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Tiivistelmä
Museoviraston tutkija Vesa Laulumaa inventoi Salo‐Turku ratahankealueelle suunniteltuja oikaisukohtia ja
Siuntion ja Inkoon välisiä radanparannusalueita 18.‐20.5.2020. Kyseessä oli lisäinventointi vuoden 2019 Salo‐
Turku ratahankeinventointiin. Oikaisuja on suunniteltu Salon Hajalaan sekä Paimion Kriivariin ja Toikkalaan.
Lisäksi Turun Lausteessa on suunnitteilla rataa risteävän tien oikaisu. Inventoitujen oikaisukohtien yhteispi‐
tuus oli noin 11 km ja inventointi tehtiin 200 metrin leveydeltä suunnitellun ratalinjan molemmin puolin niiltä
osin kuin sitä ei ollut inventoitu jo vuoden 2019 inventoinnissa. Oikaisualueiden inventoinnissa ei löydetty
uusia muinaisjäännös‐ tai muita kulttuuriperintökohteita. Inventointialueilla kuitenkin sijaitsee muutamia en‐
nestään tunnettuja kohteita, jotka tarkastettiin. Suurin vaikutus muinaisjäännöksiin näyttäisi olevan Paimion
Kriivarin kohdalla, jossa sijaitsee neljä kivikautista asuinpaikkaa Hanhiala 1–4 aivan suunnitellun ratalinjan
tuntumassa tai sen kohdalla.
Näiden lisäksi inventoitiin myös radanparannuskohteita Siuntion ja Inkoon välillä kolmessa kohtaa, yhteensä
10,5 km pituudelta. Uusia kohteita ei inventoinnissa löytynyt, mutta kolme tunnettua kohdetta tarkastettiin.
Niistä Siuntiossa sijaitsevan Moottorirata‐nimisen, Porkkalan vuokra‐aikaan ajoittuvan linnoitekohteen ala‐
kohteena oleva tuliasema on lähellä rataa ja huomioitava parannustöissä.
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1. Johdanto
Vuoden 2020 Salo‐Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi liittyy Väylän (aiemmin Liikennevi‐
rasto) suunnitelmaan Helsingin ja Turun välisestä nopeasta junayhteydestä. Vuonna 2019 Sitowise aloitti
Salo‐Turku välin parantamiseen liittyvät selvitykset. Tähän liittyen Museoviraston Arkeologisten kenttäpal‐
veluiden tutkijat Vesa Laulumaa ja Piritta Häkälä inventoivat ratahankealuetta vuonna 2019 ja vuoden 2020
inventointi täydensi sitä muutamilta osin.
Jo aiemmin, vuonna 2010, Museovirasto teki ratahankkeeseen liittyen arkeologisen arkisto‐ ja karttaselvityk‐
sen Espoo‐Salo välisen radan linjausvaihtoehdoista. Vuonna 2017 Sitowise jatkoi silloisen Liikenneviraston
tilauksesta suunnittelua valitun linjausvaihtoehdon alueella. Samana vuonna Museoviraston Arkeologisten
kenttäpalveluiden tutkijat Satu Koivisto ja Vesa Laulumaa tekivät valitulla linjalla arkeologisen inventoinnin.

2. Inventointialue ja sen historiaa
Vuonna 2020 inventoidut alueet olivat radan oikaisukohtia Salon Hajalassa ja Paimion Kriivarissa sekä Toik‐
kalassa. Näiden lisäksi inventoitiin tieoikaisu Turun Lausteessa. Radan oikaisukohtien inventoitujen alueiden
pituus oli yhteensä noin 11 km. Nämä osuudet inventoitiin 200 metrin leveydeltä ratalinjasta niiltä osin, joita
ei ollut inventoitu jo vuoden 2019 inventoinnissa. Turun Lausteen kohdalla inventoitiin suunniteltua tielinjaa
noin 700 metrin matkalta ja 50 metrin etäisyydeltä tielinjan molemmin puolin. Inventoidut alueet on esitelty
tarkemmin kunkin alueen kohdalla.
Edellä mainittujen lisäksi Siuntiossa ja Inkoossa inventoitiin kolmessa kohteessa 50 metriä nykyisen ratalinjan
molemmin puolin yhteensä noin 10 km matkalta. Näillä alueilla suunnitellaan vain radan parannusta, joten
inventointialue oli melko kapea.
Alueen tutkimus‐, ympäristö‐ ja asutushistoria on käsitelty laajasti vuoden 2019 inventoituraportissa (Vesa
Laulumaa 2019), johon tämä työ on täydennys. Lisäinventoinnissa läpikäytyjen alueiden tutkimushistoria on
esitelty kunkin alueen kohdalla.

