vanhan kylätontin ja -tien ympärille muodostunut Valaskallion talonpoikainen viiden kantatalon 

(Vuola, Anttila II, Rauhala/ent. Paavola, Nikula, Rauhala/ent. Isohalo) raittikylä. Rakennuskanta 

pääasiassa 1800-luvulta. Vuolan päärakennus 1917-24, pihapiirissä navetta, kellari ja toinen 

asuinrakennus. Luhtiaitta, jonka vanhempi osa vuodelta 1836, seutukaavan SU-kohde 672. Anttila 

II:n päärakennus 1800-luvun lopulta, lisäksi muonamiehen tupa, kookas luhti-kanalarakennus ja 

navetta. Raittikylä Suojeltu MM:2 K 206. RKY 1993, 97 alueella. 

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Turun seutu Mynämäki srr 3438 sr 3471 Valtola Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1785 isojakokartan kylätontti, jolla edelleen kaikki kantatalot: Keskitalo, Kuivela (nyk. Mynäsilo I), 

Hirvola ja Maittila. Vanhat päärakennukset Kuivelassa (1800-l, korj. 1920-30-l) ja Hirvolassa (1927). 

Kuivelassa 1800-luvun kivinavetta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3439 sr 3473 Vihtamäki Vihtamäen kylämäki 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla viidestä kantatalosta jäljellä Raiko, Pusala ja Rekola. Kaikissa vanhat 1800-l 

lopun päärakennukset. Raiko parhaiten säilynyt, pihapiirissä omakotitalo 1970-l. Vanhaa 

rakennuskantaa 1900-l alkupuolelta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3440 Puistotie Kaskisten kartanon puistotie. Sijaitsee Kaskisten kartanon ja Mietoisten kirkon välillä. Tie on 8 m 

leveä pajujen reunustama puistotie. Tie on mahdollisesti 1500-luvun puolivälissä perustetun kartanon 

alkuperäinen tieyhteys kirkolle. SU-kohde 675.

Seudullinen
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Turun seutu Mynämäki srr 3441 sr 3476 Raimela Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kantataloista (9kpl) Kiviranta (Impo), Kallunen, Hyyrö, Hemmilä (Heimola), Kylä-Seikkula 

(Seikula). Raitin ja joen molemmin puolin vanhaa rakennuskantaa 1800-l, 1900-l alkupuolelta, osa 

uudistettua. Mynäjoen vastarannalla mylly- ja saha-alue (Myllymäki).

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3442 sr 3402 Aikkinen ja 

Nihteinen

Vanhat kylätontit 

lähiympäristöineen

Aikkisten ja Nihteisten kylät yhdessä maiseman kanssa muodostavat kokonaisuuden. Aikkisten 

kantatalo sijaitsee lähellä kylätonttia. Päärakennus 1843, ulkoasu 1920-l. Pihapiirissä toinen 

taitekattoinen asuinrakennus, luhtiaitta-saunarakennus, navetta, kärryvaja ja sepän asuinrakennus.

Aikkisten itäpuolella Nihteisten kylätontin neljä kantataloa v. 1788 Suni, Penttilä, Airikki ja Sipilä 

sijaitsevat edelleen kylätontilla jokirannassa loivassa rinteessä, Sipilää lukuun ottamatta hieman 

siirtyneinä vanhoilta tonteiltaan. Vanhat päärakennukset Airikkia lukuun ottamatta. Penttilän 

päärakennus 1800-l lopulta (uudistettu 1920- ja 1960-l.) Sipilän päärakennus 1862 (uudistettu 1957, 

1972 ja 1990-l). Rakennuskantaa 1800-l lopulta sekä 1900-l alkuvuosikymmeniltä. Osa kylätontista 

peltoa/metsäsaareketta.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3443 sr 3444 Nihattula Vanha kylätontti ja raitti 

ympäristöineen

Kantatalojen tontit, joissa vanhaa rakennuskantaa Krappen, Vanha-Pöykön, Raivon (nyk. Kotilehto), 

Pohjalaisen (nyk. Kotikolon) ja Kyrölän tonteilla. Rakennuskantaa 1800-l lopulta ja 1900-l 

alkupuolelta. Alue jatkuu pohjoiseen, jossa Sepänmäen ympärillä arvokas tiiviisti rakennettu ja 

yhtenäisenä säilynyt 1900-luvun alkupuolen alue ja kylänraitti, jonka varrella mm. 1910-l huvila Oksa.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3444 sr 3442 Mäenkylä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla viidestä kantatalosta jäljellä Sillanpää (Sillankorva), Krouvila (Vanhakrouvila) ja 

Klemola (Kaisala). Sillankorvan päärakennus 1880-l (korj. 1923), Kaisalan 1931 (laaj. 1972). 

Ympärillä matalia kerrostaloja ja vanha silta sekä vanhaa rakennuskantaa etupäässä 1900-luvun 

alkuvuosikymmeniltä mm. Mäenkyläntien varressa ja tuntumassa. Klassistinen asuin-liikerakennus 

Kulmala vuodelta 1936, suunn. Kaarlo Vilander.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3445 sr 3445 Palolainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla kolmesta kantatalosta jäljellä Airikkala (Kocki), Hannula ja Palsarinne (osatalo). 

Nivolan osatalon tontti autioitui 1920-l. Kylätontin vieressä Härkälän kantatalo ja sen syytinki Vanha-

Härkälä.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3446 sr 3426 Katavainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Isojaonaikaisella kylätontilla kahdesta kantatalosta Pohjolan kantatalon ja Vaihemaan tilan vanhoja 

rakennuksia. Merilän kantatalon vanha tontti jäänyt Kustavintien alle ja Merilä on siirretty Pohjolan 

viereen kaakkoon. Merilän paritupatyyppinen talonpoikaistalo 1880-luvulta, lisäksi pikkutupa, kaksi 

luhtiaittaa, savusauna, aitta sekä uudempia talousrakennuksia. Pihassa havaittavissa vanhan 

umpipihan muotoa. Merilän luhdit seutukaavan SU-kohde 673. Pohjolan entinen päärakennus on 

paritupatyyppinen talonpoikaistalo 1880-luvulta, ristipääty 20-luvulta. Toinen hirsinen vanhan väen 

asuinrakennus 1800-luvun lopulta; lisäksi vanha aitta ja navetta sekä uusi 1970-l. päärakennus ja 

talousrakennuksia.

Seudullinen

Turun seutu Mynämäki srr 3447 sr 3449 Pyhö Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla kahdesta kantatalosta jäljellä Alishaakarin osatalo ja entisen Ylispunnan paikalla 

Maanmiesseurantalo 1922. Kylätontin tuntumassa Omakoti (ent. Alispunta) ja Ylishaakarin osatalo. 

1920-luvun ominaispiirteitä hyvin säilyttänyt rakennettu kokonaisuus. Alishaakarin päärakennus 

paritupatyyppinen hirsitalo 1890-luvulta, taitekattoinen poikkipäätykuisti. Pihapiirissä navetta, aitta, 

sauna ja kookas 1500-l kivikellari. Omakodin päärakennus on 1800-luvun puolivälistä, nykyasu 1920-

luvulta; lisäksi sauna, puuvaja ja kellari. Ylishaakarin paritupatyyppinen päärakennus 1890-luvulta, 

nykyinen taitekattoinen ulkoasu 1920-luvulta. Pihassa tillirunkoiset aitta ja navetta sekä uudempia 

talousrakennuksia. RKY 1993, 97 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen srr 3501 sr 3503 Järäinen Yksinäistalon vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistalon vanha tontti Mäkeä ympäröi laidunalueet. Järäisten päärakennus ja aitta 1700-luvulta, 

toinen asuinrakennus vuodelta 1891. Peltoaukean keskellä näkyvä kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen srr 3502 sr 3505, 3506 Kaitarainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylä joen varrella, 1789 kylässä kahdeksan taloa, nykyisin Veson, Tasasen, Sipilän (Terola), 

Jokelan ja Kolhin talouskeskukset. Vanhimmat rakennukset 1800-luvun alkupuolelta. Kolhin 

päärakennus 1840-l, ulkoasu 1900-l alkupuolelta, muu rakennuskanta 1920-30-luvulta. Tasasen 

päärakennus 1800-luvun lopulta, uusi päärakennus 1969. Veson päärakennus 1929, Sipilän 1920-30-

luvulta. Ollin kantatalo siirrettiin kylätontin lounaispuolelle vanhan Postitien varteen 1800-luvulla, 

päärakennus 1926 (Onni Touru). Kylätontin tuntumassa vanhaa pienimittakaavaista rakennuskantaa 

sekä vanha kivisilta.

Seudullinen
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Turun seutu Nousiainen srr 3503 sr 3508 Killainen Killaisten kylätontti 

lähiympäristöineen

Killaisten kylätontilla on ollut seitsemän taloa: Pitula, Lulli, Tuori, Mölkkäri, Pajala, Jaakola ja 

Himoinen. Tontilla edelleen Mölkkärin (päärak.1930-l), Himoisten (päärak. 1800-l, ulkoasu 1980-l ja 

Kylä-Pajala (päärak. 1850-l) sekä Tuori (päärak.1883). Kylätontin tuntumassa Killaistenkujalla vanha 

kivisilta. Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 117.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen srr 3504 sr 3509 Koljola Koljolan kylätontti 

lähiympäristöineen

1700-luvun lopulla paikalla sijaitsivat Mäkilän, Häävelän, Kuokkalan, Alhon, Etu- ja Takapramin, 

Nikkilän, Nuhin ja Hunsan rakennukset. Nyt tontilla vain Hunsan talouskeskus. Osa valtak. merkitt. 

kultt. ymp. RKY 1993, 117.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen srr 3505 Laihoinen Kivisilta ja vanha 

Postitie

Suuren Postitien vanha linjaus alkaa Laihoisten Linnamäeltä ja jatkuu Kaitaraisten puolelle. Postitien 

alussa Fatijoen holvattu kivisilta vuodelta 1901. Tie kulkee metsän reunaa pitkin.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen srr 3506 sr 3513, 3529 Nummi Kyläraitti 

lähiympäristöineen

Kylätien varrella oleva 1930-60-luvun liike- ja asuinrakennuskanta sekä 1900-luvun alun 

asuinrakennuskanta muodostavat hyvin säilyneen ja eheän kyläraitin. Raitin alussa oleva Suojan talo 

1939 on vanhin Nummentien kivitaloista. Raitin jatkeena olevalla Maskuntiellä vanha kivisilta, SU-

kohde 676.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen srr 3507 sr 3514, 3512 Nummi Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Viidestätoista kantatalosta Anttila, Karjalainen, Keskikylä, Kirvelä, Mäkilä, Viinikka ja Äijälä sekä 

Pappila sijaitsevat vanhalla kylätontilla. Tiloilla on vanhaa rakennuskantaa 1920-30 –luvuilta, 1900-

luvun alusta sekä 1800-luvun lopulta. Äijälän päärakennus 1928 (Onni Touru). Viinikan päärakennus 

1880-1930-luvuilta (korj. 2009). Keskikylän päärakennus 1930 ja toinen asuinrakennus 1900-l alusta. 

Anttilassa ja Kirvelässä uudet päärakennukset. Kylätontin alueella Kirvelän vanhanväen asunto 

Kotilehto 1900-l alusta, 1900-l alun torppa Kallipää sekä koulu.  Kylätontin koillispuolella Kappelmäen 

alue, jossa vanhaa rakennuskantaa (mm. työväentalo 1922 ja VPK:n paloasema 1936) sekä 

koulukeskus. Kylätaajama muodostunut kylätontin läheisyyteen.

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen srr 3508 sr 3515-3517 Paistanoja, Riukula, 

Kallunen

Vanhat kylätontit 

lähiympäristöineen

Kolme raitin varressa peräkkäin sijaitsevaa kylää muodostavat selkeän kokonaisuuden. Paistanoja 

oli viisitaloinen rivikylä v. 1797, nykyisin jäljellä Penttilän, Uusi-Penttilän ja Mäki-Heikkilän 

talouskeskukset sekä Paistanojan koulu (Kylä-Heikkilä). Rakennuskantaa 1800-luvun lopulta, 1900-

luvun alusta ja 1920-luvulta. Kylätontin luoteispuolella sepän torppa Mattila 1800-l. Kylätontin 

tuntumassa mm. Airikki, Pinomäki sekä muuta vanhaa rakennuskantaa. 

Paistanojan pohjoispuolella on Kallusen kylän yksinäistalon isojaon aikainen tontti. Paritupatyyppinen 

asuinrakennus 1880-1890-l, ulkoasu 1980-luvulta. Näkyvä kokonaisuus tien mutkassa yhdessä 

vastapäisen Ainolan 1920-30-luvun tilan kanssa.

Kallusen kylän luoteispuolella on Riukulan kylän tontti, jossa oli v.1797-99 rinnakkain kaksi 

kantataloa; Ylitalo ja Uusitalo. Nykyisin paikalla on Ylitalon talouskeskus, Uusitalon vanhanväen 

asunto Alinen sekä kylätontin pohjoispuolelle siirretty Koivula (ent. Uusitalo). Vanhaa 

rakennuskantaa 1800-l lopulta (Koivula), 1920-30-luvuilta (Alinen, Ylitalo) ja 1940-50-luvulta (Ylitalo).

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen srr 3509 sr 3519 Palo Palon 

kylätontti+ympäristö

Vanha kylätontti. 1781 5 taloa Isotalo, Lonki (molemmat jaettu kahteen osataloon) ja Lähteenkorva. 

Lonki ja Isotalo edelleen kylätontilla. Kylätontilla ja sen ympäristössä runsaasti 1800- ja 1900-l 

alkuvuosikymmenien rakennuskantaa. Osa valtakunnallisesti merkittävää kultuuriympäristöä RKY 

1993, 117. 

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen srr 3510 sr 3521, 3525 sra 3501 Pappila Pappila ja kirkko 

lähiympäristöineen

Entinen piispankartano, 1200-l Nousiaisten kirkkoherran virkataloksi, todennäköisesti edelleen 

samalla tontilla. Päärakennus 1890-luvulta. Kivikirkko 1400-l, tapuli 1759-1760. Valtakunnallisesti 

merkittävä Nousiaisten kirkon miljöö (RKY 1993, 117).

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Nousiainen srr 3513 sr 3522 Sontamala Sontamalan kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanha kylätontti joen rannassa, vuoden 1786 isojakokartan mukaan tontilla oli yhdeksän kantataloa 

(Mattila, Prehtu, Tapani, Krouvila, Markkula, Hiito, Suna, Niku, Ylhäinen). Yhä Suna, Markkula, 

Mattila, Ylhäinen, Tapani sekä Niku, ryhmäkylä osin säilynyt. Kylätontin lähellä Hiito, Mäki-Krouvila ja 

Prehtu, joista etenkin Mäki-Krouvila hyvin säilynyt 1880-l tila. Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 117.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen srr 3514 sr 3523 Sukkinen Kartanon tontti 

lähiympäristöineen

Kustavilais-tyylinen päärakennus ja aitta 1700-luvulta, muu rakennuskanta 1900-l vaihteesta. Hyvin 

säilynyt kartanomiljöö Fatijoen varrella. Pihapiirissä reheviä jalopuita sekä kivisilta. Seutukaavan SU-

kohde 670

Seudullinen
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Turun seutu Nousiainen srr 3515 sr 3524 Topoinen Yksinäistalon vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Topoisten kantatilan, Korkeilan,  talouskeskus vanhalla tontilla lähellä kirkkoa. Päärakennus 1800-

luvulta (SU-kohde 674). Muu rakennuskanta 1900-luvulta.Osa valtak.merkitt. kultt. ymp. (RKY 1993, 

117).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen srr 3516 sr 3526 Toroinen Toroisten kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontti pienellä mäellä peltojen keskellä, isojaon aikaan 1776 rivikylä. Kolme kantataloa: Kauppila, 

Isotalo ja Anttila, jotka sijaitsevat edelleen vanhoilla tonteillaan. Kauppilan päärakennus 1800-luvun 

alusta, luhti 1800-l, hirsirakenteinen ulkohuone 1771, hirsiaitta 1930-l sekä muita ulkorakennuksia. 

Isotalon 1800-l lopun päärakennus korjattu 1920-l ja 1970-l., hirsiaitta 1902. Anttilan päärakennus 

1928, laajennettu 1960-l, ulkorakennuksia 1920-1930 –luvuilta. 

Seudullinen

Turun seutu Nousiainen srr 3517 sr 3527 Vadanvainio, 

Ristimäki

Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylä, 1776 kolme taloa, nykyisin vanhalla kylätontilla Junnilan, Iso-Heikkilä, Taka-Anttilan ja 

Uusi-Anttilan talouskeskukset. Osa valtak.merkitt. kultt. ymp. (RKY 1993, 118). SU-kohde 680. Kylän 

pohjoispuolella Ristimäen kylän Ristimäen tila, jonka nykyinen päärakennus 1950-luvulta, aitta 1800-

luvulta ja vanha holvikellari 1600-luvulta. Pihaa reunustaa jyhkeä kiviaita.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Turun seutu Nousiainen srr 3518 sr 3528 Valpperi Valpperin kylätontti 

lähiympäristöineen

Valpperin kylätontti. Vuodelta 1777 olevan isojakokartan mukaan 8 taloa, Iso-Möyrä, Puonti, Ylijoki, 

Raasio, Etu-Jaakkola, Taka-Jaakkola, Raula ja Möyrä. Neljä viimeksi mainittua ovat edelleen 

samoilla tonteilla kuin 1777. Vanhaa hyvin säilynyttä rakennuskantaa etupäässä 1930-luvulta. Raulan 

päärakennus 1930-l lopulta, Taka-Jaakkolan 1930-luvulta, Etu-Jaakkolan 1938 ja Iso-Möyrän 1920-l 

(uudistettu). Kylätontin tuntumassa 1930-luvun asuin- ja liikerakennus Peltoranta, Valpperin kauppa 

sekä muuta vanhaa rakennuskantaa.

Seudullinen

Turun seutu Parainen Länsi-Turunmaa srr 1607 Suomenmäki Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Isojaon aikainen kylätontti, jolla on entinen Finkullan kansakoulurakennus 1920-luvulta. Vanhan 

yksinäistilan nykyinen talouskeskus sijaitsee kylätontin eteläpuolella. Kantatalon päärakennus 1800-

luvulta ja talousrakennuksia 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3601 sr 3601 Ajola Ajolan kylätontti 

lähiympäristöineen

Pohjatalo ja Päivätalo sijaitsivat vuonna 1644 vierekkäin samalla paikalla kuin Ajolan kantatalo 

sijaitsee nykyään. Ajolan kahdesta päärakennuksesta vanhempi on rakennettu 1810-luvulla ja 

nuorempi vuonna 1834.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3602 sr 3602 Ajola Korvenrannan torpan 

tontti

Korvenrannan entisen torpan päärakennus on vuodelta 1845. Rakennus sijaitsee samalla paikalla 

kuin torppa on ollut jo vuoden 1761 kartalla. Torppa on itsenäistynyt vuonna 1920.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3603 sr 3603 Alakylä Alakylän kylätontti 

lähiympäristöineen

Itätalon, Länsitalon ja Äärlän rakennukset sijaitsevat vanhalla kylätontilla: vuonna 1644 Äärlän talo on 

sijainnut hieman etelämpänä Itätalon pohjoispuolella ja Heikkilä Länsitalon paikalla. Heikkilä halottiin 

Itätaloksi ja Länsitaloksi vuonna 1767.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3604 sr 3608 Isopoikko Isopoikon kylätontti 

lähiympäristöineen

Poikon kartano sijaitsee vanhalla Isopoikon kylätontilla. Kartanon päärakennus on rakennettu vuonna 

1828 ja nykyisen asunsa se on saanut vuonna 1924 Lars Sonckin suunnitelmien mukaan. 