3. Inventoinnin valmistelu
Inventoinnin valmistelut oli pääosin tehty jo vuoden 2019 inventointiin liittyen. Niitä täydennettiin tutustu‐
malla uusien inventoitavien alueiden tutkimushistoriaan ja käymällä läpi historiallisen ajan karttoja. Tiedot
kohteista niissä tehdyistä aiemmista tutkimuksista saatiin Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekis‐
teristä.
Inventointialueen historiallisia karttoja hankittiin Kansallisarkiston verkkopalveluiden kautta. Varsinais‐Suo‐
men ja Länsi‐Uudenmaan kartta‐aineistosta on suurin osa digitoidussa muodossa. Historiallisten karttojen
avulla hahmotettiin maankäyttöä 1600‐luvulta eteenpäin ja asuinpaikkojen sijaintia. Erityisesti etsittiin auti‐
oituneita talon paikkoja, jotka olisivat säilyneet maastossa ja näin ollen tutkimuksellisesti arvokkaita. Kartta‐
aineistosta käytiin läpi isojako ja tilakarttoja 1600‐1800‐luvuilta, Kuninkaan kartastoa 1700‐1800 ‐lukujen
vaihteesta, pitäjänkartastoa ja ns. Senaatin kartastoa 1800‐luvulta sekä 1900‐luvun peruskarttoja.
Arkeologista potentiaalia inventointialueen eri osissa erityisesti esihistorian kannalta selvitettiin myös ranta‐
vaiheita rekonstruoimalla. Eri rantavaiheiden maastomalleja tehtiin Maanmittauslaitoksen avoimien aineis‐
tojen tiedostopalvelusta ladatuilla 2 metrin korkeusmallitiedostoilla, joista tuotettiin eri aikakausien ja ran‐
nan korkeuksien rekonstruktioita. Mallinnukset tehtiin QGIS‐ohjelmalla.
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Maanmittauslaitokselta saatavissa oleva korkeusmalliaineistoa käytettiin myös vinovalovarjosteen (DEM‐
mallin) luomiseen. Sen ohella käytettiin myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna‐verkkopalvelun tar‐
joamaa vinovalovarjostetta. Näiden pohjalta tehtiin inventoinnin valmisteluvaiheessa havaintoja kohteista,
jotka erottuvat kuvissa mahdollisina ihmisen tekeminä rakenteina, kuten esim. tervahaudat, hiilimiilut ja ki‐
vikautiset asumuspainanteet. Tällä kertaa ei havaittu mitään sellaista, joka olisi viitannut edellä mainitun kal‐
taisiin ilmiöihin.

4. Oikaisualueiden inventoinnin kulku ja tulokset
Inventoinnissa läpikäydyt alueet selviävät kunkin alueen kohdalla olevasta karttaliitteestä, johon on mer‐
kitty vuoden 2019 ja vuoden 2020 inventoidut alueet.

4.1 Hajalan oikaisu
Hajalan oikaisu sijaitsee Salon kau‐
pungin länsiosassa Hajalan kylän koh‐
dalla. Kylä on aiemmin kuulunut Hali‐
kon kuntaan. Inventoitu alue oli noin
3,5 km pitkä (kuva 1) ja noin puolet
siitä oli inventoitu jo vuoden 2019 in‐
ventoinnissa. Alueen maaperä on
pelloilla savea ja niitä korkeammilla
maastonkohdilla
hiekkamoreenia
sekä kalliota.
Oikaisu sijoittuu Hajalan vanhan ase‐
man eteläpuolisen mäen pohjoisreu‐
naan. Oikaisun alue inventoitiin
maastossa havainnoimalla niiltä osin
kuin sitä ei ollut inventoitu vuoden
2019 inventoinnissa (alueet eroteltu
kuvassa 1, punainen on vuoden 2020
ja vihreä vuoden 2019 inventointi‐
alue). Lisäksi tehtiin jonkin verran
koepistoja sellaisiin maastonkohtiin,
jotka vaikuttivat sopivilta kivikauti‐
sen asutuksen löytämiseksi.
Inventoinnissa ei löytynyt uusia koh‐
teita, mutta inventointialueen sisällä
on kolme muuta ennestään tunnet‐
tua kulttuuriperintökohdetta, jotka
olivat löytyneet Oy Sigillum Ab:n
Hanna‐Maria Pellisen tekemässä Ha‐
jalan kaava‐alueen inventoinnissa. In‐
Kuva 1. Hajalan oikaisun inventoitu alue ja kohteet.
ventointitiedot ovat niin tuoreet, että
kohteita ei ollut syytä tarkastaa. Koh‐
teet kuitenkin kuvattiin dronella.
Kyseiset muut kulttuuriperintökohteet Mustinen, Kuumala ja Saarimäki ovat historiallisen ajan asuinpaikkoja,
jotka ovat edelleen käytössä. Kohteiden tiedot löytyvät liitteestä Kohdekuvaukset.
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4.2 Kriivarin oikaisu
Kriivarin oikaisu alkaa Paimion keskustan
kaakkoispuolelta ja ulottuu Kevolan ky‐
lään. Inventoidun oikaisualueen pituus oli
noin 4 kilometriä, josta osa oli inventoitu
jo vuoden 2019 inventoinnissa (kuvat 2–
3). Alueella on pitkiä kapeita kaakko‐luode
suuntaisia peltoalueita, joita reunustavat
melko jyrkät kallioiset mäet, joiden alarin‐
teiden maa‐aines on yleensä hiekkamo‐
reenia, paikoin myös hiekkaa.
Oikaisun kaakkoispäässä on kaksi koh‐
detta Laterlan silta ja Penttilä, jotka löytyi‐
vät vuoden 2019 inventoinnissa, joten
niitä ei nyt tarkastettu. Oikaisun luoteis‐
päässä on kivikautisten asuinpaikkojen
ketju Hanhiala 1–4, jotka ovat jo ennes‐
tään tunnettuja kohteita. Uusia kohteita
inventoinnissa ei löytynyt.
Hanhiala 1–4 sijaitsevat kaikki peltojen
kohdalla, osa niistä kuuluu todennäköi‐
sesti alueen merenrantavaiheen pyynti‐
kulttuurin aikaiseen asutukseen noin 4000
ennen ajanlaskun alkua (kuva 4) Hanhiala
2:sta löytynyt vasarakirves viittaa myös
nuorempaan kivikauteen, ns. vasarakir‐
veskulttuurin aikaan (n. 2800‐2300 eaa).
Vasarakirveskulttuuri, tunnetaan myös ni‐ Kuva 2. Kriivarin oikaisun inventoitu alue ja kohteet.
mellä nuorakeraaminen kulttuuri, tunsi jo
karjanhoidon ja maanviljelyn ja asuinpai‐
kat eivät sijainneet enää veden äärellä
vaan usein laidun‐ ja peltomaiksi sopivilla
alueilla (kuva 5). Hanhiala 1–4 kohteista ei
saatu juurikaan uutta tietoa inventoin‐
nissa, Hanhiala 2:n muinaisjäännösalueen
rajausta muutettiin hieman havaintojen
perusteella.
Oikaisun alue inventoitiin maastossa ha‐
vainnoimalla niiltä osin kuin sitä ei ollut in‐
ventoitu vuoden 2019 inventoinnissa. Li‐
säksi tehtiin jonkin verran koepistoja sel‐
laisiin maastonkohtiin, jotka vaikuttivat Kuva 3. inventointialuetta Paimion Kriivarissa. Dronekuva lännestä.
(AKDG6457:6)
sopivilta kivikautisen asutuksen löytä‐
miseksi.
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Kuva 4. Hanhialan kivikautiset asuinpaikat ovat sijainneet ehkä kapean salmen rannalla Litorinameren aikaan
noin 4000 ennen ajanlaskun alkua. Rannankorkeus mallinnettu 35 metrin korkeuskäyrän mukaan.