Vanhimmat piharakennukset ovat 1700-luvulta. Kartano SU-699.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3605 sr 3609 Järvenperä Järvenperän 

yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Järvenperän yksinäistalo on sijainnut samalla paikalla ainakin vuodesta 1760 lähtien. Järvenperän 

päärakennuksen vanhimmat osat on rakennettu 1780-luvulla.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3607 sr 3614 Kauppila Marjaniemen torpan 

tontti

Marjaniemen torppa on perustettu 1600-luvun lopulla, ja Marjaniemen tila sijaitsee edelleen samalla 

paikalla. Nykyinen päärakennus on rakennettu 1900-luvun alussa.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3608 sr 3615 Koisaari Koisaaren kylätontti 

lähiympäristöineen

Koisaaren talo sijaitsee samalla paikalla kuin vuoden 1869 tiluskartassa. Tilan päärakennus 

rakennettiin vuosina 1866-67. Talonpoikaistalo rantamaisemassa. Seutukaavassa SU:4 229.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3610 sr 3618 sra 3602 Lookila Lookilan kylätontti 

lähiympäristöineen

Vuoden 1644 kartan mukaan Lookilan talo on sijainnut hieman etelämpänä kuin nykyään, metsän 

laidassa. Vuoden 1793 jakokartassa talo on jo nykyisellä paikallaan. Rakennukset ovat pääosin 1800-

luvun alusta, työkalukammio vuodelta 1757.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Rakennus-

suojelulaki
Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3611 sr 3619, 3620 Maanpää Maanpään kylätontti 

lähiympäristöineen

Maanpään talo on sijainnut jo vuonna 1644 samalla paikalla, jolla nykyään ovat Alistalo ja Ylistalo. 

Alistalon päärakennus on 1760-luvulta ja Ylistalon 1700-luvun lopulta. Talojen vanhimmat 

piharakennukset ovat 1800-luvulta. SU-kohde 695.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3612 sr 3621 Maskulainen Maskulaisen kylätontti 

lähiympäristöineen

Maskulaisen talouskeskus on sijainnut nykyisellä paikallaan ainakin 1600- ja 1700-luvun vaihteesta 

lähtien. Tilan vanha päärakennus, jossa nykyisin toimii kotiseutumuseo, ajoittuu n. sata vuotta 

myöhemmäksi; uusi päärakennus 1930. SU-kohde 696.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3613 sr 3622 Meinikkala Meinikkalan kylätontti 

lähiympäristöineen

Meinikkalan kylän yksinäistalo sijaitsi vuonna 1644 samalla paikalla, jolla nykyään on Pietilän talo. 

Meinikkalan kantatalo sai viimeistään 1920-luvulla nimekseen Pietilä; vuonna 1976 se halottiin 

kahteen osaan Pietiläksi ja Pelliläksi.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3614 sr 3625 Pappila Pappilan kylätontti 

lähiympäristöineen

Pappilan talouskeskus on sijainnut nykyisellä paikallaan ilmeisesti jo 1500-luvulta lähtien. Nykyinen 

uusrenessanssityylinen päärakennus on rakennettu vuonna 1888 arkkitehti Johannes Östmanin 

piirustusten mukaan. RKY 1993, 162. SU-kohde 694.

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella
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Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3615 sr 3626 Pornainen Pornaisten kylätontti 

lähiympäristöineen

Pornaisten talo 1473 halottu Ylistaloksi ja Alistaloksi, molemmat vanhalla kylätontilla. Alistalon 

päärakennus 1972 ja Ylistalon (Ylitalon) 1896, korjattu 1940-l. Ylistalon pihapiirissä ulkorakennuksia, 

mm. tiilinavetta 1922. Itäpuolella Peltolan torppa.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3616 sr 3627 Raulahti Raulan kylätontti 

lähiympäristöineen

Raulahden kantatalo sijaitsee samalla paikalla, jolla se on ollut jo v. 1699. Tilan päärakennus 1853. 

Pihapiirissä luhti 1751, sikala-sauna, aitta, kuivuri ja kellari-kanala 1900-l alusta. Länsipuolella 

vanhanväen asunto Kellarmäki (Lehtola).

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3619 sr 3631 Suutarla Suutarlan kylätontti 

lähiympäristöineen

Suutarlan yksinäistalo sijaitsee samalla paikalla, jolla se oli 1644. Nykyinen päärakennus on 

vanhimmilta osiltaan viimeistään 1880-l. Pihapiiriin on toinen 1800-l asuinrakennus sekä useita 1800-

l rakennettuja ulkorakennuksia.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3620 sr 3632-3634 sra 3601 Taipale Kirkkolahden 

kulttuurimaisema

Kirkon sakaristo 1300-l alkupuolelta; runkohuone rakennettu 1300-l jälkipuoliskolla tai 1400-l 

alkupuolella. Holvit ja asehuone 1490-l, sisämaalaukset n.1520. Kiviaita, tapuli, Maskulaisen 

museotalo ja lainamakasiini. RKY 1993, 161. SU:4 442. Lisäksi Vuoriston kantatalo (Lindman, 

toiminut mm. postina, suojeluskuntatalona, maamiesseurantalona), johon kuuluu m. sauna ja navetta 

1910-l.. Kirkon tuntumassa Rauhalan tontti. Päärak 1800-l, nykyasu 1900-l alusta. Rauhala erotettiin 

Taipaleesta 1814. Sijainnut paikalla ainakin 1830-l lähtien. Tunnettiin 1830-l omistajan mukaan 

Soliniuksena, myöh. Wahlroosina ja Tammisena. Kirkon tuntumassa kunnantalo Kunnantupa 1914 

(Adrian Thomander) sekä vanhaa rakennuskantaa mm. 1900-l alkuvuosikymmeniltä.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3622 sr 3637 Tanila & Maitila Tanilan kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla oli 1644 yksi talo, 1830-l vierekkäin Alastalo ja Ylistalo, jotka yhdistettiin 1990-l 

nimellä Tanila. Päärakennus 1850, ulkoasu 1920-l. Toinen asuinrakennus (mahd. Ylistalon) ja vilja-

aitta 1800-l sekä uudempia ulkorakennuksia.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3624 sr 3639 Vanhakylä Vanhakylän kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla 1644 kaksi kantataloa, joista vanhalla paikalla Itätalo. Päärakennus paritupa 

1800-l puolivälistä, toinen asuinrakennus "Ylisrivi" 1800-l alusta. 2000-l asuinrakennus ja useita 

ulkorakennuksia. SU-kohde 700.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3626 sr 3641 Viljainen Viljaisten kylätontti 

lähiympäristöineen

Viljaisten kartano on sijainnut nykyisellä paikallaan ainakin 1700-luvulta lähtien. Päärakennuksen 

vanhin osa on 1700-luvulta, samoin toisen asuinrakennuksen, Alistuvan, sekä luhdin. Holvikellarista 

on tietoja jo vuodelta 1473.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3627 sr 3642, 3643 Ylikylä Ylikylän kylätontti 

lähiympäristöineen

Ylikylän yksinäistalo on 1644 sijainnut paikalla, jossa nykyään ovat vierekkäin Itätalo ja Länsitalo; 

Ylikylä halottiin kahtia 1750-l. Itätalon päärakennus 1877 ja Länsitalon 1727. Ulkorakenuksia 1800-l. 

Länsitalon vanhanväen asunto (Ylikylä mökki).SU-701.

Seudullinen

Turun seutu Rymättylä Naantali srr 3628 sr 3646 Ylttinen Ylttisten kylätontti 

lähiympäristöineen

Yltiisten kylän kantatalo on sijainnut samalla paikalla ainakin isonjaon ajoista 1795-96 lähtien. 

Päärakennus on rakennettu vuosina 1813 ja 1870. Ulkorakennukset 1800-l lopulta ja 1900-l alusta 

rajaavat kolmelta sivulta umpinaisen karjapihan.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3701 sr 3701 Alsila Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatalon talouskeskus vanhalla kylätontilla. Useita hyvin säilyneitä asuin- ja talousrakennuksia 

1800-1900-lukujen vaihteesta. Puistomainen puutarha-alue 1930-luvulta osittain jäljellä. Entinen 

kansakoulu vuodelta 1899 kylätontin lähellä.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3702 sr 3702 Finskilä Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistila, joka sijaitsee isojaon aikasella tontillaan. Kantatilan päärakennus pääosin 1700-

luvun loppupuolelta, korjattu vanhaa kunnioittaen. Lisäksi talousrakennuksia 1910-1930-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3703 sr 3705 Haarakallio Vanha kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistalo isojaon aikaisella tontillaan. Hienosti säilynyt kokonaisuus. Pihapiirissä runsaasti 

eri ikäistä rakennuskantaa 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Tontin pohjoispuolella entinen 

torpparakennus 1800-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3704 sr 3706 Hallela Vanha kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Entisen Ylitalo-nimisen kantatilan talouskeskus isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1700-

luvulta, talousrakennuksia 1800- ja 1900-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3705 sr 3709 Halsniemi Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi kantatilaa isojaon aikaisilla tonteillaan. Isotalon (Storgård) päärakennus 1901, aitta, vaja ja 

mankelihuone 1800-luvulta ja pieni jugendtyylinen asuinrakennus 1910-luvulta. Vähätalon 

(Östergård) päärakennus 1963, talousrakennuksia 1800-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3706 sr 3710 Hintsholma Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatila isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1800-luvun puolivälistä vanhailmeisenä. Muita 

rakennuksia 1910-1930-luvuilta. Saaressa useita huvilarakennuksia 1900-luvun alusta. Kaikkien 

rakentajaksi on mainittu Söderdahl-niminen henkilö.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3707 sr 3711 Härmälä Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistalo isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1910-luvulta ulkoisesti alkuperäisessä 

asussaan. Useita talousrakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.

Seudullinen
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Turun seutu Sauvo srr 3708 sr 2712, 3713 Karinkorva Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylän molempien kantatalojen, Alistalon ja Ylistalon, talouskeskukset isojaon aikaisella kylätontilla. 

Molempien päärakennukset 1910-1920-luvuilta, muuta rakennuskantaa 1800- ja 1900-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3709 sr 3714 sra 3703 Karunankartano Karunan kirkkomaa 

lähiympäristöineen

Karunan kartanon maalle 1600-luvulla perustettu kirkko ja kirkkomaa. Kivinen hautakappeli 1802, 

hirsinen ruumishuone 1841 ja J. Stenbäckin suunnittelema kirkko 1910. Seurakuntatalona entinen 

kansakoulu vuodelta 1893. Kirkko SU-kohde 691. VMKY 1993, 169.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Sauvo srr 3710 sr 3715 sra 3703 Karunankartano Karunankartano 

lähiympäristöineen

Keskiaikainen kartano. Päärakennus on Turun linnan voudin 1566 rakennuttama kivinen 

kartanolinna, korjattu 1700- ja 1800-luvuilla. Puisto ja useita talous- ja mäkituparakennuksia 1700-

1900-luvuilta. SU:2 441. VMKY 1993, 171.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Sauvo srr 3711 sr 3716 Kasklahti Rantolan kyläkeskus 

lähiympäristöineen

Kyläkeskus, joka on rakentunut 1800-luvulta lähtien. Kaksi kantatilaa. Sähkölaitos 1912, 

meijerirakennuksia 1920-1965 sekä osuuskauppa 1920- ja osuuspankki 1950-luvulta. Alueella on 

ollut 1900-luvun alussa saha ja 1970-luvulle asti lossi.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3712 sr 3719 Kaukola Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistalo isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus vuodelta 1853 asultaan jonkin verran 

muutettuna. Pakaritupa 1700-luvulta ja muuta rakennuskantaa 1800-luvun lopulta. Hyvin säilynyt 

kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3713 sr 3720-3722, 

3724

Kavalo Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanha kylätontti, jonka halkaisee Sauvon-Kemiöntie. Neljä kantataloa isojaon aikaisilla (1776) 

paikoillaan. Tien länsipuolella ryhmänä Isoperheen Alistalo (SU 696) ja Isoperheen Ylistalo, 

itäpuolella Keskitalo ja Pääkylä. Kaikissa vanhaa rakennuskantaa.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3715 sr 3725 Kesäniemi ja 

Sarapisto

Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kuggbölen kantatalo isojaon (1774) aikaisella paikallaan. Sarapisto oli liitetty Kesäniemeen 1680. 

Isojakokartassa paikalla on kaksi taloa. Nykyisen Kesäniemi (Kuggböle-Sarapisto) -nimisen tilan 

rakennuskanta on vuodelta 1906.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3716 sr 3726, 3727, 

3729-3731

Kirkonkylä Kylätontti, vanha 

liikekeskus ja 

Sauvontien vanha 

asutus

Kirkon länsi- ja luoteispuolella on Kirkonkylän isojaon aikainen kylätontti. Viidestä kantatalosta jäljellä 

kolme. Vanha liikekeskusta on kasvanut kylämäen tuntumaan 1900-luvun vaihteen tienoilla. 

Osuuskauppa SU-kohde 700. Apteekki SU-kohde 701. Kunnantalo 1920-1930 -lukujen taitteesta. 

VMKY 1993, 169.

Vanha asutus Sauvontien varressa Saustilantien risteyksen molemmin puolin. RKY 1993 alueen 

jatke. Tielinja on liki sama kuin isojakokartassa (1776). Tien varrella keskustaajaman vanhaa 

rakennuskantaa 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Sauvo srr 3718 sr 3732 Koorla Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistalo isojaon aikaisella (1772-1773) tontillaan. Päärakennus 1886, vesimylly ja aitta 1800-

luvulta ja useita talousrakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3719 sr 3733 Korsniemi Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistila isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1912 ja muita rakennuksia 1910-1920-luvuilta. 

Hyvin säilynyt kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3720 sr 3735 Korvala Keskikylän tontti 

lähiympäristöineen

Korvalan (Keskikylän) talon isojaon aikainen tontti. Nykyinen tilakeskus on tontin länsipuolella. 

Päärakennus 1800-luvun alusta, kivijalassa vanhempi kellari. Muuta rakennuskantaa 1800-luvulta ja 

1900-luvun alusta. SU-kohde 698.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3721 sr 3737 Kotikylä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontti, jolla oli isojaon aikaan (1774) kaksi tilaa, nykyisin Kotikylä-niminen kantatila. Päärakennus 

noin 1870-1880 pääosin vanhassa asussaan. Muuta rakennuskantaa 1900-1930-luvuilta. SU-kohde 

702.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3723 sr 3738 Kupiluoto Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha kantatila isojaon aikaisella (1778) paikallaan. Päärakennus ja väentupa 1850-1899, 

kivinavetta 1907 ja runsaasti muuta rakennuskantaa. Kantatilan länsipuolella asuinrakennus 1910-

luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3724 sr 3740 Kärkkinen Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistila isojaon aikaisella (1775-1776) tontillaan. Päärakennus 1880-luvulta vanhemman 

perustuksen ja holvikellarin päällä. Muu rakennuskanta 1700-1800-luvuilta. Kartanomainen pihapiiri. 

Luoteispuolella nuorisoseuran talo, entinen koulu 1886.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3725 sr 3741 Kärkniemi Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Keskiaikainen kartano vanhalla tontillaan. Puistomaisessa pihapiirissä päärakennus vuosilta 1902-

1908 asultaan alkuperäisenä, talousrakennuksia 1800-1900-luvuilta. Viisi muonamiesrakennusta 

omissa pihapiireissään 1800-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3726 sr 3742 Laanila Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistalo isojaon aikaisella (1776-1777) tontillaan. Päärakennus 1936, suunnittelija 

arkkitehti Totti Sora. Kivinaivetta 1908 ja useita talous- ja asuinrakennuksia 1920-1930-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3727 sr 3743 Leisku Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Keskiaikainen yksinäistalo vanhalla paikallaan. Vanha päärakennus 1700-luvulta 1800-luvun asussa 

sekä uusi päärakennus 1880-luvulta kunnostettuna. SU-kohde 693.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3728 sr 3745, 3746 Lemminen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolme kantataloa, Keskitalo, Länsitalo ja Ylistalo, isojaon aikaisilla paikoillaan. Rakennuskantaa 

1700-luvulta lähtien. Kylämäen ympärillä kaupparakennus 1950-luvulta ja entisiä mäkitupia 1800-

luvulta ja 1900-luvun alusta.

Seudullinen
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Turun seutu Sauvo srr 3729 sr 3747 Louhela Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennuksen vanhin osa 1767, laajennettu 1830 ja 1939. 

Runsaasti ulkorakennuksia pääosin 1920-1930-luvulta. Torppa 1800-luvun puolivälistä.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3730 sr 3748 Luurila Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Alastalo vanhalla Luhrbölen talon paikalla, Ylistalo sen 

pohjoispuolella. Molemmissa rakennuskantaa 1800-1900-luvuilta. Ylistalossa kaksi työväen asuntoa 

1920-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3731 sr 3749, 3750 Marike Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla isojaon aikaisella kylätontilla meijeri, sähkölaitos ja kauppa 1900-luvun alusta. Kantataloista 

Anttila kylätontin koillis- ja Marike kylätontin lounaispuolella. Kaakossa mylly 1800-1900-luvulta. 

Vähä-Marike isojaon aikaisella paikallaan.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3732 sr 3751 Mattila Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi kantatilaa, Alitalo ja Ylitalo, isojaon aikaisella kylätontilla. Kummankin nykyiset päärakennukset 

1960- ja 1970-luvuilta, muuta rakenuskantaa 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Alitalo SU-

kohde 692.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3733 sr 3752 Mäenala Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha kantatila isojaon aikaisen tonttinsa lounaispuolella Kallenmäen kupeessa. Päärakennus 1890-

luvulta, talousrakennuksia 1900-luvun alusta. SU-kohde 699. Kallenmäen rinteessä entistä 

mäkitupalaisasutusta, josta osa kuuluu Mäenalan kylään.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3734 sr 3753 Narslahti Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha kantatila lähellä isojaon aikaista paikkaansa. Päärakennus ja talousrakennuksia 1800- ja 1900-

lukujen taitteesta. Tilan laiturissa oli yksi höyrylaiva "Tähden" pysäkeistä vielä 1940-luvulla.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3735 sr 3754 Neitsaari Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistalo liki isojaon aikaisella (1775-1776) paikallaan. Päärakennus 1857-1900, 

talousrakennuksia 1900-luvun alkupiolelta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3736 sr 3755 Osmalahti Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalon kahden osan, Alitalon ja Ylitalon, talouskeskukset isojaon aikaisella (1769-1775) 

tontillaan. Entinen Alitalon asuinrakennus 1880-1890-luvuilta ja useita talousrakennuksia 1800-

luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3737 sr 3728, 3756, 

3757

sra 3701 Pappila Pappila ja kirkko 

lähiympäristöineen

Kirkkoherran tila vanhalla tontillaan, päärakennus 1700-1800-luvulta ja talousrakennuksia 1800-1900-

lukujen vaihteesta. Keskiaikainen harmaakivikirkko ja kellotapuli 1500-luvulta, SU-kohde 695. Kirkon 

tuntumassa vanhaa liikekeskustaa. VMKY-aluetta.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Sauvo srr 3738 sr 3759 Pyrilä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi kantataloa isojaon aikaisella (1774) tontillaan. Kummankin päärakennus 1840-luvulta, muuta 

rakennuskantaa 1800- ja 1900-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3739 sr 3760 Päisterpää Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Päisterpään kartano vanhalla tontillaan erillisiksi kiinteistöiksi lohkottuna. Päisterpään päärakennus 

1700-luvulta 1920-luvun asussa. Alistalon ja Meritalon päärakennukset 1800-luvulta. Muuta 

rakennuskantaa 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3740 sr 3761, 3762 Rajalahti ja 

Tankomäki

Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Isojaon aikaisella kylätontilla kaksi kantataloa ja syytinkirakennus 1850-luvulta. Kantatalojen 

päärakennukset ja muu rakennuskanta pääosin 1900-luvun alusta. Kylätontin ympärillä kolme eri-

ikäistä lossirantaa. Lossi oli käytössä vuoteen 1972.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3741 sr 3763 Ruona Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha kantatalo isojaon aikaisella (1772-1773) paikallaan. Keskiaikainen kuninkaankartano. 

Päärakennus 1794, lisätty ja muutettu 1870-luvulla. Rakennuskantaa 1700- ja 1800-luvuilta. SU:2 

445.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3742 sr 3764, 3765 Ruonlahti Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi kantataloa vanhalla kylätontilla. Alastalon ja Ylistalon päärakennukset 1800-luvulta. 

Alastalossa talousrakennuksia 1800-luvulta. Kylätontin länsipuolella laivalaiturin paikka 1940-luvulle 

asti. Kesähuvilarakennus 1900-l alusta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3743 sr 3766 Ruskola Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontti, jolla kolme kantataloa isojaon aikaisilla (1768) paikoillaan. Alitalon päärakennus 1980-

luvulta, Keskitalon 1900-luvun alusta ja Ylitalon 1700-1800-lukujen vaihteesta. Muuta 

rakennuskantaa 1800-1900-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3744 sr 3767 Salmensuu Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistalo lähes isojaon aikaisella (1776-1777) paikallaan. Päärakennus 1800- ja 1900-

lukujen vaihteesta, pikkutupa ja tyylimylly 1800-luvulta. Lisäksi uudempaa rakennuskantaa.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3745 sr 3768-3770 Salmi Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanha kylätontti, jossa kahden kantatalon, Kylänpään ja Vaurilan, talouskeskukset. Päärakennukset 

1800-luvulta, runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Kolmas kantatalo, Alastalo, kylämäen länsipuolella. 

Rakennuskanta 1800-1900-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3746 sr 3771 Saustila Saustilan kartanomiljöö Keskiaikainen kartano, yksinäistila isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1819 laajan puutarhan 

ympäröimänä. SU-kohde 703. Kartanoalueella useita rakennusryhmiä, joissa asuin- ja 

talousrakennuksia 1700-1920-luvuilta. Koulurakennus 1900-1910-luvuilta

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3747 sr 3772, 3773 Siuri Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanha kantatalo ja sen isojaossa muodostettu osatalo isojaon aikaisella kylätontilla. Kummankin 

päärakennus 1900-luvun alusta ja muuta rakennuskantaa 1800- ja 1900-luvuilta. Kaakossa 

Alikulman entinen osuusmeijerin kiinteistö 1917.

Seudullinen
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Turun seutu Sauvo srr 3748 sr 3774 Tapila Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kartano- ja suurtilakokonaisuus vanhalla tontillaan. Päärakennus 1700-luvulta, holvatut kellarit. SU-

kohde 690. Vilja-aitta 1700-luvulta ja talousrakennuksia 1800-1930-luvuilta. Kahdeksan entistä 

työväen asuinrakennusta 1930-luvulta.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3749 sr 3775 Tapola Kantatalon tontti I 

lähiympäristöineen

Entinen Karunan kappalaisen pappila ja Björnäsin kantatalo vanhalla paikallaan. Monipuolinen 

rakennuskanta 1800-luvulta hyväkuntoisena. Eteläpuolella entinen Mellangårdin kantatalon tontti. 

Entinen torppa 1800-luvulta, kauppana 1940-luvulla.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3750 sr 3776 Timari Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Västergårdin kantatalo, sijainnut nykyisellä paikallaan jo 1700-luvulla, kenties varhemmin. Runsaasti 

hyvin säilytettyä vanhaa rakennuskantaa 1700-luvulta 1900-luvun alkupuolelle.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3751 sr 3723, 3778 Vahtinen Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus noin 1850-luvulta ja vilja-aitta 1700-luvun lopulta. 

Toiminut Sauvon kotiseutumuseona vuodesta 1978. Ympärillä lähinnä 1950-luvun asuinaluetta ja 

uudempaa rakennuskantaa.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3752 sr 3779 Vähämäkipää Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistalo isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus 1800-luvun loppupuolelta pääosin 1920-

luvun asussa. Muuta rakennuskantaa 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Hyvin säilynyt 

kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Sauvo srr 3753 sr 3780 sra 3702 Yli-Patainen Paddaisten 

kartanomiljöö

Kartanon talouskeskus vanhalla paikallaan. Päärakennus 1760-luvulta, suunnittelija  Carl F. 

Schröder. Useita talous- ja työväen asuinrakennuksia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta 

kunnostettuina. Siipirakennukset, kasvihuone, puutarha. SU:2 444.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Sauvo srr 3754 sr 3781 Ylistaro Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Entinen Wähätalon kantatalo isojaon aikaisella (1774) kylätontilla. Paikka on Isotalon entinen tontti, 

Wähätalon vanha tontti on pihapiirissä idempänä. Päärakennus 1870-luvulta vanhailmeisenä. Useita 

talousrakennuksia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Turun seutu Vahto Rusko srr 3802 sr 3802 sra 3801 Kautranta Kautrannan vanha 

kyläntontti 

lähiympäristöineen

Kautrannan kyläntontilla sijaitsevat edelleen kylän kolme kantataloa; Junnila, Röykö ja Möyrä. 

Junnilan päärakennus 1928, Röykön 1908 ja Möyrän 1880. Kylän talot rakennusryhmineen sijoittuvat 

isojaon aikaisen kylätien varteen.  (MM: K 201, RKY 1993).

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Velkua Naantali srr 3901 sr 3901 Haukka Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistalo, joka tunnetaan jo 1540-luvulta. Talo sijaitsee vanhalla paikallaan. Päärakennus 

vuodelta 1850. Useita talousrakennuksia 1700-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. Hyvin säilynyt 

kokonaisuus.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali srr 3902 sr 3902 Kettumaa Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kettumaan yksinäistalo mainitaan asiakirjoissa jo 1540-luvulla. Kantatalo sijaitsee isojaon (1801) 

aikaisella paikallaan. Asuinrakennus 1800-luvun puolivälistä jonkin verran muutettuna. 

Talousrakennuksia 1800-luvun loppu- ja 1900-luvun alkupuolelta.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali srr 3903 sr 3906, 3907 sra 3901 Palva Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolme kantataloa isojaon aikaisilla tonteillaan (1788-1789) kylämäellä. Pietilän ja Riihimäen 

päärakennukset 1800-luvulta ja talousrakennuksia 1800-1900-luvulta. Herralan tilan rakennuskanta 

pääosin 1950-luvulta.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turun seutu Velkua Naantali srr 3904 sr 3903, 3905 sra 3901 Palva Velkuan kirkkomiljöö Puukirkko ja tapuli 1793 ja papiston virkatalo samalta ajalta. Pappilan päärakennus 1700-l lopulta, 

asu 1910-1930-l. Vanha hautausmaa. Kirkon länsipuolella koulurakennus 1910 laajennettuna, 

kaupparakennus 1930 ja vanha satama. SU-660, RKY 1993, 227.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turun seutu Velkua Naantali srr 3905 sr 3909 Pohjakylä Vanha kylätontti I 

lähiympäristöineen

Vanha kylätontti, jolla isojaon aikaan 1787 Lallin ja Pohjatalon kantatalot. Lallin kantatalo on vanhalla 

paikallaan. Päärakennus 1925, vajarakennuksia 1800-l. Pohjatalon tontti autioitui 1930-l, mahd. 

historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali srr 3907 sr 3911, 3912 Salavainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi kantataloa isojaon aikaisella kylämäellä. Pietilän päärakennus vuodelta 1870 ja Kurjen 

päärakennus vuodelta 1896. Molemissa talousrakennuksia 1800- ja 1900-luvuilta.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali srr 3908 sr 3913 Teersalo Vanha kylätontti I 

lähiympäristöineen

Kylätontti, jolla isojaon aikana (1799) oli kahden kantatalon, Hentulan ja Simolan, tontit. Nykyisin 

Henttula vanhalla paikallaan. Päärakennus vuodelta 1884, talousrakennuksia 1900-1920-luvuilta. 

Simolan rakennukset ovat hävinneet 1910-luvulla.

Seudullinen

Turun seutu Velkua Naantali srr 3909 sr 3914 Teersalo Vanha kylätontti II 

lähiympäristöineen

Kaksi kantataloa isojaon aikaisella (1799) kylätontilla. Jussilan päärakennus 1886 ja 

talousrakennuksia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Paavolan päärakennus 1700-luvulta 1960-luvun 

asussa, talousrakennuksia 1800- ja 1900-luvuilta.

Seudullinen

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa srr 1201 sr 1202 sra 1204 Keistiö Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Braskas, Sutars ja Håkans: isojakoaik. kylätontit, asuttuja. Klemetsin kylätontti, rakennukset 

siirretty/purettu. Päärakennukset ja 4 torppaa 1800-l. lopulta ja 1900-l. alusta, pääasiassa vanhassa 

asussaan. Eheä kokonaisuus Keistiön kulttuurimaisemassa RKY 2009.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari srr 1301 sr 1301 Gammelby Gammelbyn kantatilan 

alue

Ratsutila, jonka päärakennus on osittain peräisin 1700-luvulta ja molemmat siipirakennukset ovat 

1800-luvulta. Myös talousrakennukset ovat ainakin osittain säilyneet. Rakennukset muodostavat 

rakennushistorialliseti arvokkaan kokonaisuuden ja miljöön.

Seudullinen

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari srr 1302 sr 1304 sra 1301 Prästgård Kirkon alue Kirkko ja kappeli rakennettu 1300-1460, suunnittelija Petrus Murator de Kymitto. Valtakunnallisesti 

merkittävä kulttuuriympäristö RKY 1993, 41.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki
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Turunmaa Kemiö Kemiönsaari srr 1303 sr 1305, 1306 sra 1301 Prästgård Prestegård 

lähiympäristöineen

Vanha pappilarakennus, jonka kivikellari osittain 1600-luvulta. Lisäksi luhtiaitta, vanha 

leivintupa(Lähetystalo), toinen asuinrakennus, kiviaitta ja vaja sekä museoitu viljamakasiini.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari srr 1304 sr 1307 sra 1302 Santasaari Sandön kartanomiljöö Sandön kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan kuuluu ilmeisesti 1700-

luvulta peräisin olevan päärakennuksen lisäksi vilja-aitta, vanha työväen asuinrakennus ja paja 1800-

luvulta.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari srr 1305 sr 1308 Westankärr Vestankärrin 

kartanomiljöö

1600-luvulla perustetun kartanon alue. Empiretyylinen päärakennus, sivurakennus, 

työväenasuinrakennus, talli-viljamakasiini ja navetta pääosin 1800-luvulta, osa päärakennuksesta 

mahdollisesti 1700-luvulta. Huomattava puisto, lehtipuukujanne idästä.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa srr 1401 sr 1401 Jerfsar Jerfsarin kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolmen talon kylätontit:Lassas sekä halottu Jussas (Jumbacka ja Jussas). Lassas halottu 1869, 

Vestergård siirretty pois. Hyvin säilynyttä rakennuskantaa 1800-l. ja 1900-l. alusta.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa srr 1402 1402, 1403 Pensar Pensarin kylätontti 

lähiympäristöineen

Pensarin kantatilan osatalot Norrgård ja Södergård, joista todennäköisesti vain Norrgård on isojaon 

aikaan sijannut kylätontilla. Nyt tontilla molempien osatalojen rakennuksia, mm. päärakennukset 

1852 ja 1868.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1403 Bendby Vanha kylätontti Vanhalla kylätontilla molemmat kantatalot Westergård ja Rönnbacka (ent. Östergård). Westergårdin 

päärakennus 1700-l(?), Rönnbackan 1890-l. Ulkorakennuksia 1800-l lopulta ja 1900-l alkupuolelta. 

Östergärdin pikkutupa 1920-l (Östergärd).

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1403 sr 1409 Bendby Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla molemmat kantatalot Westergård ja Rönnbacka (ent. Östergård). Westergårdin 

päärakennus 1700-l(?), Rönnbackan 1890-l. Ulkorakennuksia 1800-l lopulta ja 1900-l alkupuolelta. 

Östergärdin pikkutupa 1920-l (Östergärd).

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1404 Galtby Galtbyn lauttasatama Ryhmä Galtbyn kylän talojen ranta-aittoja ja vajoja pääasiassa 1800-luvulta. SU-kohde 663. 

Sataman tuntumassa mm. merimiehen asunto Strandebarm 1890-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1404 sr 1404 Galtby Galtbyn lauttasatama Ryhmä Galtbyn kylän talojen ranta-aittoja ja vajoja pääasiassa 1800-luvulta. SU-kohde 663. 

Sataman tuntumassa mm. merimiehen asunto Strandebarm 1890-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1405 Galtby Vanha kylätontti Kylätontilla kantataloista(6kpl) Lassas, Hollstas, Ollas ja Nyhem (ent.Mickels). Ollasin päärakennus 

osin 1700-l, laaj. 1900-l alussa. Hollstasin päärak 1912. Ulkorakennuksia 1800-l, 1900-l alusta. 

Pikkutupia, mäkitupia, kansakoulu. RKY 1993, 53 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1405 sr 1405 Galtby Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kantataloista(6kpl) Lassas, Hollstas, Ollas ja Nyhem (ent.Mickels). Ollasin päärakennus 

osin 1700-l, laaj. 1900-l alussa. Hollstasin päärak 1912. Ulkorakennuksia 1800-l, 1900-l alusta. 

Pikkutupia, mäkitupia, kansakoulu. RKY 1993, 53 alueella

Seudullinen VMKY 1993 alueella.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1406 Havträsk Vanha kylätontti Kylätontilla kantataloista (3kpl) Vidix sekä osatalot Gamla Brännars ja Nybrännars. Rakennuskantaa 

1880-1940-l. Lähellä Kantatalo Maars, Villa Tallbacka 1920, 2 torppaa, pikkutupa ym. vanhaa 

rakennuskantaa.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1406 Havträsk Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kantataloista (3kpl) Vidix sekä osatalot Gamla Brännars ja Nybrännars. Rakennuskantaa 

1880-1940-l. Lähellä Kantatalo Maars, Villa Tallbacka 1920, 2 torppaa, pikkutupa ym. vanhaa 

rakennuskantaa.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1407 Houtsala Vanha kylätontti 2 Kirstasin ja Yrjäsin kantatalot vanhoilla paikoillaan. Kirstasin päärakennus n.1800, Yrjäsin 1851. 

Rakennuskantaa 1800-l ja 1900-l alusta, mm. luhti ja kaksi tuulimyllyä.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1407 sr 1413 Houtsala Vanha kylätontti 2 

lähiympäristöineen

Kirstasin ja Yrjäsin kantatalot vanhoilla paikoillaan. Kirstasin päärakennus n.1800, Yrjäsin 1851. 

Rakennuskantaa 1800-l ja 1900-l alusta, mm. luhti ja kaksi tuulimyllyä.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1408 Hväsby Vanha kylätontti Kaikki kantatalot vanhoilla paikoilla: Kejsars (Kejsardal, kappalaisen virkatalo), Hardas, Södergärd 

(Södergrannas). Norrby (Norrgärd) erillään muista. Runsaasti vanhaa rakennuskantaa 1800-l lopulta, 

1900-l alusta, mm. tuulimylly 1773.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1408 sr 1415 Hväsby Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaikki kantatalot vanhoilla paikoilla: Kejsars (Kejsardal, kappalaisen virkatalo), Hardas, Södergärd 

(Södergrannas). Norrby (Norrgärd) erillään muista. Runsaasti vanhaa rakennuskantaa 1800-l lopulta, 

1900-l alusta, mm. tuulimylly 1773.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1409 Karby Yksinäistalon tontti Yksinäistalon tontilla osatalo Östergård ja osatalon puolikas Karby Vestergård. Östergårdin päärak 

1860-70-l, Vestergårdin 1926. Rakennuskantaa 1800-l loppu-1920-l; tuulimylly, sepän paja, 3 aittaa 

ym. Ympärillä vanhaa rakenuskantaa; mm. Hagalund, Berghem.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1409 sr 1416 Karby yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistalon tontilla osatalo Östergård ja osatalon puolikas Karby Vestergård. Östergårdin päärak 

1860-70-l, Vestergårdin 1926. Rakennuskantaa 1800-l loppu-1920-l; tuulimylly, sepän paja, 3 aittaa 

ym. Ympärillä vanhaa rakenuskantaa; mm. Hagalund, Berghe

Seudullinen
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Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1410 sr 1417, sr 1418, 

sr 1419

Kjölingby Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla neljästä kantatalosta jäljellä Grannas, Gunnars ja Svarfvars. Päärakennukset 1800-l, 

Grannasin mahd. 1700-l. Ulkorakennuksia 1800-l, 1900-l alusta. Svarvarsin pikkutupa Lönnbacka 

sekä ympäristössä muuta vanhaa rakennuskantaa.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1411 sra 1401 Korpogård Korppoon kirkon seutu Harmaakivinen länsitornillinen pitkäkirkko, runko-osa 1300-luvulta, torniosa ja holvaus seuraavalta 

vuosisadalta. Korppoon uusklassistinen kartano, C. Bassi 1805. Pappila. 1922. Ympärillä runsaasti 

vanhaa rakennuskantaa. RKY 1993, 53. RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1412 sr 1424 Markomby Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla toinen kantataloista Gammalwestergården (ent. Westergård). Päärak ennen 

1850, 1900-l alun ulkorakennuksia. Ympärillä rakennuskantaa etupäässä 1900-l alku-

vuosikymmeniltä; mm. renkitupa Tallbacka, Östergård (kantatila), syytinkejä.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1413 sr 1427 Prästgården Kuggvikin 

mäkitupa/huvila-alue

Huviloita ja torppia/mäkitupia Kuggvikin lahden tuntumassa, mm Ourala (Villa Stigzelius) 1908, 1900-

l alun Myrskylinna, ranta-aittoja. Rakennuskantaa 1850-1910-l. Prästgårdenin ja Korpogårdin kylissä. 