Kuva 5. Hanhila 2:n vasarakirveslöytö viittaa, että se olisi ollut käytössä vasarakirveskulttuurin aikaan noin 2500 eaa,
jolloin merenranta oli jo vetäytynyt kauemmaksi, mutta kostea laakso tarjosi ehkä hyvät mahdollisuudet laiduntamiseen.
Rannankorkeus mallinnettu 25 metrin korkeuskäyrän mukaan.
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4.3 Toikkalan oikaisu
Toikkalan oikaisu sijaitsee Paimion
keskustan länsipuolella (kuvat 6–7).
Oikaisun inventointialueella oli pi‐
tuutta noin 3,5 kilometriä. Sen itä‐
päässä sijaitsee kaksi ennestään tun‐
nettua muinaisjäännöskohdetta, Sie‐
volanmäki, rautakautinen hauta‐
paikka ja Kotkoja, rautakautinen
asuinpaikka, jotka oli tarkastettu jo
vuoden 2019 inventoinnissa.
Inventoitu oikaisun alue on pääosin
peltoa ja kallioisia mäkiä. Maaperä
pelloilla on savea ja mäkialueilla kal‐
liota ja hiekkamoreenia.
Oikaisun alue inventoitiin maastossa
havainnoimalla niiltä osin kuin sitä ei
ollut inventoitu vuoden 2019 inven‐
toinnissa. Lisäksi tehtiin jonkin verran
koepistoja sellaisiin maastonkohtiin,
jotka vaikuttivat sopivilta asutuksen
löytämiseksi. Erityistä huomiota in‐
ventoinnissa kiinnitettiin Huitlanmäen
alueelle, Vuohimäentien länsipuo‐
lella, johon oikaisu lähinnä sijoittuu.
Piha‐alueita ei inventoitu, johtuen eri‐
tyisesti vuoden 2020 koronapandemi‐
asta.
Kuva 6.Toikkalan oikaisun inventoitu alue ja kohteet.

Kuva 7. Inventointialuetta Paimion Toikkalan oikaisun kohdalla. Dronekuva idästä. (AKDG6457:3)
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4.4 Lausteen uusi tielinja
Lauste sijaitsee Turun kaupungin itä‐
osassa, lähellä Kaarinan rajaa. Laus‐
teeseen on suunniteltu uutta radan
ylittävää tielinjaa, joka samalla oi‐
kaistaan (kuva 8). Inventoitavan alu‐
een pituus oli noin 700 metriä ja se
inventoitiin 50 metrin leveydeltä lin‐
jan molemmin puolin. Alue on tihe‐
ään rakennettua taajama‐aluetta.
Oikaisu kulkee kuitenkin rakenta‐
mattoman, ulkoilu käytössä, olevan
mäen halki Unkarinkadun eteläpuo‐
lella. Inventoinnissa tarkastelu koh‐
distui erityisesti tähän mäkeen ja
Maistraatinkadun pohjoispuolella
olevaan metsäalueeseen. Mäen laki
on korkeudeltaan noin 35 m mpy ja
rinteet laskeutuvat noin 25 metrin
korkeuteen, joten kivikauden poten‐
tiaalia alueella oli hieman, tosin jyrk‐
kärinteinen ja paljaslakinen mäki ei
ole kovin todennäköinen asuin‐
paikka‐alue (kuva 9). Alue on melko
kallioinen ja kivinen, myöhempiä
kaiveluita on siellä täällä. Maan‐
pinta erityisesti mäen päällä kulu‐
nut, mikä helpotti tarkastelua erityi‐
sesti kivikautisten löytöjen suhteen.
Muutamia koepistoja tehtiin vielä
mäen alaosaan, mutta mitään mui‐
Kuva 8. Lausteen uuden tielinjan inventointialue.
naisjäännökseen viittaavaa alueelta
ei löydetty.

Kuva 9. AKDG6457:7 Inventointialuetta Lausteella. Kuva idästä.
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5. Siuntion ja Inkoon parannuskohteet
Siuntion ja Inkoon välillä oli kolme inventointialuetta liittyen radanparannukseen. Yhteensä inventoitavien
alueiden pituus olin noin 10 km ja inventointi käsitti 50 metriä leveän alueen radan molemmin puolin. Radan
vierustat oli raivattu puustosta ehkä noin 30 metrin leveydeltä, tämä osin helpotti havaintojen tekoa, mutta
toisaalta hankaloitti liikkumista.