Osa valtakunn. arvokasta kulttuuriympäristöä RKY 1993,

Seudullinen VMKY 1993 alueella.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1414 sr 1425, sr 1407, 

sr 1428

Prästgården Pappilan miljöö Pappila vanhalla paikalla, suunn. Lambert Petterson 1922. Ympärillä rakennuskantaa 1800-l lopulta 

ja 1900-l alusta (mm. Halsängsbacka) sekä kotiseutumuseo. Osa valtakunnallisesti arvokasta 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 53.

Seudullinen VMKY 1993 alueella.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1415 sr 1429 Skofatt Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla molemmat kantatalot Östergård (nyk. Ekberga) ja Vestergård. Ekbergan päärakennus 

1853, Vestergårdin 1800-l alusta. Ulkorakennuksia 1850-1940-luvuilta. Kylätontin lähellä Lambert 

Pettersonin talo Skofattklint 1912.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1416 sr 1431 Syvelax Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätonteilla kantataloista (4kpl), Östergrannas, Haters (nyk Soläkern). Pellas (nyk Pellasgård), 

muista erillään. Hatersin päärak ennen 1900, Pellasin n.1850, Östergrannasin 1960. Vanhaa 

rakennuskantaa 1860-1930-luvuilta. Pellasin pikkutupa.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1417 sra 1408 Åfvensår Åfvensor ja vanha 

kylätontti

Saaristoasutusta etenkin saaren itäosan keskellä. Vanha kalkkikaivos ja kalkinpolttouunit. 

Kantataloista (7kpl) ryhmäkylässä Jäppas (Kulmakoti), Lillfols (Nygärda), Mickfols, Junnil, Klavor 

(ent.Klafvo), Mattfols (Solberg), rak.kantaa 1680-1920-l. Pikkut

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1418 sr 1437 Änkis Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla molemmat kantatalot Östergård ja Vestergård. Päärakennukset 1910-luvulta, 

ulkorakennuksia 1880-1920-luvuilta. Lähellä pikkutupa Fagerback ja torppa Strandas.

Seudullinen

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaaa srr 1419 sra 1402 Österkalax Korpoströmin kartano 

ja satama

Kartanon puinen päärakennus 1700-l alkupuolelta. Kivinen viljamakasiini 1784, 1700-l hirsinen 

kelloaitta ja jääkellari. Keskiajalta tunnetun sataman lähellä vanhaa asutusta; kantatalot Södergård ja 

Gamla Norrgården. Strömbackan tila. SU:4 441. RKY1993, 54

Seudullinen VMKY 1993 alueella.

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1601 sr 1602 Levo o Mörby Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo isojakovuonna 1783. Päärakennus rak. 1700-lla. 1800-l asussa. Muut rakennukset 

asuinrakennus, vilja-aitta, navetta, vaja 1800-lta. Isojakokarttaan merkitty tie kulkee kylätontin läpi.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1602 sr 1607, 1608 Loskarnäs Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi isojaon 1793-1794 aikaista taloa, joiden päärakennukset samalta ajalta 1800-luvun asuisina. 

Kummankin pihapiirissä aitta samoilta ajoilta. Kylätontin alueella tiet ja maisema merkitty 

isojakokarttaan samoin linjauksin.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1603 sr 1610, 1611-

1613

Ontala, Petteby Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vestergård, jossa empiretyylinen päärakennus sekä väentupa 1800-luvulta ja 1900-l vaihteesta. 

Östergård, jonka talonpoikainen päärakennus 1860-luvulta ulkoisesti alkuperäisenä.Kaksi hyvin 

säilynyttä pihapiiriä. Kylätontin itäpuolella peltoaukean laidalla tilat Tippkulla I (torppa) ja Tippkulla II 

(empiretyylinen päärakennus).

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1604 Petteby Vanha kylätontti, 

kalkkilouhos ja keto

Kylätontti ja sitä ympäröivä alue Stornäsetissä sijaitsevine valtakunnallisesti arvokkaine ketoineen 

sekä 1700-1800-l kalkkilouhoksineen muodostaa merkittävän maisemakokonaisuuden. Vanhalla 

kylätontilla Uppgårdin kantatalo, jonka päärakennus 1773, korjattu 1800-l ja 1920-l. Lisäksi 

Mellangårdin ent. väentupa Enbacka.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1605 sr 1615 Seivis Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

2 kantataloa. Norrgårdin päärak. Mahd. 1700-lta 1800-l asussa. Väentupa ja navetta. Södergårdin 

päärakennus 1850-lta ulkoisesti osittain alkup. Lisäksi väentupa 1890-lta. Kylätontin ympäristössä 

teiden linjaukset näkyvissä jo isojakokartalla.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1606 sr 1618 Skyttala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärak. ja väentupa sekä riihi, aitta, tuulimylly 1800-lta alkup.tyylin 

mukaan kunnostettuna ja museoituna.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1608 sr 1622 Sydmo Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolme kantataloa isojaon 1762 aikaisilla paikoilla. Rakennuskanta kerroksista. Päärakennukset 1800-

luvulta, osittain alkuperäisinä.Kylätontilla myös entinen kauppa ja Vestergårdin torppa.

Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1609 sr 1623 Såris Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kaksi asuinrakennusta, päärakennus ja väentupa, sekä aitta ja sauna 1800-luvun asussa. Seudullinen

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa srr 1610 Västermälö Västermälö by Landskapet har formats efter det gamla bysamhället fr o m åtm. 1700-talet. Seudullinen
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Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari srr 1701 Finsjö Finsjö gård och 

närmiljö

Stamhemman från 1500-talet på samma plats som på 1700-talet. Mangård från 1800-talet bestående 

av stor parstuga med ursprunglig utseende och patina. Inne finns takmålningar replikerande de 

ursprungliga. På gården även gammal källare i slaggsten.

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari srr 1702 Gräggnäs gamla bycentrum och 

närmiljö

Fr.o.m 1540 enligt jordboken fanns i Gräggnäs bara en gård. Gräggnäs enstaka finns på 

storskifteskarta från 1777 på samma plats som nu. Gräggnäs hade även ett torp. Väl bevarade 

byggnader; parstuga från 1790, utbyggd 1890, 1930. Lillstuga från ca 1850-t.

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari srr 1703 Sirnäs gamla bycentrum och 

närmiljö

Vid bybacken finns två gårdar från tiden innan storskiftet. Westergård har flyttats ca 100 m norrut och 

Östergård 100 m sydost. Båda fastigheterna har bevarade parstugor. W har flera äldre uthus. Ö 

gammal loftbod och nyare uthus. Bybacken för övrigt lugn

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari srr 1704 sr 1707 Tappo gamla bycentrum och 

närmiljö

Området ligger i södra Tappo på en höjd med åkrar omkring. På backen finns 3 stamhemmans 

gårdar/byggnader. Storgård-Norrgård och -Södergård har parstugor från ca1900 och Östergård och 

Södergård bostadshus från 1950. På backen finns även många äldre uthus

Seudullinen

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari srr 1705 sr 1708 sra 1701 Västanfjärd Kirkonkylä Kirkonmäki, jolla sijaitsee 1700-luvulta peräisin oleva puukirkko ja 1912 valmistunut kivikirkko. 

Ympärillä pienipiirteistä asutusta, josta suurin osa on peräisin 1900-luvun alkupuoliskolta.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Kustavi srr 4001 sr 4001 Etelä-Vartsala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Viisi kantataloa Peldois, Kestikievari, Posti, Sipilä ja Hannumarkku isojaon aikaisilla tonteillaan. 

Rakennuskantaa 1800-1940-luvuilta. Stuutila siirretty pohjoiseen, rakennukset 1920-luvulta ja sen 

vanha päärakennus (Ahjola) kylämäellä kotiseutumuseona.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Kustavi srr 4002 sr 4003 sra 4005 Kaurissalo Isokarin majakkasaari Isokarin saari, jossa 1800-luvulta lähtien on ollut majakka ja luotsitoimintaa. Majakka vuodelta 1833. 

Majakanvartija- ja luotsiperheiden asuntoja talousrakennuksineen, vanhimmat 1850-1880-luvuilta. 

Vanha luotsiasema 1857-1858, torni 1893.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Kustavi srr 4003 sr 4004 sra 4003 Kaurissalo Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Itätalo-niminen talo liki samalla paikalla kuin vuoden 1692 kartassa. Entinen Herman Flemingin 

rälssitalo, joka vuoden 1912 isojaossa jaettiin Itätaloon ja Pukkilaan. Päärakennus 1800-luvulta, 

useita talousrakennuksia 1800-luvulta. SU-4. RKY 1993, 65.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Kustavi srr 4004 sr 4005 sra 4001 Kivimaa Kustavin kirkkomiljöö Kustavin kirkko 1783, runkona 1675 perustetun Kunnaraisten saarnahuoneen hirsirunko. Korjattu 

1876-79, 1928 ja 1967. Tapuli siirretty Kunnaraisten pyhän Jaakobin kappelista, uusittu 1793. 

Hautausmaan kivimuuri 1830-luvulta. Leikkaushuone 1929.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Kustavi srr 4005 sra 4004 Lypyrtti Katanpään alue Kataniemeen perustettiin optisen linkkilinjan ensimmäinen masto eli telegrafiasema vuonna 1855. 

Niemen länsiosaan rakennettiin 1915-1917 Katanpään linnake, joka oli puolustusvoimien hallinnassa 

vuoteen 1999 asti. Vanha rakennuskanta on säilynyt. Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 64.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Kustavi srr 4006 sra 4002 Lypyrtti Luotsiaseman alue Ströömin väylän varrelle Killeskäriin rakennettiin uusi luotsiasema vuonna 1888. Se toimi 1960-luvun 

alkuun asti, asu säilynyt. Luotsiaseman ympärille syntyi henkilökunnan asutusta. Useampi pihapiiri, 

jonka rakennuskanta 1860-luvulta 1900-luvun alkuun. Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 64.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Kustavi srr 4007 sr 4006 Länsikylä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo isojaon aikaisella (1773-1775) paikallaan. Alastalon päärakennus 1860-luvulta, SU-671. 

Useita talousrakennuksia 1700-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. Ylistalo yhdistetty Alistaloon 1892 ja 

sen rakennukset hävinneet 1900-luvulla.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4008 Puota Puodenjärventie Pääosin 1600-luvun tielinjausta noudattava vanha kylänraitti. Tien molemmin puolin on mahdollisesti 

1600-luvulta periytyvät kiviaidat.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4009 sr 4009 Ruola Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi osataloa isonjaon aikaisella (1784) kantatalon tontilla. Isotalo perustetiin 1890, kun Ruolan 

Isokartanon tila jaettiin kahteen osaan. Isotalon ja Vähä-Ruolan päärakennukset ja aitat noin 1884, 

talousrakennukset 1920-1930-luvuilta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4010 sr 4012 Salminiittu Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo, entinen säterirustholli, vanhalla tontillaan. Päärakennus on entinen palvelusväen rakennus 

1700-luvulta, korotettu ja muutettu päärakennukseksi 1918. Muu rakennuskanta 1900-luvulta. 

Puistomainen pihapiiri.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4011 Iso-Rahi Rahinranta (Suuri 

postitie ja kivilaituri)

Suuri postitie kustavin Rahin rannassa. (Etelä-Vartsalan kylän eteläpuolella on Suuren postitien 

lähtösatama.) Rahinrantaan rakennettiin 1931 lossi, graniittikivinen lossilaituri ja lossinkuljettajan 

asuinrakennus. Tämä lossiyhteys Taivassaloon lopetettiin 1948. Lännempänä Suuren postitien (SU-

kohde 673, RKY 2009) varressa kaksi entistä mäkitupaa (Koivikko, Kaita) n 1850-1880.  

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Kustavi srr 4012  sr 4016 Anavainen Anavaistenranta Kylän yhteinen vene- ja kalaranta, jonka viereen syntyi mäkitupalaisalue ilmeisesti noin 1870-luvulta 

lähtien. Entisistä mäkituvista jäljellä viisi: Hakala, Koivula, Mäkilä, Rantala ja Rauharanta. Vanha 

rakennuskanta 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4013  sr 4014, 4015 Anavainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontti, jolla isojaon aikaisesta neljästä kantatalosta jäljellä kolme. Likitalo hävinnyt. Isokartanon 

päärakennus 1800-luvulta, Mäenpäällystän 1910-luvulta ja Juhantalon (Wästergård) 1950-luvulta. 

Talousrakennuksia 1800-1900-luvuilta.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Kustavi srr 4014 Etelä-Vartsala Postitie ja kivilaituri Suuri postitie ja kivilaituri. Laiturille johtavalla tiellä kivilaatoista tehty tierumpu ja kivisilta. (RKY 2009) Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4015 sr 4021 Friisilä yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha yksinäistalo, joka sijaitsee samalla paikalla kuin vuoden 1696 tiluskartassa. Päärakennus ja 

useita talousrakennuksia 1800-luvulta. Kylätontin eteläpuolella rannassa kaksi entistä kalatorppaa 

Ranta ja Merilä noin 1850-1910.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4016 sr 4023 Idula Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Isojakokartassa (1792) Kangarin eli Parattulan Alakylän siirtotalon tontti. Kangarin vanha 

päärakennus 1851, kouluna 1925-1974. Lisäksi koulurakennus 1947-1949 sekä muualta siirrettyjä 

1800-luvun talousrakennuksia. Tilan nykynimi on Egypti.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4017 sr 4024 Iso-Rahi Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalon tontti isojaon aikaisella (1791) paikallaan. Asuinrakennus vuodelta 1871. Aitta ja kellari 

1700-luvulta, muuta rakennuskantaa 1800-1900-luvuilta. Sijaitsee entisen postitien varrella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4018 sr 4028 Kevo Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Isotalon kantatalo isojaon aikaisella paikallaan. Päärakennus 1800-l lopulta, talousrakennuksia 1900-

1920-luvuilta. Jaakontalon ja Heikintalon isojaon aikaiset tontit tyhjillään. Heikintalosta erotetun 

Vaihelan tilan rakennuskanta 1800-luvun lopulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4019 sr 4030, 4032, 

4035

Kivimaa Ströömin rannan 

vanhat huvilat

Ströömin rannan huvila-asutus alkoi Pännäistenniemeltä 1800-l. Kustavin vanhin huvila Kallioniemi 

1881-1882. Kotikallio  1905 ja  K.Vehasen musiikipaviljonki 1925. Mäntylä,Kesäkoti,Telkkä ja 

V.Kilven huvila Lintukoto ja viereisen tontin vanha saunamökki.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4020 sr 4029, 4033, 

4034, 4037, 4038

Kivimaa Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Neljä kantataloa isojaon aikaisilla (1792) paikoillaan kylätontilla. Kappalaisen virkatalo Pietilä siirretty 

nykypaikalleen 1880-luvulla. Hellevaaran (ent.Simola), Nissilän ja Vähämaan vanha rakennuskanta 

1850-1900. Kummalassa liikerakennuksia 1900-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4021 sr 4040 Koelsuu Vanhat kylätontit 

lähiympäristöineen

Kolmesta kantatalosta kylätonteilla Juvans, Knaapin osatalot Länsitalo ja Itätalo sekä Mikolan 

osatalot Uusitupa ja Vanhatupa. Päärakennukset 1800-l/1900-l alusta. Ulkorakennuksia ja vanhaa 

rakennuskantaa 1800-l ja 1900-l alkupuolelta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4022 sr 4041, 4042 Koivula Kantatalon tontti I 

lähiympäristöineen

Isokartano (päärakennus 1905), Matintalon vanha päärakennus 1750-1850 ja Heikintalo 

(päärakennus 1910) vanhoilla tonteillaan.  Talousrakennuksia 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun 

alusta. Volter Kilven lapsuuden ja nuoruuden koti. MM: 2K-210.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4023 sr 4043 Kunnarainen Kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalo vanhalla paikallaan, muodostettu 1600-luvulla. Päärakennus 1830-luvulta, alla vanhempi 

holvattu kellari. Nykyasu 1947, kun ullakko otettiin asuinkäyttöön. Talousrakennuksia 1800- ja 1900-

luvuilta. Hopiavuoren ympärillä entistä torppa-asutusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4024 sr 4044 Laupunen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Simolan, Krookilan ja Pietilän kantataloista yhdistetty Laupunen isojaon aikaisella kylätontilla. 

Kivinen jugendtyylinen päärakennus 1918-19 ja aitta 1867-68. Krookilan vanha rakennuskanta 

hävinnyt 1800-l alussa, Pietilä palanut 1918,Simola purettu 1950-

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4025 sr 4045 sra 4002 Lypyrtti Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontti, jolla Alastalon kantatalo liki isojaon aikaisella paikallaan. Päärakennus 1810-1902, 

talousrakennuksia 1700-1800-luvuilta. Ylistalon tontti tyhjä. Pohjoispuolella Sarvilinnan huvila 1921-

22 ja Lamholman rannoilla mäkitupa-alue 1800-l lopulta.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4026 sr 4054, 4055 Parattula Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi kantataloa kylätontilla. Alakylän vanha rakennuskanta 1800-l, nykyinen asuinrakennus 1966. 

Tukkilan (SU-445) päärakennuksen vanhin osa 1700-l, talousrakennuksia 1800-luvulta 1900-luvun 

alkuun. Ympärillä vanhaa rakennuskantaa mm Pensastola, Kivilä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4027 sr 4056, 4057, 

4058

Pleikkilä yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla Pleikkilän kantatalo. Päärakennus 1800-luvulta, talousrakennukset 1800-1910-

luvuilta. Vieressä Pleikkilästä 1932 erotettu Kotilahti, jonka päärakennus 1911-12, aitta ja kellari 1700-

luvulta. Entinen työväenrakennus Karsikko 1916-27.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4028 sr 4059, 4060, 

4061

Pohjois-Vartsala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla 1780 kuusi kantataloa, joista Likitalo paikallaan, Anttila ja Lukkari tien vastapuolella. 

Päärakennukset 1800-luvulta. Heikkilä ja Kristo siirtyneet 1901 länteen päin. Alaskartano hävinnyt 

1924. Idässä Pyhän Johanneksen kappelitarha suojeltu

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4029 sr 4062 Rahikorpi Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla molemmat kantatalot isojaon aikaisilla paikoilla. Isotalon päärakennus 1936 ja 

talousrakennukset 1920-30-l. Vähätalon (nyk Vanharipi) päärakennus ja aitat 1800-l, 

talousrakennuksia 1930-l. Vähätalon uusi päärakennus 1987.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4030 sr 4063 Viherlahti Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla isojaon aikaan(1793) kolme kantataloa. Keskitalon päärakennus 1880-l. Ääritalon päärak 

vanhimmat osat 1700-l, asu 1920-l vanhailmeisenä. Aitat 1700-1800-l. Tuntumassa 1920-l saha-alue, 

syytinki Vuorimaja 1929, Vuorela ja Jaakkola.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4031 sr 4064 Wähärahi Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla 1694 ja 1791 kartoissa viisi kantataloa. Eskola ja Heikintalo (Nummela) vanhoilla 

paikoilla. Rakennuskanta 1800-l lopulta ja 1900-l alusta. Suuren postitien linjaus kyläkeskuksen 

luona. Saarniston ja Huvilan tilat.