5.1 Siuntion osuus
Siuntio parannusosuus (kuva 10) si‐
jaitsee Siuntion aseman länsipuolella.
Parannettava rataosuus on pituudel‐
taan 2 km asettuen kilometrimerkkien
55+00 ja 57+00 väliin. Suurin osa alu‐
eesta on peltoa, itäpäässä Brannmäls‐
backenin kohdalla alue on melko kos‐
teata ja kasvaa osittain raivattua ve‐
sakko. Länsipäässä maasto hieman
nousee ja muuttuu metsäiseksi, maa‐
pohja on hiekkamoreenia.
Itäpäässä sijaitsee yksi ennestään tun‐
nettu muu kulttuuriperintökohde,
Siuntion Moottorirata. Kohde on
Porkkalan vuokra‐aikaan v. 1944‐1956
kuuluva linnoite, joka koostuu kauem‐
mas radasta jäävästä konekivääriase‐
masta ja noin 20 metriä radan etelä‐
puolella olevasta tuliasemasta. Kohde
tarkastettiin tuliaseman osalta ja sen
todettiin olevan vedenpeittämä. Vuo‐
den 2014 inventoinnissa (Laulumaa)
tuliasema oli kuiva ja siinä oli nähtä‐
vissä vielä lahonneita hirsiseinän osia.
Alue käytiin jalkaisin kauttaaltaan läpi
lukuun ottamatta muutamia hyvin
märkiä peltoalueita, joiden arkeologi‐
nen potentiaali katsottiin muutenkin
hyvin pieneksi. Uusia muinaisjäännös‐ Kuva 10. Inventoitu radan parannusalue Siuntion länsipuolella.
tai kulttuuriperintökohteita ei löyty‐
nyt.
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5.2. Tähtelän osuus
Inventoitu parannus osuus sijaitsee
Tähtelän aseman molemmin puolin
ja oli pituudeltaan 1,4 kilometriä
(kuvat 11‐12). Alue asettui kilomet‐
rimerkkien 64+400 ja 65+800 välille.
Tähtelän asema sijaitsee alueen
puolessa välissä, jossa on muitakin
rakennuksia ja radan läheistä ties‐
töä. Aseman lounaispuolella rata
kulkee pitkin savipohjaista peltoa,
inventointialue päättyi pellon kaak‐
koispuoleisen mäen rinteeseen, joka
kasvoi metsää ja oli maaperältään
hiekkamoreenia.
Inventoitavalta
alueelta ei tunnettu ennestään koh‐
teita, eikä inventoinnissa löytynyt
muinaisjäännöksiä tai muita kulttuu‐
riperintökohteita.

Kuva 11. Inventoitu radan parannusalue Tähtelän aseman molemmin puolin.

Kuva 12. Inventointi aluetta Tähtelän aseman molemmin puolin. Asema kuvan keskellä radan
vasemmalla puolen. Dronekuva idästä. (AKDG6457:4)
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5.3. Inkoon osuus
Inkoon inventoitu parannusosuus alkoi
Inkoon aseman itäpuolelta ja päättyi
noin 500 metrin päähän Raaseporin
(ent. Karjaa) rajasta. Alueen pituus oli
7,1 km ja se asettui kilometrimerkkien
69+00 ja 76+100 väliin (kuva 13). Rata
kulkee pääosin pelloilla ja melko kos‐
teilla alueilla. Alueella on mm. kuivattu
Vars träsket, joten alue on ollut alavaa ja
kosteaa. Inventoitava 50 metrin vyöhyke
ulottui paikoin kuitenkin myös radan
eteläpuolella olevaan metsärinteeseen.
Inventointialueelta tunnetaan ennes‐
tään kaksi kohdetta, Wars 1–2 ja Tall‐
backa, molemmat historiallisia asuin‐
paikkoja. Kohteiden koordinaattipisteet
jäävät tosin hieman inventointialueen
ulkopuolelle, mutta ne otettiin kuitenkin
mukaan selvitykseen. Molemmat on luo‐
kiteltu mahdollisiksi muinaisjäännök‐
siksi. Tallbackan kohdalta oli todettu jo
aiemmassa inventoinnissa (Jussila 2017),
että kohde on tuhoutunut myöhemmän
rakentamisen vuoksi. Wars sen sijaan on
ollut kylänpaikka ja se olisi ehkä syytä
luokitella muuksi kulttuuriperintökoh‐
teeksi. Varsin kylän (Vars by) asutus on
ollut melko laajaa, mutta radan paranta‐
misen suhteen sillä ei pitäisi olla vaiku‐
tusta elleivät toimenpiteet ulotu Warsin Kuva 13. Inventoitu radan parannusalue Inkoossa.
talon piha‐alueelle.
Alue käytiin inventoinnissa kauttaaltaan läpi havainnoiden. Ainoa havainto oli Hagalandetin talon pohjois‐
puolella mäen rinteessä ollut kivillä tuettu penger, jonne johtaa tieura. Rakenne on kuitenkin selvästi mo‐
derni eikä sitä huomioitu kohteena.
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4. Yhteenveto
Museoviraston tutkija Vesa Laulumaa inventoi Salo‐Turku ratahankealueelle suunniteltuja oikaisukohtia ja
Siuntion ja Inkoon välisiä radanparannusalueita 18.‐20.5.2020. Kyseessä oli lisäinventointi vuoden 2019 Salo‐
Turku ratahankeinventointiin. Oikaisuja on suunniteltu Salon Hajalaan sekä Paimion Kriivariin ja Toikkalaan.
Lisäksi Turun Lausteessa on suunnitteilla rataa risteävän tien oikaisu. Näiden lisäksi inventoitiin myös radan‐
parannuskohteita Siuntion ja Inkoon välillä. Inventoitujen oikaisukohtien yhteispituus oli noin 11 km. inven‐
tointi tehtiin 200 metrin leveydeltä suunnitellun ratalinjan molemmin puolin niiltä osin kuin sitä ei ollut in‐
ventoitu jo vuoden 2019 inventoinnissa. Oikaisualueiden inventoinnissa ei löydetty uusia muinaisjäännös‐ tai
muita kulttuuriperintökohteita. Inventointialueilla kuitenkin sijaitsee muutamia ennestään tunnettuja koh‐
teita, jotka tarkastettiin, lukuun ottamatta Hajalan kohteita, jotka olivat löytyneet Hajalan kaava‐alueen in‐
ventoinnissa vuonna 2019 ja olivat näin ollen ajantasaiset.
Suurin vaikutus muinaisjäännöskohteilla näyttäisi olevan Paimion Kriivarin oikaisun kohdalla, jossa neljä kivi‐
kautista asuinpaikkaa, Hanhialat 1–4, ovat hyvin lähellä suunnitellun linjan keskikohtaa. Muissa kohteissa
radan kulku ei ehkä leikkaa niin läheltä kohteita.
Kunta
Paimio
Paimio
Paimio
Paimio
Salo
Salo
Salo

Nimi
Hanhiala 1
Hanhiala 2
Hanhiala 3
Hanhiala 4
Mustinen
Kuumala
Saarimäki

Mj‐tunnus
1000004271
1000004272
1000004273
1000028247
1000035434
1000035437
1000035438

Tyyppi
asuinpaikat
asuinpaikat
asuinpaikat
asuinpaikat
asuinpaikat
asuinpaikat
asuinpaikat

Tyypin tarkenne
‐
‐
‐
‐
kylänpaikat
yksinäistalot
yksinäistalot

Ajoitus
kivikautinen
kivikautinen
kivikautinen
kivikautinen
historiallinen
historiallinen
historiallinen

Laji
kiinteä mj
kiinteä mj
kiinteä mj
kiinteä mj
muu kult.per. kohde
muu kult.per. kohde
muu kult.per. kohde

Taulukko 1. Oikaisualueilla olevat vuonna 2020 inventoidut kohteet

Siuntion ja Inkoon väliset parannusalueet, joita oli kolme kappaletta, olivat yhteispituudeltaan 10,5 km ja ne
inventoitiin 50 metrin leveydeltä radan molemmin puolin. Uusia kohteita ei inventoinnissa löytynyt, mutta
kolme ennestään tunnettua kohdetta tarkastettiin ja niihin tuli hieman lisätietoja. Lähimpänä rataa on Siun‐
tion Moottorirata ‐niminen, Porkkalan vuokra‐aikaan ajoittuva, linnoitekohde, jonka alakohteena oleva tuli‐
asema on parikymmentä metriä radan eteläpuolella.
Kunta
Siuntio
Inkoo
Inkoo

Nimi
Moottori‐
rata
Tallbacka
Wars 1‐2

Mj‐tunnus

Tyyppi

Tyypin tarkenne
‐

asuinpaikat
asuinpaikat

‐
‐

Ajoitus

Laji
kiinteä mj

kivikautinen

Taulukko 2. Siuntio‐Inkoo välillä olevien parannuskohtien vuonna 2020 inventoidut kohteet

Kaikkien inventointikohteiden yksityiskohtaiset tiedot karttaotteineen ja kuvineen löytyvät raportin liitteenä
olevista kohdekuvauksista

Helsingissä 2.9.2020

Vesa Laulumaa
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Kuvaluettelo
Kuvaaja Vesa Laulumaa
AKDG6448:1 Paimio Hanhiala 3. Kivikautinen asuinpaikka pellolla. Kuva etelästä.
AKDG6449:1 Paimio Hanhiala 4. Kivikautinen asuinpaikka on todennäköisesti hiekanoton tuhoama. Kuva
pohjoisesta.
AKDG6450:1 Paimio Hanhiala 2. Kivikautinen asuinpaikka pellolla ja metsänreunassa. Kuva etelästä.
AKDG6451:1 Paimio Hanhiala 1. Kivikautinen asuinpaikka pellolla. Kuva pohjoisesta.
AKDG6451:2 Paimio Hanhiala 1–4 kivikautiset asuinpaikat ovat sijainneet kapean merenlahden rannalla ki‐
vikaudella. Dronekuva idästä.
AKDG6452:1 Siuntio Moottorirata. Konekivääriasema radan lähellä oli tarkastushetkellä veden ja kaadettu‐
jen puunrunkojen peittämä. Kuva idästä.
AKDG6453:1 Inkoo Tallbacka. Historiallista asutusta on sijainnut nykyisin puistona olevalla tontilla. Kuva
idästä.
AKDG6454:1 Salo Saarimäki. Historiallinen asuinpaikka on edelleen asuttuna. Dronekuva etelästä.
AKDG6455:1 Salo Kuumala. Historiallinen asuinpaikka on edelleen asuttuna. Dronekuva idästä.
AKDG6456:1 Salo Mustineni. Historiallinen kylänpaikka on pääosin sijainnut alueella, jolla on nykyisin ta‐
lousrakennuksia. Dronekuva lännestä.
AKDG6457:1 Inkoo War 1‐2 sijaitsevat radan pohjoispuolella ja ovat piha‐aluetta. Dronekuva idästä.
AKDG6457:2 Inventointialuetta Siuntion länsipuolella. Dronekuva idästä.
AKDG6457:3 Inventointialuetta Paimion Toikkalan oikaisun kohdalla. Dronekuva idästä.
AKDG6457:4 Inventointialue Tähtelä. Tähtelän asema kuvan keskellä radan vasemmalla puolen. Dronekuva
idästä.
AKDG6457:5 Inventointialuetta Inkoon asemalta (kuvassa etualalla) länteen. Dronekuva idästä.
AKDG6457:6 Inventointialuetta Kriivarin itäpuolella
AKDG6457:7 Inventointialuetta Lausteella. Kuva idästä.

Lähteet
Painetut lähteet
Erkola, Toini, Hertzen, Erik v. & Innamaa, Kerttu. Paimion historia. Paimion kunta ja Paimion seurakunta.
Hatakka, Lassi & Glückert, Gunnar 2000. Calibration curves representing shore displacement of the Baltic
based on radiocarbon ages in the Karjaa, Perniö, Turku, Mynämäki, and Laitila areas, SW Finland.
Teoksessa Nissinaho, Aino (Toim.) 2000. Sites and Settlement. Turku: University of Turku, archae‐
ology.
Hirviluoto, Anna‐Liisa & Pitkänen, Kari 1992. Halikon historia 1. Halikon kunta. Gummerus, Jyväskylä.
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Kallio, Väinö Johannes 1940. Salon historia. Salo
Miettinen, Arto 2011: Shore Displacement in Western Uusimaa 500BC‐AD1500. The Finnish Antiquarian So‐
ciety, ISKOS 19, s. 61‐86.
Vuorela, Arto, Penttinen, Teea ja Lahdenperä, Anne‐Maj 2009: Review of Bothnian Sea Shore‐Level Dis‐
placement Data and Use of a GIS Tool to Estimaite Isostatic Uplift. Posiva. Working Report 2009‐
17.