Seudullinen

Vakka-Suomi Kustavi srr 4032 sr 4007, 4008 Tuuskeri Ulkoluodon pieni torppayhteisö viimeistään vuodelta 1859. Alkuperäistä rakennuskantaa 

viim.samalta ajalta. Kolme asuinrakennusta melko alkuperäisinä talous- ja ulkorakennuksineen.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Laitila srr 4101 sr 4101 Koliseva Nikula ja Ellä 

lähiympäristöineen

Nikula ja Ellä ovat kantataloja, jotka siir. n.300m pohjoiseen vanhalta kylätontilta.Ovat rinteen päällä 

ja muodostavat maisemallisen kokonaisuuden.Nikulan päärakennus on1800-l alusta ja Ellän 

1800/1900-l.Nikula suojeltu seutukaavassa MM:2 K 210.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4102 sr 4102 Mudainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vuonna 1783 ollut kolmitaloinen kylä, nykyisin jäljellä Huiskalan talouskeskus. Viiro siirretty 1880-l n. 

250m pohjoiseen vanhalta paikalta. Anttilan tontilla on jäljellä kellari.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4104 sr sr 4104, 4106 sra 4103 Untamala Untamalan vanha 

kylämiljöö.

Maamme pisimpiä ja vanhimpia raittikyliä. Kyläraitin varrella on ollut 26 taloa, joita vuonna 1540 oli 

enää 17. Tontilla useita talonpoikasitaloja pihapiireineen. Vanhalle pakanalliselle hautausmaalle 

ensimmäinen kirkko yli 900 vuotta sitten. Nykyinen puukirkko 1785, ulkoasu 1870.  Länsitornillinen 

pitkäkirkko. Kirkon vierellä nk.Kalevanpojan viikatteentikku, varhaiskristillinen hautakivi.SR. Harjulla 

rautakautisia hautoja. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 2009.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Laitila srr 4106 sr 4112 Palttilan 

kartanoympäristö

Kartano Sirppujoen rannalla peltoaukella. Asutusta jo esihistoriallisella ajalla. Palttilan kartano 

muodostettiin 1630-l kuudesta Palttilan ja yhdestä ulkokylän verosta, 1850-l siihen yhdistettiin 

augmentit Seppä ja Junnila. Empiretyylinen päärakennus 1840-l. Harmaakivikellari 1600-l, 

uusgoottilainen tiilimakasiini. Rakennuksia ympäröi vanha puisto. Palttilan kartanoympäristö liittyy 

pohjoisessa Untamalan kylän kulttuurimaisemaan. RKY 1993, 69.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Laitila srr 4107 sr 4115 Haukka Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Viidestä kantatalosta Vanha-Setälä(Setälän osatalo) vanhalla kylätontilla. Vanhoista rakennuksista 

jäljellä Asuinrakennus 1886. Harkkokivinen navetta 1912, luhtirivi 1880-l, kellari 1800-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4108 sr 4116, 4111 Kaivola Kotiseutumuseo 

lähiympäristöineen

Kotiseutuyhdistyksen hallinoima museoalue,tuulimylly alkup.paikalla,lisäksi useita muualta tuotuja 

rakennuksia, esim. torppa, aittoja, luhti.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4109 sr 4117 Kaukola Kaukolan kylämiljöö Kaukolan 8 ja Kostiasen 4 taloa yhdistettiin 1646 Kaukolan kartanoksi. Päärakennus 1780/1928, 

navetta 1920/1960-l. Pohjoisesta torppa-alueesta jäljellä vain Kivirannan 1800-l:n asuinrakennus. 

Sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4110 sr 4119 Kotjala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kotjalan kylässä on asuttu jo esihistoriallisella ajalla. 1700-l alussa siellä oli 14 taloa. Kyämäki on 

edelleen tiiviisti asuttu. Rakennuskannassa historiallista kerrostuneisuutta 1700-l alkaen. Sijaitsee 

valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4111 sr 4130 Lausti Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Asutusta jo esihistoriallisella ajalla. Laustissa ollut 4 taloa 1568, isojaon aikaan jäljellä olivat Impilä ja 

Heikkilä, jotka edelleenkin sijaitsevat vanhoilla tonteillaan. Heikkilän (Heikkilänmäki) pihapiiri 

umpipihamainen, rakennuskanta1850- 1950-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4112 sr 4131 Leinmäki Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1700-l lop. ollut 6-taloinen kylä.Vanhalla paikalla Matikan kantatilan osatalo Alimatikka(päärak.1900-l 

alku), sekä Lavila(päärak1895).Kerttula(päära1939) on vanhan kylätontin tuntumassa, Uotila(1830) 

siirretty 160m itään, Mikolan rakennuksia ei enää ole

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4113 sr 4133 Pato Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla on siainnut kahdeksan kantataloa. Paikalla on edelleen Paavolan, Niedon ja 

Mikolan talouskeskukset. Paavolan ja Niedon päärakennukset 1900-luvun vaihteesta, Mikolan 

asuinrakennus 1980-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4114 sr 4135, 4136 sra 4104 Suontaka Ryhmäkylä ja torppa-

alue

Suontaan kylässä on isojaon aikaan sijainnut 9 taloa. Suurin osa taloista säilynyt vanhalla tontilla ja 

rakennuskanta perinteistä talopnpoikaistyyliä. Kylää ympäröivillä mäillä runsaasti torppari ja 

mäkitupalaisasutusta. Ryhmäkylä RKY 2009.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4115 sr 4137 Syttyä Palmusen vanha tontti 

lähiympäristöineen

Kantatalon talouskeskus vanhalla kylätontillaan.Talonpoikaistalo ja sivurakennus 1860-l, rengintupa, 

navetta, talli/vaja, kanala, aitta, lato ja kalustovaja 1900-l vaihteesta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4116 sr 4138 Syttyä Vennon vanha tontti 

lähiympäristöineen

Vennon kantatalon tilakeskus vanhalla kylätontillaan. Talonpoikaistalo 1850-l, toinen asuinrakennus 

1961. Lisäksi navetta, 2 aittaa, sauna, vaja, tiilinen varasto, kuivuri, kalustovaja ja kanala 1900-l 

vaihteen jälkeen.

Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4117 sr 4147, 4148 Ytö Vännin kylätontti 

lähiympäristöineen

Vännin kantatalon tilakeskus sijaitsee yhä vanhalla kylätontillaan. Seudullinen

Vakka-Suomi Laitila srr 4118 sr 4107, 4113, 

4122-4129

sra 4101 Laitila Laitilan kirkko- ja 

kylämiljöö

Laitilan kirkkomiljöön jatke. Keskustassa vanhaa rakennuskantaa 1860-1930-luvuilta; mm 

funktionalisten rapattu asuin- ja liikerakennus/elokuvateatteri  Apila 1936, Keskitalon klassistinen 

liikerakennus 1929, kirjasto 1936, Niron kantatalo (päärakennus 1800-luvun puolivälistä, 

keskiaikainen kellari toisen 1800-luvun asuinrakennuksen alla), Papinmaan asuinrakennus 1929, 

Pilppulan kantatalo (päärakennus 1929), Ristolan funktionalistinen asuinrakennus 1930-luvulta, 

Setälän funktionalistinen huoltoasema jne.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Laitila srr 4119 sr 4140, 4141, 

4144

Laitila Lemminkäisentien 

miljöö

Lallan kantatalon osatalo (päärak 1870) isojaon aikaisella tontillaan, Huttela, Kruunun 

puustelli(päärak 1800-l alusta) sekä Suojamaan torppa 1800-l puolivälistä.  Vanhaa rakennuskantaa 

1800-luvun alusta 1950-luvulle.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Laitila srr 4119 sr 4140, 4141, 

4144

Untamala Lemminkäisentien 

miljöö

 Lallan kantatalon osatalo (päärak 1870) isojaon aikaisella tontillaan, Huttela, Kruunun 

puustelli(päärak 1800-l alusta) sekä Suojamaan torppa 1800-l puolivälistä.  Vanhaa rakennuskantaa 

1800-luvun alusta 1950-luvulle.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4201 sr 4202 Nuuski Kylätontti 

lähiympäristöineen

Isojaon aikaisella paikallaan oleva kantatalo, jonka päärakennus vuodelta 1870 ja "vähätupa" 1850-

luvulta. Myös navetta ja aitta 1800-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4202 sr 4205, 4206 sra 4204 Rihtniemi Kylätontit, yht.ranta 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla Vilhelmintalon (nyk. nimeltään Vilkunmäen) osatalo ja siirtyneellä osatalon 

tontilla paikallisesti arvokas Kustaantalo.  Rihtniemen yhteisranta on suojelukohde (RKY 1993). 

Kylässä ainakin 8 hyvin säilynyttä ent. torppaa.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4203 sr 4212 sra 4201 Rohdainen Rohdaisten 

kirkkomiljöö

Paikalle rakennettiin ensimmäinen puukirkko 1690-luvulla ja toinen hirsirakenteinen kirkko 1758. 

Nykyinen kansallisromanttinen kirkko on rakennettu 1907-1909, suunn. Josef Stenbäck. RKY 1993. 

Kirkon tuntumassa vanhaa kyläkeskustaa, rakennuskantaa pääasiassa 1880-l ja 1900-l alkupuolelta. 

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4204 sr 4203, 4215-

4217

sra 4202 Ylikylä ja Pappila Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

RKY1993, 150. Seitsemästä kantatalosta alkuperäisellä paikalla Impilä ja Pappila. Eilu+Uusiperhe 

yhdistettiin Uusi-Eiluksi. Hyvin säilyneet rakennukset:1800-l loppupuoliskolta(Impilä ja Pappila) ja 

1900-l alkupuolelta(Uusi-Eilu). Kyläkauppa 1935.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4205 sr 4218, 4219 Hirslahti Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolmesta kantatalosta vanhoilla paikoilla Pajula (päärak1974), Pihavierin osatalo Uusitalo 

(päärak1850-l) ja Kaerin osatalo Kaerla (päärak1886).Rakennuskantaa 1820-l 1900-l alkupuoliskolle, 

mm Kaeri ja Pihavieru. Katajaketoja,kiviaitoja,mäkitupia,torppia

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4206 sr 4220, 4222 Ihode Vanhat kylätontit ja 

raitti

Vanhalla kylätontilla kantataloista (7kpl) osatalot Kylä-Salvi (1850-luvulta), Uusitalo (1920-l), Kylä-

Lotila (1910-l), Vähä-Aunela 1920-l ja Ihoden koulu, vanhin osa 1910-l. Lähistöllä vanhaa 

rakennuskantaa, mm kyläsepän torppa Kallio ja osuuskauppa 190

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4207 sr 4223 Kauhianpää Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Viidestä kantatalosta alkuperäisellä paikalla Mäkilä, Karhi ja Knuutila. Nikulan asuintontti siirretty kylä-

tontin lounaisosaan. Rakennukset 1850-1930-luvuilta, hyvin säilyneitä. Raitin varressa vanhaa raken-

nuskantaa 1800-luvun lopulta 1900-l alkupuolel

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4208 sr 4201, 4225, 

4226

Lahdenvainio Kylätontti ja mäkitupa-

alue

Vanhalla kylätontilla kaikki kolme kantataloa. Näistä Ali-Laurilassa ja Myllytallissa (ent.Valpola) 

rakennuskantaa 1800-luvulta. Maikolan päärak 1961. Valpolan syytinki Myllytalo 1906. Lähellä 

mäkitupa-alue ja tuulimylly.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4209 sr 4227 Reila Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolmesta kantatalosta vanhoilla paikoillaan Hannula ja Kauppila. Hyvin säilynyttä vanhaa 

rakennuskantaa 1850-1920-luvuilta. Kylämiljööseen kuuluu lisäksi kansakoulu sekä mäkitupia ja 

torppia sekä kyläkauppa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4210 sr 4209, 4210 Rohdainen Vanha kylätonttimiljöö Viidestä kantatalosta kylätontilla Pietilä (1900-l alun asussa) ja Koila (päärak 1800-l, korj 1940-

l,1982.) Vanhaa rakennuskantaa; mm. Terhola, Rantakallio, Kylämäki, Kallio, kansakoulu, tuulimylly. 

Osa valtakunn merkittävää kultt ymp. RKY 1993

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4211 sr 4230 sra 4203 Santio Santtion kylämiljöö Vanhalla kylätontilla 6 kantataloa. Anttilan päärakennus 1920-1924, hyvin säilynyt. Kyläraitti, 

mäkitupia, torppia ja muuta vanhaa rakennuskantaa 1800-l lopulta 1900-l alkupuolelle, laajalla 

alueella. RKY1993, MM:2 K-205.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Pyhäranta srr 4212 sr 4213, 4214 Valkama Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolmesta kantatalosta alkuperäisellä paikalla Tätilä ja Sonska. Hyvin säilyneet rakennukset pääosin 

1900-l alun asussa. Mylly 1904. Kylätontin tuntumassa mäkitupa-alue, 1900-l alun vanhaa 

rakennuskantaa; mm Rantala, Laivola, Karru (siirretty kantatalo).

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4301 sr 4311 sra 4306 Helsinki Vanha lossilaituri ja 

postitie

Helsingin kylän rannasta alkaa entisen Suuren postitien mantereella kulkeva osuus. Posti alkoi 

kulkea tätä kautta 1750 tienoilla. Helsinginrannassa oli 1930-l lähtien lossilaituri ja sitä ennen 

kruununlaituri, jollainen oli myös Tylpänniemessä. SU-665.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4302 sr 4305, 4306 Koivisto Kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla jäljellä Sipilän, Paavolan ja Knuutilan talouskeskukset. Paavolan ja Knuutilan tonteilla 

antikvarisesti hyvin säilynyttä rakennuskantaa, Sipilä edustaa 1950-luvun arkkitehtuuria. Viialan, 

Viisolan ja Toimelan torpat ovat osa kyläkokonaisuutt

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4303 sr 4304 Koivisto Muntin siltojen alue Alueella sijaitsevat Muntin kivisillat (suojeltu seutukaaavassa ja VaRa-luettelossa). Merilä ja 

Ketarsalmen Suomela muodostavat siltojen kanssa paikallisesti merkittävän maisema-alueen. RKY 

1993, 188.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4304 sr 4313 sra 4303 Vuorenpää ja 

Ristinkylä

Vuorenpään kartanon 

miljöö

Keskiaikainen säteri vanhalla paikalla mäellä. Päärakennus 1700-l. Muu rakennuskanta tien 

molemmin puolin 1900-l alkupuolelta, asuinrakennus 1970-l. Kallioinen, avoin pihapiiri. Mäkitupia, 

torppia, mm Pursi. RKY 1993. SU-662.

Seudullinen VMKY 1993 alueella
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Vakka-Suomi Taivassalo srr 4305 sr 4302 Isosärkilä Isosärkilän kartano ja 

Vehmassalmen 

kulttuurimaisema

Vehmassalmen kulttuurimaisemaan kuuluvat taivassalon puolelta mm. Iso-Särkilän kartanomiljöö; 

keskiaikainen Särkilahden suvun kartano. Asuinrakennus ent väentupa 1890-l. Useita 

ulkorakennuksia 1800- ja 1900-l, mm navetta, karjakeittiö, kanala/kellari, syytinki (Katajakumpu). 

Osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993 RKY, 187. Salmen maisemassa 

Hassinpään kalliolehdot ovat tärkeät. 

Seud./valtak. VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4306 sr 4315-4317 sra 4302 Hakkenpää Vanha kylämiljöö Kylätontilla kuudesta kantatalosta; Anttila, Hemmilä, Kleemola, Laurila ja Mattila isojaon aikaisilla 

tonteilla. Päärakennukset 1800-l loppupuoliskolta, muuta rakennuskantaa eri ajoilta. Kylänraitti, saha-

alue, torppia, mäkitupia, kyläkauppa ym.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4307 sr 4318, 4320-

4322

sra 4306 Helsinki Vanha kylämiljöö Kylätontilla isojaon aikaan 3 kantataloa. Penttilä ja Pyörlä vanhoilla paikoilla, päärakennukset 1800-l, 

ulkorakennuksia 1900-l alkupuolelta. Laaja miljöökokonaisuus. Suuri postitie, mäkitupa-alue, 

kyläkauppa 1930-l ym vanhaa rakennuskantaa. RKY 1993.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4308 sr 4323 Hilloinen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla isojaon aikaan 1788 kaksi kantataloa. Vähätalo vanhalla kylämäellä, rakennuskanta 1900-

1940-luvuilta. Isotalon navetta ja vaja. Kylätontin tuntumassa Vähätalon syytinki Kalliola ja 

Peltosaaren tila. Lähellä Suuri postitie.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4309 sr 4301 Huukainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla kaksi osataloa, päärakennukset 1800-l lopulta. Ulkorakennuksia 1900-l 

alkupuolelta. Rakennukset muodostavat yhteisen pihapiirin, jossa avointa kalliota ja nurmikenttää. 

Kylätontti sijaitsee näkyvällä paikalla Kustavintien varrella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4310 sr 4326, 4327 Hylkilä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla molemmat kantatalot isojaon aikaisilla (1788) paikoilla. Sepän rakennuskanta vanhaa, 

päärakennus 1845, ulkorakennuksia 1800-1910-l. Penttilän päärakennus 1960-l, ulkorakennukset 

1800-1900-l. Kylätontin lähellä Väinölän huvila 1906.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4312 sr 4330 Inkeranta Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylän neljä kantataloa isojaon aikaisilla (1780) paikoillaan. Kylätontilla Pietilä, Mikola ja Mierola, 

joiden rakennuskanta on 1800-l lopulta ja 1900-l alusta. Heikkilä vanhalla tontillaan lounaassa, 

rakennuskantaa uusittu. Lähellä Kansakoulu 1910.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4313 sr 4331 Isosärkilä Kerton ja 

Mämmiluodon saaret

Isosärkilän kartanon torpat Saarelma ja Kertoniemi Kertossa, Marjaniemi Mämmiluodolla. 

Marjaniemen päärak 1800-1900-l taitteesta, Saarelman 1915-16, hyvin säilyneet. Vanhaa 

ulkorakennuskantaa 1900-l alusta. (Koord. Saarelman)

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4314 sr 4303 sra 4301 Järppilä ja 

Vähäkorpi

järppilän kartanomiljöö Keskiaikainen kartanomiljöö. Empiretyylinen päärakennus 1830-l, alla kellari 1600-l. Väentupa 1897. 

Ulkorakennuksia 1700-1900-l, mm kivimakasiini 1781. Kartanolinnan raunio. Suuri postitie (RKY 

2009) ja laiturirakenteita. RKY 1993 alue. SU:2 441.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4315 sr 4333 Järvenperä Vanha kylämiljöö Kylätontilla kantataloista (4kpl) jäljellä Alakylä (päärak 1890-l, muutettu 1920-80-l, ulkorak 1900-l 

alusta) ja Pääkylä (1900-l alun päärak ja uudempia ulkorak). Kylätontin länsipuolella Heikkilän 

kantatalo. Suuri postitie, mäkitupia, kyläkauppa 1950-l

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4316 sr 4335, 4336 Kahiluoto ja 

Vähäkahiluoto

Vanha kylämiljöö Kahiluodon säteritila ja siitä erotettu Vähäkahiluoto. Kahiluodon päärakennus 1902-05, 

Vähäkahiluodon 1928. Vanhoja ulkorakennuksia 1700-1900-l, mm navetta, työväen 

asuinrakennus/vaja, tuulimylly, rantpuori, aitta, riihi ym. Parituvat Halti ja Haaka.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4317 sr 4337 Kaitainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatalot Paavola ja Heikkilä olleet yhtä tilaa 1700-l asti, yhdistetty Kaitaisten tilaksi 1959. 