Arkistolähteet
Jussila, Timo ja Sepänmaa, Timo 2017: Inkoo. Manneralueen muinaisjäännösinventointi 2012/2017. Mikro‐
liitti Oy. Museoviraston arkisto.
Laulumaa, Vesa 2014: Siuntion kunnan arkeologinen inventointi 24.9.‐5.11.2014. Museovirasto, Arkeologi‐
set kenttäpalvelut. Museoviraston arkisto
Mikkola, Esa 1999: Halikon kunnan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 2.‐30.9.1998. Museovirasto,
Arkeologian osasto. Museoviraston arkisto.
Pellinen, Hanna 2017: Salo Hajala. Kaava‐alueen arkeologinen inventointi. Oy Sigillum Ab. Museoviraston
arkisto.
Raike, Eeva 2005: Paimion arkeologinen inventointi. Museovirasto, Arkeologian osasto. Museoviraston ar‐
kisto.

Internet‐lähteet
Arkistolaitoksen digitaaliarkisto http://digi.narc.fi
Hakku‐ palvelu Geologian tutkimuskeskus http://hakku.gtk.fi
Maanmittauslaitos. Avoimien aineistojen tiedostopalvelu. http://www.mml.fi
Paikkatietoikkuna, http://www.paikkatietoikkuna.fi

Muut lähteet
Åberg, Susanne 2013: Litorinameren ylin ranta Suomessa. Pro gradu ‐tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotie‐
teiden ja maantieteen laitos. Geologian osasto.
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Inkoo Tallbacka, 1000032639
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Mahdollinen muinaisjäännös
P: 6662203 I: 329789
Z:15
‐
Västankvarnintie 42, Inkoo

Kylänpaikat
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
V. 1767 kartalla Tallbacka niminen talo aivan vanhan tien eteläkupeessa. Talotontti jäänyt radan, tien ja sen välisten
toimintojen alle ja alue kokonaan arkeologisessa mielessä tuhoutunut ‐ vanhojen peruskarttojen perusteella ‐ vaikka onkin
nyt rakentamatonta ja puustoista joutomaata.
Inventointihavainnot 2020: Kohde tarkastettiin vuoden 2020 inventoinnissa. Kuten muinaisjäännösrekisterissä todetaan
alue on ollut rata‐aluetta, jolla on sijainnut useita rakennuksia ja tie vielä 1960‐luvulla. Näiden melko tuoreidenkin
rakennelmien merkit ovat tyystin kadonneet ja alue on nykyisin puistoa
HUOM! Kohde on kahteen kertaan muinaisjäännösrekisterissä, myös tunnuksella 1000035742, jonka kuvauksessa lukee:
”Kohdetta ei ole tarkastettu maastossa ja sitä ei ole rajattu. Museokartan piste on viitteellinen. Lähde: Kuninkaankartasto.”
Kohde on kuitenkin tarkastettu vuoden 2017 inventoinnissa, joten
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6453:1
‐
‐
Timo Jussila, v. 2017, inventointi

Inkoo Tallbacka. Historiallista asutusta on sijainnut nykyisin puistona olevalla tontilla. Kuva idästä. (AKDG6453:1)
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Ote vuoden 1967 peruskartasta (2014 11), josta näkee, että alueella on ollut useita rakennuksia ja tie.
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.

Inkoo Tallbacka, 1000032639, asuinpaikat, kylänpaikat, historiallinen, mahdollinen muinaisjäännös
Inkoo Wars 1–2, 1000032659, asuinpaikat, kylänpaikat, historiallinen, mahdollinen muinaisjäännös
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Inkoo Wars 1–2, 1000032659
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Mahdollinen muinaisjäännös
P: 6662369 I: 329954
Z:23
Talon koordinaatit
Västankvarnintie 96, Inkoo

Kylänpaikat
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Vuoden 1763 kartalla paikalla on kolme taloa ja koillisempana tien varressa sotilastorppa. Niistä etelään on kaksi erillistä
torppaa. Kaikki sijaitsevat kohdissa missä on ollut rakennuksia ja peltolohkoja tähän päivään saakka. Nykyisin rakennettua
ja pihaa.
Inventointihavainnot 2020: Kohde tarkastettiin vuoden 2020 inventoinnissa. Kuten muinaisjäännösrekisterin tiedoissa on
mainittu, alue on edelleen rakennettua ja piha‐aluetta. Varsin kylä on sijainnut radan pohjoispuolella, mutta levittäytynyt
sen molemmin puolin. Kohteen laji olisi ehkä syytä muuttaa muuksi kulttuuriperintökohteeksi.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6457:1
‐
‐
Timo Jussila, v. 2017, inventointi

Inkoo War 1‐2 sijaitsevat radan pohjoispuolella ja ovat piha‐aluetta. Dronekuva idästä. (AKDG6457:1)
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Vars Kuninkaan kartastossa (1776‐1805). Länsipuolella oli vielä Vars Träsk, joka on kuivatettu ilmeisesti 1800‐luvun lopulla.

Wahrs by Senaatin kartastossa 1800‐luvun loppupuolella (lehti VI/25)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.