Päärakennus 1886. Toinen asuinrakennus 1885. Ulkorakennuksia 1800-l lopulta ja 1900-l alusta, mm 

kivinavetta 1899, aitta, paja, riihi ym.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4318 sr 4338, 4340, 

4341

Karhula Vanha kylämiljöö Kirkonkylän miljöön jatke. Kylätontilla 1950-l viljavarasto. Kylänraitin varrella ja tuntumassa 1800-l 

loppupuolen ja 1900-l alkupuolen vanhaa rakennuskantaa mm kivisilta, Perttala (Ahola), 1930-l mylly- 

ja saha Lehtilä, 1950-l koulu ym.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4319 sr 4342 Kaustio yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kaustion yksinäistalo vanhalla paikalla. Hirsirunkoinen, mansardikattoinen asuinrakennus 1926. 

Pihapiirissä  1920-l väentupa (vanhoista hirsistä) sekä navetta ja viljamakasiini 1930-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4320 sr 4343 Kouvonen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kaikki kantatalot: Pyörlä (ent Keskitalo, päärak 1870, 1920-l asussa), Rekola (päärak 

1870,korj. 1930-ja1970-l) ja Marttila (1800-1900-l vaihteen päärak,uudistettu). Ulkorakennuksia 1800- 

ja 1900-l, mm tuulimylly. Torppia ym vanhaa rak.kanta

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4321 sr 4344 Kyrö yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Kyrön yksinäistalo peltojen keskellä. Päärakennus 1890-luvulta, korj 1970-l. Pihapiirissä on useita 

ulkorakennuksia 1800-l lopulta ja 1900-l alusta. Miljööseen kuuluvat vanhan isännän ja emännän 

asunto Lepola 1930-l sekä Päivärinteen tila.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4322 sr 4345 Leikluoto Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kantataloista (4 kpl) Tynilä ja osatalo(?) Ali-Junnila. Tynilän päärakennus 1867-1869, Ali-

Junnilan 1910-l. Ulkorakennuksia 1800-luvulta 1950-luvulle. Ympärillä vanhaa rakennuskantaa, mm 

Kaunisto (syytinki), Niitynperä, Hakalanmetsä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4323 sr 4346-4349 Lemmetyinen Vanha kylätonttimiljöö Kylätontilla kaikki 5 kantataloa: Sarastus(ent Lassila), Perttala II, Raikkua, Kirstiläntalo(ent Kirstilä) ja 

Pyörlä. Päärakennukset 1800-l, Perttalan 1939. Hyvin säilynyttä vanhaa rakennuskantaa 1720-1950-

l. Lemmetyistenluodon ja -rannan torppa-alue.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Taivassalo srr 4324 sr 4352 Onnikmaa Vanha kyläalue Vanhalla kylätontila molemmat kantatalot: Isotalo(ent Storgård) ja Vähätalo(ent Lillgård). Vähätalon 

päärakennus 1800-l lopulta, Isotalon 1980. Ulkorakennuksia ja vanhaa rakennuskantaa 1800-luvulta 

1950-luvulle, mm kansakoulu 1925 ja Kivilä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4325 sr 4353 Palo yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Palon yksinäistalo vanhalla paikalla peltojen keskellä. Päärakennus 1800-luvun lopulta, lukuisia 

ulkorakennuksia 1800- ja 1900-luvuilta. Peltoaukean vastapuolella Kankariston torppa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4326 sr 4354 Paltvuori Vanha kylämiljöö Kylätontilla Paltvuoren isojaossa halotun yksinäistalon osatalot Isotalo ja vähätalo. Isotalon 

päärakennus 1800-l alusta, vähätalon 1870-l. Ulkorakennuksia 1800-luvulta 1900-luvun alkuun. 

MM:2 K 208. Torpat Ristimäki, Väinölä ja Lehtinen.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4327 sr 4307-4309 sra 4305 Pappila Kirkko- ja 

Pappilamiljöö

Keskiaikainen kivikirkko, vanhimmat osat 1300-l(?). Kalkkimaalaukset/P. Henrikinpoika.Tapuli, 

kirkkotalli, pitäjänmakasiini, hautausmaa. Pappilan 2 päärakennusta 1700- ja 1800-l. Vanhaa 

rakennuskantaa 1700-l 1900-l alkupuolelle. RKY 2009. SU-661. S 442.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4328 sr 4339 Pappila Kirkonmäen mäkituvat 

ja raitti

Kirkonmäen mäkitupa-/torppa-alue ja kyläraitti, kirkkomiljöön jatke. Hyvin säilynyttä vanhaa 

rakennuskantaa 1800-l loppupuolelta 1900-l alkupuolelle, mm Lehtilä (1930-l mylly ja saha Karhulan 

kylän rajalla) Vuorela, Mäkilä, Vaanila, Kirkkotalli ym

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4329 sr 4356 Raumharju Raumharju, Villuoto, 

Huhtkari

Kolme saarta, joilla vanhaa hyvin säilynyttä rakennuskantaa. Mm Raumharjun yksinäistalo vanhalla 

paikalla, päärakennus 1928, ulkorak 1800-l. Villuoto on Louhisaaren kartanon kalastustorppa, 1890-l 

päärak 1930-l asussa. Huhtkarin torppa 1800-l lopulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4330 sr 4357 Rouhu Vanha kyläalue Kantataloista (6kpl) kylätonteilla Puonti, Munkki, Hasula, Maula. Puontin ja Munkin päärakennukset 

1800-l, Hasulan 1920-l, Maulan 1960-l. Rakennuskantaa 1700-luvulta 1900-l alkupuolelle. Vanha 

kyläraitti. Ihattulan tontilla Toukolan tila 1920-40-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4331 sr 4358 Rytsälä yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Rytsälän yksinäistalo näkyvällä paikalla. Päärakennus 1921. Pihapiirissä 1700-l kellari, 1910-30-l 

leivintupa, vilja-aitta, navetta sekä useita uudempia ulkorakennuksia. Kylätien varressa vanhaa 

rakennuskantaa, mm Hietala ja Peltola.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4332 sr 4359, 4360 Sannainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kolmesta kantatalosta kylätontilla Rytsä. Päärakennus 1900-l alusta, ulkoasu 1930-l. 

Ulkorakennuksia 1880-1950-l. Kylätontin lähellä Alakylän kantatalo (päärakennus 1850-l) sekä 

vanhaa rakennuskantaa mm Toivolan tilan vanhat asuinrakennukset.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4333 sr 4361 Särkilahti Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Neljästä kantatalosta kylätontilla Mattila ja Krouvila. Mattilan päärakennus 1800-l, ehkä 1700-l, 

ulkoasu 1924. Krouvilan päärakennus 1990-l, vanha päärak 1800-l. Ulkorakennuksia ja ympäristön 

vanhaa rakennuskantaa 1850-1930-l, mm Kuusela, Mäkilä, Häntäl

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4334 sr 4362 Taipale Vanha kyläalue Kahdesta kantatalosta kylätontilla Postitien varressa Isotalo. Päärakennus 1800-l, ulkorakennuksia 

1900-l alkupuolelta. Vähätalon tontilla Vahteraisen tila. Kylätontin tuntumassa mm vanhanväen 

asumus Kielomäki ja kansakoulu Valomäki 1936.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4335 sr 4363 Tuomarainen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Neljästä kantatalosta kylätontilla Mäkipirkola (ent Pirkola) ja Mannoinen. Mäkipirkolan päärak 1700-

1800-l, Mannoisten 1955. Ulkorakennuksia 1800-1950-l. Läksilän tontilla Alistuvan tila. Lähellä 

Uotilan kantatalo (päärak 1928), torppia (mm Pakuri).

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4336 sr 4311 Tuomoinen Suuri postitie ja 

kruununsilta

Suuri postitie haarautuu Tuomoisissa kahdeksi tieksi, joista toinen kulkee Tuomoisten kylän rantaan, 

jossa on Kruununsilta, kivilaituri, postitien alkupiste mantereella. RKY 1993, RKY 2009, SU-664.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4337 sr 4365 Urna Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistalo halottiin isojaossa kolmeen osataloon, joista kylätontilla Isotalo ja Vähätalo. Isotalon 

päärak 1700-l, Vähätalon 1970-l. Ulkorak 1890-1930-l. Lähellä osatalo Uusikartano, päärak 1910-20-

l. Vanhaa rak.kantaa mm Lehtola, Metsämäki, Vihantola.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4338 sr 4366 Uskoinen ja 

Untamaa

Vanha kyläalue Kylätontilla kantataloista(2kpl) jäljellä osatalo Keskitupa(ent Keskitalo), päärak 1890-l, osa ulkorak 

kiinteistöllä Ruotsinniitty. Kylätontin reunalla osatalo Vähätalo, päärak 1910-l. Lähellä Osatalo 

Isotalo. Vanhaa rakennuskantaa 1890-1950-l. Kyläraitt

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4339 sr 4368 Vainionperä yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistalo vanhalla paikalla Suuren postitien varressa. Vanha päärakennus 1800-l. Nyk päära-

kennus (vanhan miehen rakennus) 1800-l lopulta. 1800-1900-l sauna ja kellari/varasto. Kylätontin 

lähellä Lehtilän torppa 1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4340 sr 4372 Vehanen Peuraluoto ja Ristikari Torppa-alue kahdessa saaressa. Hyvin säilynyttä vanhaa rakennuskantaa 1860-1940-luvuilta; mm 

Ristkari, Salmela, Uusiranta ja Lehtinen.

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4341 sr 4369, 4371 Vehanen Vanha kyläalue Kylätontilla kolmesta kantatalosta Kartano, päärakennus 1850-l, ulkorakennuksia 1700-1900-l. 

Lisäksi Vähä-Hannulan ja Vähä-Pietilän tilat, Kauppa 1850-l, 1800-l lopun Vehaksen höyrysaha ja 

mylly, sahan perustajien asunto Päivärinta 1908, mäkitupia,torppi

Seudullinen

Vakka-Suomi Taivassalo srr 4342 sr 4312 sra 4303 Viiainen ja Ristinkylä Viiaisten kartanomiljöö Kartano vanhalla paikalla peltoaukealla. Päärakennus 1797-84, Toinen asuinrak 1905, sauna 1930-l, 

tuulimylly 1815. Kartanon kivinavetta ja kuivuri kiinteistöllä Viiainen I. Muonamiehen torppa. Osa 

valtakunn merkittävää kultt.ympäristöä RKY 1993. SU-663.

Seudullinen VMKY 1993 alueella
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Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4401 sr 4404, 4405 Hauto Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Alkujaan viisitaloinen (Aula, Laiska, Nokali, Kylä-Hemmilä, Vainio-Hemmilä) kylätontti, nykyisin 

Aulan, Hemmilän ja Nokalin talot edelleen paikoillaan. Päärakennukset 1800-l suuria paritupia. Tiivis, 

rakennusperinteisesti arvokas kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4402 sra 4403 Kallela Kallelan mäkitupa-alue Mäkitupa- (ja torppa-)alue, rakennukset lähinnä 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Alueella oli 

kolme torppaa 1700-luvun lopussa. Monet rakennuksista hyvin säilyneitä ja maisemallisesti 

arvokkaita. Osa Kallelan aluetta RKY 2009, MM:2 K 204.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4403 sr 4408-4412 sra 4403 Kallela Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Hyvin peruspiirteensä säilyttänyt ryhmäkylä: 7 taloa vanhalla paikalla: Pispa, Vilo, Lalla, Vapola, 

Kolhi, Mikola, Papu. Useat päärakennukset 1800-l kookkaita paritupia. Lisäksi 1800-l lopun kauppa, 

pruuttahuone, mäkitupia, torppia. RKY 2009,MM:2 K 204

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4404 sr 4413 Katina Yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Katinan talouskeskus säilynyt isojaon aikaisella paikalla. Katinan yksinäistalon pihapiiri varsin 

edustava. Päärakennus 1855.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4405 sr 4414-4420, 

4425, 4426, 

4436, 4437, 

4445, 4448, 4451-

4453, 4469-4471

sra 4402 Kaupunginosa I Vanha kirkko ja sen 

ympäristö

Harmaakivikirkko 1623-1629, kellotapuli 1775, kirkkotarha. Länsipuolella Vallimäki, jonka rinteillä 

käsityöläisasumuksia kaupunkipaloa 1855 edeltävältä ajalta. Ravintola Vallila n 1880. Luotsitupa 

1857. Vallimäellä kaupunkipuisto n.1850 lähtien. RKY 1993, 217 ja  RKY 2009alueella.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4406 sr 4449, 4457, 

4473, 4475, 

4481, 4483

sra 4402 Kaupunginosa II Kirkko ja kirkkopuisto Lääninarkkitehti Chiewitzin suunnittelema, v. 1864 valmistunut länsitornillinen pitkäkirkko. RKY 1993, 

217 ja RKY 2009 alueella.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4407 sr 4474, 4490 sra 4402 Kaupunginosa II Rauhanpuisto ja 

Uudenkaupungin tori

Chiewitz asemakaavassa Raatihuonetta varten varattu alue, joka jäi puistoksi, aluksi nimellä 

Lastenpuisto, myöhemmin Rauhanpuisto. Uudenkaupungin rauha solmittiin nykyisellä torialueella 

1721. Nykyiseen asuunsa empirekaupungin ehdottomaksi keskustaksi ja suunnitteli arkkitehti 

G.T.Chiewitz asemakaavassaan 7.5.1856. RKY 1993, 217 alueella. 

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4409 sr 4472, 4486, 

4495-4497, 4499, 

4506

sra 4402 Kaupunginosa III Alinenkatu Pääkatu, jonka pohjoispuoli on suurimmalta osin säilyttänyt empiretyylisen 1800-luvun puolivälin 

asunsa. Kadun varrella mm. Jungqvistin valtakunnallisesti merkittävä porvaristalo 1853-56, joka on 

suojeltu rakennussuojelulailla. Kuuluu Chiewitzin asemakaavaan. RKY 1993, 217 ja RKY 2009 

alueella. 

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella. Rakennus-

suojelulaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4410 sr 4498, 4501, 

4502, 4505

sra 4402 Kaupunginosa III Myllymäen puisto Kauppaneuvos J.G.Nordströmin kaupungille 1945 lahjoittama alue tuulimyllyineen, vesitorneineen ja 

istutuksineen. RKY 1993, 217 ja RKY 2009 alueella. 

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4411 sr 4521, 4523 sra 4407 Ketteli Kettelin kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla 5 kantatalosta jäljellä Kämäri, Eerola ja Alinen Uusikartano. Muut siirretty. 

Päärakennukset 1800-l. lop.-1900 -luvun alk. Muut rak. pääos.1900-l. alkupuol.  RKY1993 ja RKY 

2009 -alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4412 sr 4525 Ketteli Pirhanperän 

kalastajakylä

Kallioisessa pihapiirissä on kaksi kalamajaa, kolme rantapuotia ja ranta-aitta 1800-l. lop. ja 1900-l. 

väl. ajalta. Hieman kauempana metsässä hirsinen venevaja 1900 -l. alkup. Läheisessä Vähäpirhan 

saaressa kalamaja ja rantapuoti.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4414 sr 4575 sra 4405 Männäinen Vanha kylämiljöö 1700-l ruukkimiljöön (RKY 2009) jatke. 1780-l:lla 7 kantataloa, joista vanhalla kylätontilla Käkölä, Iso-

Kudila, Jokela, Kata ja Pyrri sekä mäkitupa(?) Koskiranta. Vanhaa rakennuskantaa 1700-1950-l. 

Peltoaukea, kaksi kivisiltaa joen yli, meijeri. Osittain Rky 2009 alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4415 sr 4532 Pettäinen Pettäinen yks. vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla, isojaon aikaisella (1780-luku) paikallaan säilynyt yksinäistalon talouskeskus. Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4416 sr 4534, 4535 sra 4408 Pitkäluoto Pitkäluodon kylätontti 

lähiympäristöineen

1400-l. Kantatalot Laato (1700-l.), Kouhi (1700-l.) ja Papu. Kyläkeskus kantataloineen on sij. mäen 

ympärille. Kokonaisuus hyvin säil.  Kiviojan päärak. suojeltu Uudenkaupungin yleisk.(1993) 

kulttuurihist. arvokkaana. RKY 2009 alueella.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4418 sr 4538, 4540 sra 4406 Pyhämaa Pyhämaan kirkot ja 

pohjoinen alue

Kirkonkylän maisemalle ominaista maantien varren talonpoikaistalot sekä pienijakoiset viljelyaukeat 

ja niityt. Puinen Uhrikirkko (1647-57) ja kivinen Uusi kirkko (1804) sekä vanha hautausmaa SR. 

RKY1993/220. RKY 2009. Laihosen torppa (1850-l.). Kansakoulu (1891) ja pohjoinen mäkitupa-alue. 

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4419 sr 4401 Alsila Alsilan yksinäistalo Alsilan neljästä talosta jäljelle jäänyt talo, isojaon aikaisella paikallaan. Hieno, 1800-luvun toisella 

puoliskolla rakennettu paritupatyyppinen päärakennus, luhtiaitta, kanala. Näkyvällä paikalla tien 

varressa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4420 sr 4579, sr 4581 Edväinen Edväisten kylätontti Kylätontilla 3 kantatalosta jäljellä Vanhapere ja Kleemola. Päärakennukset 1800-l. lop.-1900 -luvun 

alk. Muut rak. pääos.1800-1900-l. alkupuol. Muut siirretty. Sijaitsee lähellä Lyökintietä.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4421 sr 4582, sr 4583 Elkkynen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1770-luvulla nelitaloinen kylätontti, taloista nykyisin kolme (Ellä, Juhola ja Valdola))  vanhoilla 

paikoillaan. Päärakennukset 1700-l, 1800-l ja 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4422 Hallu Vanha kyläalue Ryhmäkylä hajonnut 1800-l, alkujaan 15 taloa. Kylätontilla Maunu ja Luukkala sekä Nohkolan toinen 

asuinrakennus. Länsipuolella Nohkola, päärakennus 1700-l. Rakennuskantaa 1700-luvulta 1900-l 

alkupuolelle. Kivinen kaarisilta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4423 sr 4403 Halola Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Isojaon aikaan kaksitaloinen kylä, Mikola vanhalla paikalla, rakennuskanta uudistunut. Pyörlä hiukan 

siirretty, päärakennus 1700-l lopulta, ulkorakennuksia 1700-1930-l. Lähellä Pyörlän vanhaisännän rivi 

Ketola 1800-l lopusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4424 sra 4401 Harikkala Kalannin kirkkomiljöö Kalannin keskiaikainen länsitornillinen kivikirkko Pietari Henrikinpojan 1470-l alun 

kalkkimaalauksineen. Kirkon vieressä pitäjänmakasiini. Vanha hautausmaa. SU:2 444, RKY 1993, 

RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4425 sr 4584 Harikkala Vanha kylämiljöö Kalannin kirkkomiljöön jatke. Isojaossa halottu Harikkalan yksinäistalo vanhalla paikalla. Vanhaa 

rakennuskantaa 1800-1950-l; mm Kirkkotie, Puistola, Mäki, Puhelinmäki, Irjala, Maantiensyrjä, 

Katrillipuutarha, kiviholvisilta. Laaja kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4426 sr 4586, sr 4587 Haukharja Vanha kyläalue Kaksi kantataloa: Tammilehto (ent Jaakkola) ja Uusi-Heikkilä (ent Heikkilä), joiden päärakennukset 

1800-l lopun talonpoikaistaloja. Ulkorakennuksia 1800-l lopulta 1900-l alkuvuosikymmenille.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4427 sr 4568, sr 4588 Heikkalanpää yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla Heikkalanpään (ent Heikkala) talonpoikaistalo, jonka rakennuskanta 1800-l 

lopun asussa. Vanha päärakennus (Heimola) v 1925 asussa. Seutukaavassa SU-kohde 662. 