Inkoo Tallbacka, 1000032639, asuinpaikat, kylänpaikat, historiallinen, mahdollinen muinaisjäännös
Inkoo Wars 1–2, 1000032659, asuinpaikat, kylänpaikat, historiallinen, mahdollinen muinaisjäännös
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Paimio Hanhiala 1, 1000004271
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Kiinteä muinaisjäännös
P: 670910
I: 264380
Z: 35
GPS‐keskikoordinaatit
Mansikkatie 6, Paimio

‐
Kivikautinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Kohde sijaitsee Hanhijoen Alastalon eli Hanhialan tilan pellolla, n. 200 m Helsinki‐Turku‐junaradasta länteen. Paikalla on
kapea peltoalue, joka viettää loivasti kaakkoon. Maaperä pellon yläosassa on hiekansekaista savea, joka muuttuu alempana
rinteessä saveksi. Inventoinnissa 2005 pellolta saatiin talteen kivilaji‐iskos ja mahdollinen kvartsiesine. Oraskasvusto pellolla
vaikeutti hieman pintapoimintaa. Löytöjen perusteella asuinpaikan laajuudeksi arvioitiin n. 3400 m2.
Inventointihavainnot 2020: Kohde tarkastettiin vuoden 2020 inventoinnissa. Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Paimion
keskustan kaakkoispuolella Kriivarissa. Tarkastusajankohtana pelto, jolta löytöjä on aiemmin tehty, oli äestetty ja
havaintomahdollisuudet hyvät. Mitään kivikautiseen asuinpaikkaan liittyviä löytöjä ei pellon pinnalta kuitenkaan havaittu.
Aiemman löytöalueen kohdalla ja muinaisjäännökseksi rajatulla alueella on havaittavissa kuitenkin rantaterassin muotoa
hiekkaisemmalla alueella. Terassi on todennäköisesti viljelyn seurauksena hieman jo loiventunut. Kohde siis vaikuttaa
asuinpaikaksi sopivalta ja sen säilyneisyys ja laajuus on selvitettävissä koekaivauksella.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6451:1–2
‐
KM 35307:1–2 (kivilaji‐iskos, kvartsiesine)
Eeva Raike, v. 2005, inventointi

Paimio Hanhiala 1. Kivikautinen asuinpaikka pellolla. Kuva pohjoisesta. Kuvaan merkitty aluerajaus on suuntaa antava,
ei tarkka. (AKDG6451:1)
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Hanhiala 1
2

4

3

Paimio Hanhiala 1–4 kivikautiset asuinpaikat ovat sijainneet kapean merenlahden rannalla kivikaudella.
Dronekuva idästä. (AKDG6451:2)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.
Paimio
Paimio
Paimio
Paimio

Hanhiala
Hanhiala
Hanhiala
Hanhiala

1,
2,
3,
4,

1000004271,
1000004272,
1000004273,
1000028247,

asuinpaikat,
asuinpaikat,
asuinpaikat,
asuinpaikat,

kivikautinen,
kivikautinen,
kivikautinen,
kivikautinen,

kiinteä
kiinteä
kiinteä
kiinteä

muinaisjäännös
muinaisjäännös
muinaisjäännös
muinaisjäännös
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Paimio Hanhiala 2, 1000004272
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Kiinteä muinaisjäännös
P: 6708704 I: 264740
Z: 35
Koordinaatti kohteen eteläosasta
Tikantie 10, Paimio

‐
Kivikautinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Kohde sijaitsee Hanhijoen Alastalon eli Hanhialan tilan pellolla, n. 200 m Helsinki‐Turku ‐rautatiestä lounaaseen. Paikalla on
kapea peltoalue, joka viettää loivasti etelälounaaseen. Pellon ylä‐ ja länsiosa ovat hiekansekaista savea, joka muuttuu
alempana rinteessä saveksi. Metsikössä pellon länsipuolella on pieni hiekkakuoppa, josta on löytynyt 1953 vasarakirves (KM
13312). Alue tunnetaan nimellä Sorronpelto. Ville Luho tarkasti löytöpaikan 1962 ja paikalla ei havaittu mitään kiinteään
muinaisjäännökseen viittaavaa. Luho epäili, että kirves voisi olla peräisin haudasta. Inventoinnissa 2005 umpeenkasvanut
hiekkakuoppa ja sen läheisyydessä olevat pellot tarkastettiin. Hiekkakuopan itäpuolella olevalta pellolta löytyi kvartsi‐
iskoksia. Löytöjen perusteella asuinpaikan laajuudeksi arvioitiin n. 2600 m2.
Inventointihavainnot 2020: Kohde tarkastettiin vuoden 2020 inventoinnissa. Pieni hiekkakuoppa on edelleen käytössä
ilmeisesti kotitarveottoa varten. Pelto oli kyntämättä ja pintapoimintaa ei voitu tehdä. Asuinpaikkalöytöjä on tehty pellolta,
mutta etelä‐pohjois ‐suuntainen hiekkainen harjanne, jonka päässä hiekkakuoppa on, jatkuu myös metsän puolelle, jossa se
rajautuu kallioon, joten asuinpaikka voi jatkua myös metsän puolelle. Pohjoisessa pellon reunassa maaperä muuttuu
kivisemmäksi ja nousee metsään tultaessa jo jyrkemmin. Muinaisjäännösalueen rajausta muutettiin niin, että itse
hiekkakuoppa, rajattiin pois ja aluerajausta laajennettiin metsän puolelle kallioon asti. Pellolla on nähtävissä hiekkakuopasta
pohjois‐koilliseen kulkeva muinaisen rantaterassin reuna. Tosin vasarakirves löytö viittaa nuorakeraamiseen kulttuuriin, joka
ei enää maataloutta harjoittavana ollut asuinpaikkojen suhteen rantasidonnainen kuten pyyntikulttuuri. Nykyiset pellot ovat
voineet olla jo käytössä laidunmaina eikä merenrantakaan ollut vielä kovin kaukana. Asuinpaikan säilyneisyys ja laajuus on
selvitettävissä koekaivauksella.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6450:1
‐
KM 13312;1 Vasarakirves, KM 35308:1 (kvartsi‐iskoksia)
Ville Luho, v. 1962, tarkastus; Eeva Raike, v. 2005, inventointi
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Paimio Hanhiala 2. Kivikautinen asuinpaikka pellolla ja metsänreunassa. Kuva etelästä. Muinaisjäännösalueen rajaus
kuvassa on vain suuntaa antava, ei tarkka. (AKDG6450:1)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.
Paimio
Paimio
Paimio
Paimio