Yhdessä Palkkisten kartanon kanssa MM:2K-204.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4428 sr 4589 Hermansaari ja 

Suomenkylä

Kartanomiljöö Hermansaaren kartano 1600-l, vanhalla paikalla Ahmasveden rannalla. Jugendtyylinen päärakennus 

1912. Ulkorakennuksia 1800-luvun alusta 1930-luvulle. Puistoalue kartanon ympärillä. 

Seutukaavassa SU 441.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4429 sr 4593-sr 4595 Kammela Kammelan kylätontti 

lähiympäristöineen

Hyvin säilynyt vanha kyläalue. Kantatiloja jäljellä Eilu, Juhola, Marttila, Reijola ja Pietilä. Mäelle 

sijoittunut rakennuskanta 1800-1900-l alusta tiivistä ja vanhoilla kylätonteilla. Alueella harjoitetaan 

viljelystä ja pidetään karjaa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4430 sr 4528 Korpi Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kaksi osataloa (Korpi ja Isokorpi), rakennuskanta 1900-luvun alusta ja erittäin hyvin säilynyttä. 

Paritupatyyppiset päärakennukset 1900-l alusta. Maisemallisesti selvärajainen, hieno kokonaisuus, 

näkyvällä paikalla tien varressa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4431 sr 4529 Kuantaka Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kantataloista (5kpl) säilynyt Juntti ja Toisperhe, päärakennukset 1800-luvulta. 

Ulkorakennuksia 1850-1940-l. Lähituntumassa Palkki ja Laula. Kyläalue ryhmäkylämäinen, tiivis 

kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4432 sr 4530, sr 4599 Kylähiisi Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantatalot vanhan kylätontin tuntumassa, siirretty 1800-l. Perhe (päärak 1914), Palppa(1924) sekä 

osatalot Uusikartano(1800-l) ja Yliuusikartano. Ulkorakennuksia 1800-1940-l. Tuulimylly. Vieressä 

torppa-asutusta 1800-1900-l vaihteesta (ei inventoitu).

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4433 sra 4409 Lokala Lokalahden kirkko ja 

tapuli

Puinen torniton pitkäkirkko, v 1763, suunn J. Höckert. Muutos 1857 Chiewitz. Kellotapuli 1600-l, 

nykyasu 1733. Kivimuurin rajaama hautausmaa. SU-661. Valtakunnallisesti merkittävä 

kulttuuriympäristö RKY 1993, RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4434 sr 4601 Lokala Vanhat kylätontit ja 

raitti

Kirkon tuntumassa kylätontilla kantataloista(4 kpl) Jäppilän päärak 1800-l.Lisäksi Rauvola(Keskilä) 

1900-l alun asuin-liikerak, 1800-l lopun Kankare ja srk-talo. Ent kunnantalo 1925, kyläkauppa 1921, 

torppia(Niemi),1900-l alun pientiloja mm Aurala,Hietal

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4435 sr 4602 Lokalahden 

Pitkäluoto

Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kahdesta kantatalosta Pitkäluoto, rälssisäteri. Päärakennus 1720-l, rakenuskanta 1700-

luvulta 1800-1900-l vaihteeseen. Kirstan kantatalon tontilla Pitkäluodon ulkorakennuksia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4436 sr 4603 Maurumaa Vanha kylämiljöö Kylätontilla 1780-l. 6 kantataloa, nykyisin 3: Anto(nyk Kalaja), Antikkala, Maikola. Päärakennukset 

1900-l alusta, hyvin säilyneitä ja maisemallisesti arvokkaita. Ulkorakennuksia ja muuta vanhaa 

rakennuskantaa 1880-1950-l.  Eteläpuolella kantatalo Suikki

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4437 sr 4607 Männäinen Torppa-alue Todennäköisesti jo 1700-luvulla alkunsa saanut torppa- ja mäkitupa-alue. Useita, pieniä 

paritupatyyppisiä asuinrakennuksia 1800-luvun lopusta - 1900-luvun alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4438 sr 4612 Nopperla Nopperlan 

kartanomiljöö

Norpperlan kartano, entinen rälssitila 1500-luvulta. Päärakennus on valmistunut 1901. Kartanon 

pohjoispuolella kartanon vanhamiehen rakennus Ahtela 1920-luvulta. Vanha postite.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4439 sr 4570 Palkkinen Kartanomiljöö Palkkisten kartanon ja Heikkalan talonpoikaistalon muodostama kartanomiljöö MM:2 K 204. 

Heikkalan rakennuskanta 1800-l lopun asussa, SU-662. Palkkisten kartanon rakennuskanta 1718-

1950-luvulta, SU-663.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4440 sr 4613 Pappila Pappilan yksinäistalon 

tontti

Pappilan talouskeskus sijainnut nykyisellä paikalla jo 1780-luvulla. Päärakennus vuodelta 1859. 

Lähellä vanhaa rakennuskantaa, mm sepän asumus Kaikumäki ja työväentalo Voitto 1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4441 sr 4615 Pietinalho yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Pietinalhon yksinäistalo vanhalla paikalla peltojen keskellä. Päärakennus 1870-luvulta. 

Ulkorakennuksia 1800-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4442 sr 4616 Pinipaju Vanha kylämiljöö Kantataloista (6kpl) kylätontilla Penskala(päärak 1930), Pietilä(1870-l), Uotila(1906). Vanhaa rak. 

kantaa 1870-1940-l. Maulan ja Jussilan tonteilla Katajakallio, Jukelan tontilla Vähälä. Lähellä 

kantatalo Jussila, torpat Vaihela, Riihikallio, kansakoulu

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4443 sra 4406 Pyhämaa Kylätontti ja eteläinen 

alue

Kylätontilla 7 kantatalosta jäljellä Rantatalo, Vuola ja Pöylä. Päärak.1800-l. loppu- 1900-luvun alku. 

Muut rakennukset 1900-l. alkupuolelta. Lähellä kyläranta ja ranta-aitat 1850-80-l. Myllymäki, 

mamsellimylly (1889) ja mäkitupa-alue. RKY1993 -alueella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4444 sr 4542 Pyrrilä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla 1798 Maisilan ja Runolan talouskeskukset, Runola siirtynyt palon jälkeen (1900-l. alussa) 

hieman etelämmäksi. Maisilan päärakennus 1800-l komea talonpoikaistalo, Runolan 1900-l alun 

remontoitu ja laajennettu asuinrakennus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4445 sr 4572 Ranta yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanha rälssisäteri, yksinäistila vanhalla paikalla. Päärakennus 1950-l (perustus 1500-l?). Aitta 1840. 

Toinen asuinrakennus 1816 (suunn Erik Lönnroth). SU-kohde 660. Eteläpuolella kaksi torpan tonttia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4446 sr 4619 Riihiranta yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Yksinäistila vanhalla paikalla. Vanha tiilirunkoinen päärakennus 1800-l. alusta ns Flemingin voutitalo, 

joita on kolme Lokalahden eri kylissä. Vanhanmiehentupa 1900-l alusta, aitta ja vaja 1800-l. 

Uudempia ulkorakennuksia. Seutukaavassa MM:2 K 208.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4447 sr 4620 Ruissaari Ruissaaren 

kartanomiljöö

Kartano ja vanha ratsutila vanhalla paikalla. Mainittu 1350 asiakirjoissa. Päärakennus 1700-l. 

lopusta, korj 1800-l lopulla, 1940-l. Toinen asuinrakennus 1820-l ja punatiilinen karjarakennus 1800-l 

puolivälistä. Kartanon koillispuolella torppa Pihlajamäk

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4448 sr 4543 Sairinen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kylätontilla 1819-21 Vähätalon ja Isotalon talouskeskukset. Isotalo vanhalla tontillaan, Vähätalo ja 

Ylistalo sen tuntumassa. Vähätalo myytiin kouluksi 1900-l:n alussa. Hyvin säilyneitä 1800-l 

talonpoikaistaloja sekä mäkitupia, torppia.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4449 sr 4621, sr 4622 Salmi Salmen kartanon 

miljöö

Salmen kartano Lokalahdentien varressa peltoaukealla, perustettu 1600-l, päärakennus 1870-l, 

rakennuskantaa 1800-l. Ympäristössä mm Lepolan tila, kartanon torppa Pajala ja Tyynelän tila, 

joissa rakennuskantaa 1800-l lopulta ja 1900-l alusta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4450 Sannainen Vanha kylämiljöö Kyläalueella 1770-l:lla 4 talon ja 3 torpan tontit. Vanhalla tontilla Ihalan päärakennus 1900-luvun 

alkupuolelta ja Mikolan pihapiiri (rakennuskanta 1700-1900-l) hieman etäämpänä. Neikkulan 

kantatalo kylätontin kaakkoispuolella. Laaja miljöökokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4451 sr 4546 Santtio Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Ryhmäkylä hajonnut 1800-luvulla, 1780-luvulla kylätontilla oli Anttilan, Antintalon ja Maunun 

talouskeskukset, nykyisin  jäljellä vain Uusi-Antintalo, päärakennus 1800-luvulta, laajennettu ja 

korotettu 1910-20-l. (O. Touru). Ulkorakennuksia 1800-1940-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4452 sr 4623-4632 Sorvakko Kalaranta ja sairaala-

alue

Kalaranta, kaupungin vanha sairaala, lääkärin asuinrakennus ja sähkölaitos, rintamamiestaloalue 

sekä Välskärintien miljöö. Vanhimmat korttelit ja rakennukset 1800-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4453 sr 4634 Tynki Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Väljä ryhmäkylä, alueella nyk. Iso-Heikon, Kierikkalan ja Nuutilan talouskeskukset vanhoilla paikoilla, 

päärakennukset 1800-l lopusta ja 1900-l alusta, melko hyvin säilyneitä. Lähellä Osatalo Vähä-Heiko, 

päärak 1917. Maisemallisesti hieno kokonaisuus.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4454 sra 4404 Vanhakartano Sundholman 

kartanomiljöö

Keskiaikainen asuinkartano ent saaressa, salmen rannalla, kuvastaa keskiajan rakentamistapaa 

puolustuksellisine näkökohtineen. Päärakennus 1770-l (kellarikerros 1400-l) ja 1800-l alusta. Muu 

rakennuskanta 1700-, 1800- ja 1900-l. RKY 1993, RKY 2009.

Valtakunnallinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4455 sr 4637, sr 4638 Varanpää Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kantataloista (6kpl) kylätontilla Pietilä, Koulutontti (ent Kukkerla), Uusitupa, Ylärytsälä (ent Rytsälä). 

Kittilä ja Markkula kylätontin tuntumassa. Rakennuskantaa 1700-l lopulta 1900-l alkupuolelle. 

Kyläraittimiljöö.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4456 sr 4565 Varhela Raula 

lähiympäristöineen

Osatalo, syytinki Kallenmäki ja mäkitupa Jannenmäki 1900-l alusta. Alkujaan 5-taloinen, tiivis 

kylätontti. Vanhoilla paikoilla olevista kantataloista Uolan ja Pilpulan päärakennukset 1800-l, Rekolan 

1919. Pohjoispuolella mäkitupa Peri-Kato.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4457 sr 4566 Varjoranta Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Kahden vanhalla paikallaan olevan kantatalon (Vapola ja Jaakola) rakennusten muodostama kylän 

ydinalue. Jaakolan päärak. näyttävä 1800-l. paritupa, Vapolan päärak. vuodelta 1951, 

talousrakennuksia 1700-1800-luvuilta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4458 sr 4639, 4641 Vartsaari Vanhat kylätontit 

lähiympäristöineen

Kylätontilla kantataloista (5 kpl) Tuiskula ja Ketola. Tuiskulan toisella isojakokarttaan merkityllä 

tontilla Osmolan tila. Rakennuskantaa 1700-1800-lukujen vaihteesta 1900-l alkupuolelle. Kylätontin 

luoteispuolella Penkkalan kantatalo.

Seudullinen

K:\KESKEN\Maakuntakaavoitus\Selostus\Liitteet\srr_20100407c.xls 27(29)



VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA MERKITTÄVÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN RYHMÄKOKONAISUUDET (srr) VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

24.5.2010

SEUTUKUNTA KUNTA KUNTA_2009 MKNRO KOHTEET ALUE KYLÄ_KOSA RYHMÄ KUVAUS ARVOTUS STATUS

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4459 sr 4567 Vellua Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla nyk. Anttilan, Jussin, Mattilan ja Pihanperän talouskeskukset. Jussin ja 

Pihanperän (Martta) päärakennukset 1800-l., Anttilan ja Mattilan päärakennukset uudehkoja.Vanha-

Hannulla joen toisella puolella.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4460 Vohdensaari Vohdensaaren 

kylätontti

Asutettu 1300-l. Vanhoilla kylätonteilla 5 kantatilaa: Laula, Kinnala, Vestilä, Vuola ja Jaakkola. 

Päärak. ja ulkorak. 1800-1900-l al. Kansakoulu (1900-l) ja piharak. Mylly sekä aitta 1800-l. Ymp. 

pientiloja. Hyvin säilynyt kok. Lepäistentien varressa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4461 sr 4544 Kuusiston saari, 

Uusikaupunki

Saaren kaakkoisrannan vanha asutuskeskus venevalkamoineen muodostaa kylämaisen 

kokonaisuuden. Kuusistossa on useita vanhoja rakennuksia, mm. torppa mahdollisesti 1720-luvulta.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4463 sr 4537, 4536 Putsaari Putsaari on ollut tärkeä välisatama 1300-l. alkaen. Kaksi kantatilaa, ainoat U:gin ulkosaaristossa. 

Kylätontit edelleen asuttuja. Vanhaa saariston rakennuskantaa ja arvokasta avointa maisemaa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Uusikaupunki srr 4464 sr 4548, 4549 Tevaluoto Tevaluodon saarella on useita vanhoja rakennuksia ja hillitysti uudempaa rakennuskantaa. Vanhojen 

1800-luvulta peräisin olevien torppien, Luotsirannan ja Tevaluodon tilojen miljöö on säilynyt 

maisemallisesti ja rakennusperinteisesti eheänä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4802 sr 4804 Lallinen Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla yksinäistalon tontilla on edelleen Lallisten kantatalon, ent. Bergsundin, rakennukset. 

Päärakennus v.1823 (korjailtu). Seutukaavan suojelukohde SU-676. Vehmassalmen 

kulttuurimaisema-alueella 0R-40. RKY 1993, 225 alueella.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4803 sr 4805, 4806 sra 4803 Laukkapelto Huruisten vanha 

kylätontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla kylätontilla edelleen Isotalon ja Vähätalon talouskeskukset. Osa valtakunnallisesti 

merkittävää kulttuuriympäristöä RKY 1993, 226.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4804 sr 4807 sra 4803 Metsänkylä Yksinäistalon vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Vanhalla tontilla edelleen Metsänkylän talouskeskus. Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 226.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4805 sr 4808 sra 4802 Nuhjalan kartanon 

yks.

Nuhjalan kartanomiljöö Kartano 1300-l asuinpaikalla. Päärak v.1764, rokokoota. Vierastalo 1800n,väentupa 1820,navetta 

1900,sikala 1906,tervah ja muonamieh talo 1800-ll,paja1700-ll,2 aittarak1700-l+vilja-aitta1600-l 

lop,talli 1850-l,sauna ja rantahuone1800-la.SU-677. Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 225.

Seudullinen VMKY 1993-2009 

alueella

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4806 sr 4809 Pankkio Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Pankkion kantatalon talouskeskus edelleen vanhalla kylätontilla.Päärakennus tiilimuurattu, 1800-l 

alusta (Elias Lönnroth) sekä luhti 1764 (MM:2 K 210), muut rakennukset 1800-l-1980-l. Päärakennus 

ja luhti eivät ole käytössä, kunto huononee.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4807 sr 4810-4812 sra 4801 Vanhapappila Kirkko ympäristöineen Kirkon, kellotapulin,Vanhapappilan, Lainajyvästön, Säästöpankin ja kauppojen muodostama 

kokonaisuus Vanhan postitien eteläpuolella. Alue sisältyy valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun 

ympäristön (VaRa) suojelukohdealueeseen. RKY 1993, 224.

Valtakunnallinen VMKY 1993-2009 

alueella. Kirkkolaki

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4808 sr 4813 Viiainen yks. Yksinäistalon vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Vielä 1787 kartassa kolmen talon tontit. Nykyisin paikalla Viiaisten kartanon talouskeskus, joka on 

asumattomana (seutukaavan suojelukohde MM:2 K 209).

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4809 sr 4815 Vikainen Yksinäistalon vanha 

tontti 

lähiympäristöineen

Vikaisten kantatalon talouskeskus sijaitsee aivan 1600-luvun lopun aikaisen talotontin vieressä. 

Vanhan tonttialueen reunalla on nykyisin jokin ulkorakennus. Osa valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä RKY 1993, 225.

Seudullinen VMKY 1993 alueella

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4810 sr 4823 Heikola Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Paikalla on vielä Keskitalo (entinen Brusila, pr 1910-) ja Kylä-Mäkilä (ent. Uotila, pr 1786-). Simolan 

talo on siirtynyt 1900-l alussa kauemmaksi, sen vanha tontti on nimetty Tonttimäeksi.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4811 sr 4824, sr 4825 Irjala Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

Irjalan kantatalo on jakautunut Uusi-, Vanha- ja Loma-Irjalaan sekä Saunamäkeen. Päärakennus 

1800-l . Navetta 1939 ja aitta. Mäkitupa ja aitta (Saunamäki) + sauna. Kustavintie kulkee entisen 

tontin poikki (1948 alkaen).Kylässä on ollut neljä taloa 1540.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4812 sr 4820, sr 4826 Korpi Vanha kantatalon tontti 

lähiympäristöineen

Entinen Mattila, nykyinen Myllynpuisto. SU-673. Talonpoikaistyylinen pihapiiri. Päärakennus vv 

1792/1880. Ulkoasu säilynyt melko alkuperäisenä. Mamsellimylly tuotu tontille Siikaisista 1957-1970-

ll, käyttökunnossa.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4813 sr 4827 Koski Kosken kartano Vanha keskiaikainen kartano vanhalla tontilla. Vanha kartanon päärakennus purettu todennäköisesti 

1900-l alussa. Jäljellä ent.kartanon sivurakennus (renki- ja vierastupa ym) ja uusi omakotitalo vanhan 

päärak. paikalla. (MM:2 K 207)

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4814 sr 4828 Kunnila Vanha kyläalue Heikkilän ja Jaakkolan kantatalojen tontit hieman erillään. Heikkilän kantatalo (1840-l pr) uudistettu, 

mutta hyvin säilyttänyt entistä ilmettään; Jaakkolan kantatalo (1700-l pr), kuistilaajennus ja ikkunat 

uusittu, säilyttänyt kuitenkin myös ilmettään.

Seudullinen
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Vakka-Suomi Vehmaa srr 4815 sr 4802, sr 4803 Lahdinko Museoalue Huolilan talouskeskus sijainnut paikalla jo 1780-l:lla, navetassa kivimuseo, päärakennuksessa koulu- 

paikallismuseo. Tien toisella puolella Kotikallion tuulimylly, kuivuri (kahvila) ja Kallion sotilaan torppa 

1700-l.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4816 sr 4829 Riittiö yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Vanhan tontin tuntumassa nykyinen talotontti, jolla päärak.1800-80 (uudist. ja korj). Säilyttänyt v.1925 

ilmeensä. Leivintupa+kammio(sauna myöh osin), (asuinrak.+) kammio, navetta, riihi ja aitta 

vanhempia rak. Muut uudempia. Miespiha ja talouspiha.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4817 sr 4830 Tarvola yksinäistalon tontti 

lähiympäristöineen

Päärakennus 1800-l, klasssisia piirteitä, pilareita kuistin edessä ja päätykolmio kuistin päällä. Ikkunat 

uusittu vanhan tyylin mukaan. Toinen asuinrakennus pienempi 1920-l. Vanha aitta ja kellari. 

Vajarakennus ja konehalli pihapiirissä.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4818 sr 4816, sr 4817 Vinkkilä Vanha kylätontti 

lähiympäristöineen

1786 kylätontilla kruunun postikonttori ja 7 taloa, näistä 6 tuhoutui tulipalossa 1814. Ryhmäkylä 

hajosi 1800-luvun kuluessa, nykyisin jäljellä Amberla ja Hokuni, joka sijaitsi jo 1780-l:lla hieman 

kauempana.

Seudullinen

Vakka-Suomi Vehmaa srr 4819 sr 4818, sr 4831 Ilmarinen Rautatien miljöö Rautatieasema ja asemapäällikän asuinrakennus, tavaramakasiini ja navetta v. 1924. 

Asemarakennus peruskorjattu 1990-l:lla. Vanha puutarha. Rautatien henkilökunnan asuinrakennus 

1924, kolmen perheen asuinrakennus. Pihapiirissä ent. navetta 1924 ja luhtiai

Seudullinen
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Loimaan seutu Aura sra 5101 Laukkaniityn kylä (Aurajokilaakson kulttuurimaisema) srr 5107 sr 5114-5116 Maak./valtak.

Loimaan seutu Aura sra 5102 Käyrän kasvatuslaitos (Aurajokilaakson kulttuurimaisema) srr 5102 sr 5103-5105 Maak./valtak.

Loimaan seutu Koski Tl sra 5201 Hämeen Härkätie (ja Kosken kirkonkylä) srr 5208 sr 5217, 5220 Maak./valtak.

Loimaan seutu Koski Tl sra 5202 Huovintie (Urmaankulman rivikylä) srr 5202 sr 5203, 5207-5209 Maak./valtak.

Loimaan seutu Koski Tl sra 5203 Kosken kirkko sr 5219 Maak./valtak.

Loimaan seutu Loimaa sra 5301 Vesikosken historiallinen tehdasalue srr 5315 sr 5352, 5353, 5355, 5360, 5366 Maak./valtak.

Loimaan seutu Loimaa sra 5302 Vesikosken historiallinen tehdasalue (Ferraria) srr 5303 sr 5307, 5308 Maak./valtak.

Loimaan seutu Loimaa sra 5303 Satakunnantien miljöö srr 5314 sr 5320, 5365 Maak./valtak.

Loimaan seutu Loimaa sra 5304 Loimaan rautatieasema srr 5313 sr 5333, 5359 Maak./valtak.

Loimaan seutu Loimaa sra 5305 Kanta-Loimaan kirkko ja pappila srr 5310 sr 5339-5341 Maak./valtak.

Loimaan seutu Loimaa sra 5306 Haaroisten kartano ja kulttuurimaisema srr 5302 sr 5304 Maak./valtak.

Loimaan seutu Loimaa sra 5307 Metsämaan kirkkomaisema srr 5308, 5317 sr 5313, 5375 Maak./valtak.

Loimaan seutu Marttila sra 5401 Hämeen Härkätie (Marttilan kirkkomaisema) srr 5407 sr 5411, 5413 Maak./valtak.

Loimaan seutu Oripää sra 5601 Oripään Kirkko sr 5607 Maak./valtak.

Loimaan seutu Pöytyä sra 5701 Mäenpään kylä srr 5710 sr 5727-5729 Maak./valtak.

Loimaan seutu Pöytyä sra 5702 Kyrön rautatieasema sr 5721 Maak./valtak.

Loimaan seutu Pöytyä sra 5703 Pihlavan kartano srr 5713 sr 5736 Maak./valtak.

Loimaan seutu Pöytyä sra 5704 Pöytyän kirkkoympäristö (Aurajokilaakson kulttuurimaisema) srr 5705, 5712, 5714 sr 5711, 5712, 5731-5735, 5737 Maak./valtak.

Loimaan seutu Tarvasjoki sra 5801 Hämeen härkätie (Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisema) srr 5801 sr 5802-5805, 5807, 5816, 5818 Maak./valtak.

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sra 5901 Yläneen Vanhakartano ja viljelysmaisema srr 5905 sr 5913 Maak./valtak.

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sra 5902 Yläneen kirkonmäki ja pappila (Kirkonmäki) srr 5901 sr 5902 Maak./valtak.

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sra 5903 Yläneen kirkonmäki ja pappila (pappila) sr 5904 Maak./valtak.

Turun seutu Askainen Masku sra 3001 Louhisaaren kartano ja Askaisten kirkko (Mynämäenlahden kulttuurimaisema) srr 3002, 3006 sr 3002, 3007, 3008 Maak./valtak.

Turun seutu Askainen Masku sra 3002 Lempisaaren kartano srr 3004 sr 3006 Maak./valtak.

Turun seutu Lemu Masku sra 3101 Lemun kirkkoympäristö srr 3105 sr 3104, 3105 Maak./valtak.

Turun seutu Lemu Masku sra 3102 Nyynäisten kartanomaisema srr 3103, 3104 sr 3103 Maak./valtak.

Turun seutu Lemu Masku sra 3103 Mannerjärven Yli- ja Alitalo srr 3101 sr 3101 Maak./valtak.

Turun seutu Masku sra 3201 Kankaisten kartanolinna srr 3205 sr 3206 Maak./valtak.

Turun seutu Masku sra 3202 Maskun kirkko ja pappila srr 3213 sr 3213, 3214 Maak./valtak.

Turun seutu Merimasku Naantali sra 3301 Merimaskun kirkko sr 3309 Maak./valtak.

Turun seutu Mynämäki sra 3401 Mietoisten kirkkomaisema srr 3423, 3433 sr 3441, 3462 Maak./valtak.

Turun seutu Mynämäki sra 3403 Saaren virkatalo (Mynämäenlahden kulttuurimaisema) srr 3431 sr 3458 Maak./valtak.

Turun seutu Mynämäki sra 3404 Mynämäen kirkko srr 3424 sr 3446, 3447 Maak./valtak.

Turun seutu Mynämäki sra 3405 Karjalankylä ja Karjalan kirkko (Karjalan kirkko) srr 3415 sr 3424 Maak./valtak.

Turun seutu Mynämäki sra 3406 Karjalankylä ja Karjalan kirkko (Karjalankylä) srr 3412-3414 sr 3418-3423 Maak./valtak.

Turun seutu Nousiainen sra 3501 Nousiaisten kirkko ja kirkkomaisema srr 3510 sr 3521, 3525 Maak./valtak.

Turun seutu Rymättylä Naantali sra 3601 Rymättylän kirkko (Kirkkolahden kulttuurimaisema) srr 3620 sr 3632-3634 Maak./valtak.

Turun seutu Rymättylä Naantali sra 3602 Lookilan yksinäistalo srr 3610 sr 3618 Maak./valtak.

Turun seutu Sauvo sra 3701 Sauvon kirkko srr 3737 sr 3728, 3756 Maak./valtak.

Turun seutu Sauvo sra 3702 Paddaisten kartano srr 3753 sr 3780 Maak./valtak.

Turun seutu Sauvo sra 3703 Karunan kartano ympäristöineen srr 3709, 3710 sr 3714, 3715 Maak./valtak.

Turun seutu Vahto Rusko sra 3801 Kautrannan kylämaisema srr 3802 sr 3802 Maak./valtak.

Turun seutu Velkua Naantali sra 3901 Velkuan kirkkomaisema srr 3903, 3904 sr 3903, 3905-3907 Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1001 Dragsfjärdin kirkko ympäristöineen sr 1004 Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1002 Taalintehtaan vanha teollisuusalue Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1003 Söderlängvikin kartanoympäristö sr 1006 Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1004 Björkbodan ruukinalue sr 1001, 1002 Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1005 Dragsfjärdin ulkosaariston kyläasutus, Högsåra Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1006 Dragsfjärdin ulkosaariston kyläasutus, Holma Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1007 Dragsfjärdin ulkosaariston kyläasutus / Rosala ja Böle Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1008 Hiittisten kirkonkylä sr 1003 Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1009 Vänön kylä Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1010 Bengtskärin majakka Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Kemiönsaari sra 1011 Örön linnake Maak./valtak.

Turunmaa Dragsfjärd Hiittisten saari Maak./valtak.

Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sra 1101 Houtskarin kirkkoympäristö sr 1101, 1103 Maak./valtak.
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Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sra 1102 Houtskarin saaristoasutus (Björkö, Mossala) sr 1102 Maak./valtak.

Turunmaa Houtskari Länsi-Turunmaa sra 1104 Houtskarin saaristoasutus (Saverkeit) Maak./valtak.

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa sra 1201 Iniön kirkonkylä sr 1201 Maak./valtak.

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa sra 1202 Iniön saarten kyläasutus (Jumon saaren kulttuurimaisema) Maak./valtak.

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa sra 1203 Iniön saarten kyläasutus (Kolkon saari) Maak./valtak.

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa sra 1204 Iniön saarten kyläasutus (Keistiön kylä) srr 1201 sr 1202 Maak./valtak.

Turunmaa Iniö Länsi-Turunmaa sra 1205 Iniön saarten kyläasutus (Åselholman kylä) Maak./valtak.

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sra 1301 Kemiön kirkko ja pappila srr 1302, 1303 sr 1304-1306 Maak./valtak.

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sra 1302 Sandön kartano srr 1304 sr 1307 Maak./valtak.

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sra 1303 Sjölaxin kartano Maak./valtak.

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sra 1304 Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas (Vestlaxin 

kalkkilouhus)

sr 1316 Maak./valtak.

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sra 1305 Kiilan kylä sr 1315 Maak./valtak.

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sra 1306 Sagalundin kotiseutumuseo sr 1309-1312 Maak./valtak.

Turunmaa Kemiö Kemiönsaari sra 1307 Strömman kanava (osa) Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1401 Korppoon kirkko srr 1411 sr 1405 Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1402 Korpoströmin kartano ja vanha satamapaikka srr 1419 s4 1439, 1440 Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1403 Utön linnake, majakka- ja luotsiyhdyskunta sr 1408 Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1404 Korppoon ulkosaariston kalastajakylät (Jurmon kylä) sr 1438 Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1405 Korppoon ulkosaariston kalastajakylät (Björkön saari) Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1406 Korppoon ulkosaariston  kalastajakylät (Aspön saaristokylä) Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1407 Korppoon ulkosaariston  kalastajakylät (Österskär) Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1408 Åvensorin kylä ja kalkkikaivos srr 1417 sr 1432-1436 Maak./valtak.

Turunmaa Korppoo Länsi-Turunmaa sra 1409 Korppoonkartano sr 1406 Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1501 Nauvon kirkko ja kirkon seutu sr 1506 Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1502 Seilin hospitaali sr 1501, 1502 Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1503 Nauvon pääsaarten rannikkokylät (Kvivlaxin kartano ja miljöö) Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1504 Käldingen kartano ja miljöö sr 1508 Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1505 Nauvon pääsaarten rannikkokylät (Dalkarbyn kylä ja maisema) Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1506 Nauvon ulkosaariston kyläasutus (Berghamn) Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1507 Nauvon ulkosaariston kyläasutus (Gullkrona) Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1508 Nauvon ulkosaariston kyläasutus (Stenskär) Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1509 Nauvon ulkosaariston kyläasutus (Nötön kylä) Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1510 Nauvon ulkosaariston kyläasutus (Sandholm) Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1511 Nauvon ulkosaariston kyläasutus (Lökholm) Maak./valtak.

Turunmaa Nauvo Länsi-Turunmaa sra 1512 Nauvon ulkosaariston kyläasutus (Borstön kylä) Maak./valtak.

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sra 1601 Paraisten kirkko ja Vanha Malmi sr 1628, 1630, 1637 Maak./valtak.

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sra 1602 Kapellstrandin kulttuurimaisema sr 1629 Maak./valtak.

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sra 1603 Kuitian kartanolinna Maak./valtak.

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sra 1604 Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas (Simonbyn 

kalkkilouhos)

sr 1636 Maak./valtak.

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sra 1605 Atun kartanoympäristö Maak./valtak.

Turunmaa Parainen Länsi-Turunmaa sra 1606 Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas (Paraisten kalkin 

teollisuuslaitokset ja Limbergin - Skräbbölen kalkkilouhos)

sr 1639 Maak./valtak.

Turunmaa Västanfjärd Kemiönsaari sra 1701 Västanfjärdin vanha ja uusi kirkko srr 1705 sr 1708 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Kustavi sra 4001 Kustavin kirkkoympäristö srr 4004 sr 4005, 4038 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Kustavi sra 4002 Lypyrtin kylä ja luotsiasema srr 4006, 4025 sr 4045, 4046, 4047, 4049-4053 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Kustavi sra 4003 Kaurissalon Itätalo srr 4003 sr 4004 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Kustavi sra 4004 Katanpään linnake srr 4005 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Kustavi sra 4005 Isonkarin majakka ja luotsiyhdyskunta srr 4002 sr 4003 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Laitila sra 4101 Laitilan kirkko ympäristöineen srr 4118 sr 4113, 4124 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Laitila sra 4102 Koukkelan Kauppilan umpipihainen talonpoikaistalo sr 4114 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Laitila sra 4103 Untamalan raittikylä srr 4104 sr 4104-4106, 4139, 4143, 4145 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Laitila sra 4104 Suontaan ryhmäkylä srr 4114 sr 4135 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Pyhäranta sra 4201 Pyhärannan kirkko srr 4203 sr 4212 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Pyhäranta sra 4202 Ylikylä srr 4204 sr 4203, 4215-4217 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Pyhäranta sra 4203 Santtion kylä ja kulttuurimaisema srr 4211 sr 4230 Maak./valtak.
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Vakka-Suomi Pyhäranta sra 4204 Rihtniemen kylä srr 4202 sr 4205, 4206, 4228, 4229 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Taivassalo sra 4301 Järppilän kartano ja kulttuurimaisema srr 4314 sr 4303 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Taivassalo sra 4302 Hakkenpään kylä ja kulttuurimaisema srr 4306 sr 4315-4317 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Taivassalo sra 4303 Viiaisten ja Vuorenpään kartanoiden maisemakokonaisuus srr 4304, 4342 sr 4312, 4313 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Taivassalo sra 4304 Taivassalon kirkko ja pappilat (Taivassalon pappilat) sr 4309 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Taivassalo sra 4305 Taivassalon kirkko ja pappilat (Taivassalon kirkko) srr 4327 sr 4307, 4328 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Taivassalo sra 4306 Suuri Postitie ja Tuomoisten laituri srr 4301, 4307 sr 4318-4322 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4401 Kalannin kirkko srr 4424 sr 4585 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4402 Uudenkaupungin puutalokorttelit srr 4405-4407, 4409, 4410 sr 4414-4506, 4508-4519, 4577, 4596, 

4623-4627

Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4403 Kallelan kylä srr 4402, 4403 sr 4408-4412 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4404 Sundholman kartano srr 4454 sr 4636 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4405 Männäisten ruukinalue sr 4608, 4609, 4611 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4406 Pyhämaan kirkot ja kyläasutus, Pyhämaa srr 4418, 4443 sr 4617, 4618, 4538, 4540 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4407 Pyhämaan kirkot ja kyläasutus,  Ketteli sr 4411 sr 4521, 4523, 4526 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4408 Pyhämaan kirkot ja kyläasutus, Pitkäluoto srr 4416 sr 4534, 4535 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4409 Lokalahden kirkko srr 4434 sr 4576 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4410 Lyökin tunnusmajakka ja luotsiasema (Lyökin tunnusmajakka) sr 4580 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4411 Lyökin tunnusmajakka ja luotsiasema (Lyökin luotsiasema) sr 4643 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4412 Uudenkapungin rautatieasema (Kaksoisvahtitupa) Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4413 Uudenkapungin rautatieasema (Veturitalli ja vesitorni) Maak./valtak.

Vakka-Suomi Uusikaupunki sra 4414 Uudenkapungin rautatieasema Maak./valtak.

Vakka-Suomi Vehmaa sra 4801 Vehmaan kirkko ja pappila srr 4807 sr 4811, 4812, 4833 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Vehmaa sra 4802 Nuhjalan kartano (Vehmassalmen kulttuurimaisema) srr 4805 sr 4808 Maak./valtak.

Vakka-Suomi Vehmaa sra 4803 Himoistenlahden kulttuurimaisema srr 4803, 4804 sr 4805-4807 Maak./valtak.
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Loimaan seutu Alastaro Loimaa sr 5033 Huovintie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Aura sr 5130 Varkaantie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Koski Tl sr 5223 Hämeen Härkätie (ja Kosken kirkonkylä) Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Koski Tl sr 5224 Huovintie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Loimaa sr 5381 Huovintie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Marttila sr 5420 Hämeen Härkätie (ja Marttilan kirkkomaisema) Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Marttila sr 5421 Huovintie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Mellilä Loimaa sr 5518 Huovintie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Oripää sr 5611 Huovintie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Oripää sr 5612 Varkaantie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Pöytyä sr 5744 Varkaantie Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Tarvasjoki sr 5827 Paimionjoen-Tarvasjoen kulttuurimaisema Maak./valtak. VMKY 2009

Loimaan seutu Yläne Pöytyä sr 5915 Pyhän Henrikin tie Maak./valtak. VMKY 1993

Turun seutu Masku sr 3221 Nunnanpolku Maak./valtak. VMKY 1993

Turun seutu Mynämäki sr 3475 Pyhän Henrikintie Maak./valtak. VMKY 1993

Turun seutu Nousiainen sr 3530 Nunnanpolku Maak./valtak. VMKY 1993

Vakka-Suomi Kustavi sr 4014 Suuri postitie (Rahinranta) Maak./valtak. VMKY 2009

Vakka-Suomi Kustavi sr 4015 Suuri postitie (Etelä-Vartsala) Maak./valtak. VMKY 2009

Vakka-Suomi Kustavi sr 4016 Suuri postitie (Kustavin kirkonkylä) Maak./valtak. VMKY 2009

Vakka-Suomi Taivassalo sr 4314 Suuri Postitie Maak./valtak. VMKY 2009

Vakka-Suomi Vehmaa sr 4823 Suuri Postitie Maak./valtak. VMKY 2009
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