Hanhiala
Hanhiala
Hanhiala
Hanhiala

1,
2,
3,
4,

1000004271,
1000004272,
1000004273,
1000028247,

asuinpaikat,
asuinpaikat,
asuinpaikat,
asuinpaikat,

kivikautinen,
kivikautinen,
kivikautinen,
kivikautinen,

kiinteä
kiinteä
kiinteä
kiinteä

muinaisjäännös
muinaisjäännös
muinaisjäännös
muinaisjäännös
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Paimio Hanhiala 3, 1000004273
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Kiinteä muinaisjäännös
P: 6708341 I: 265020
Z: 35
GPS‐keskikoordinaatit
Kevolantie 82, Paimio

‐
Kivikautinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Kohde sijaitsee Hanhijoen Alastalon eli Hanhialan tilan pellolla, n. 500 m Helsinki–Turku ‐rautatiestä länteen. Hanhialan tilan
peltotien päässä on pitkä ja kapea, kaakkoon viettävä peltorinne, jonka lounais‐ ja koillispuolella kohoavat metsäiset mäet.
Inventoinnissa 2005 pellon reunasta löytyi kvartsi‐iskoksia. Maaperä paikalla on hiekansekaista savea ja alue on kivikaudella
ollut kapea, vuonomainen lahdenpohjukka. Löytöjen levinnän perusteella asuinpaikan laajuudeksi arvioitiin n. 850 m2.
Inventointihavainnot 2020: Kohde tarkastettiin vuoden 2020 inventoinnissa. Pelto oli kynnettynä ja
havaintomahdollisuudet olivat hyvät. Mitään kivikautiseen asuinpaikkaan liittyviä löytöjä ei pellon pinnalta kuitenkaan
havaittu. Muinaisjäännösalueen rajaus perustuu aiemman inventoinnin (Raike 2005) löytöihin ja havaintoihin. Alue on
kapean pellon itälaidassa ja siinä on havaittavissa hieman länteen ulottuvaa rantaterassin muotoa. Maaperä on savea.
Muinaisjäännösalueen itäpuolella on pellon reunaan muokattu peltotie, joka kulkee koko kaakko‐luode ‐suuntaisen
peltoalueen itälaitaa, sen itäpuolella rinne alkaa nousta niin jyrkästi, ettei se ole enää asuinpaikaksi sovelias. . Asuinpaikan
säilyneisyys ja laajuus on selvitettävissä koekaivauksella.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6448:1
‐
KM 35308:1 (kvartsi‐iskoksia)
Eeva Raike, v. 2005, inventointi

Paimio Hanhiala 3. Kivikautinen asuinpaikka pellolla. Kuva etelästä. Muinaisjäännösalueen rajaus
kuvassa on vain suuntaa antava, ei tarkka. (AKDG6448:1)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.
Paimio
Paimio
Paimio
Paimio

Hanhiala
Hanhiala
Hanhiala
Hanhiala

1,
2,
3,
4,

1000004271,
1000004272,
1000004273,
1000028247,

asuinpaikat,
asuinpaikat,
asuinpaikat,
asuinpaikat,

kivikautinen,
kivikautinen,
kivikautinen,
kivikautinen,

kiinteä
kiinteä
kiinteä
kiinteä

muinaisjäännös
muinaisjäännös
muinaisjäännös
muinaisjäännös
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Paimio Hanhiala 4, 1000028247
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Kiinteä muinaisjäännös
P: 6708508 I: 264808
Z: 35
GPS‐keskikoordinaatit
Kevolantie 82, Paimio

‐
Kivikautinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä (keramiikkaa, hiotun porfyyrin kappale, palanutta luuta, kvartsi‐ ja kivilaji‐iskoksia)
hiekkakuopan ympäristössä.
Inventointihavainnot 2020: Kohde tarkastettiin vuoden 2020 inventoinnissa. Kohde sijaitsee Paimion keskustan
kaakkoispuolella Kriivarissa. Läheisiltä pelloilta tunnetaan kolme kivikautista asuinpaikkaa Hanhiala 1‐3. Hanhiala 4 on
metsäisen ja kallioisen mäen pohjoispäässä, joka on peltojen ympäröimä. Tarkastuksessa vuonna 2020 havaittiin että koko
mäen pohjoispää on koverrettu sorakuopaksi, vain aivan peltojen vieressä oleva osat ovat muutamin kohdin ehjät.
Sorakuoppa on vanha ja kaivelut ovat jo kasvaneet umpeen. Ympäröivä pelto on savea. Vuoden 2020 inventoinnissa alueelta
ei löydetty mitään kivikauteen viittaavaa. Paikalta on kuitenkin muinaisjäännösrekisterin mukaan löytynyt vuonna 2016
huomattavan paljon kivikautiseen asuinpaikkaan löytyviä esineitä. Valitettavasti tarkat löytöpaikat eivät käy löytöluettelosta
ilmi eikä niihin liittyvää tarkastusraporttia löytynyt Museoviraston rekisteritietokannasta, joten kohteeseen ei voitu lisätä
muinaisjäännösalueen rajausta. Jos löytöjä on niin ilmeisesti ne ovat peräisin asuinpaikan rippeistä, sillä koko mäki vaikuttaa
soranoton tuhoamalta.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6449:1
‐
KM 40907:1–20 (keramiikkaa, hiotun porfyyrin kappale, palanutta luuta, kvartsi‐ ja kivilaji‐
iskoksia)
Jasse Tiilikkala, v. 2016, tarkastus
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Paimio Hanhiala 4. Kivikautinen asuinpaikka on todennäköisesti hiekanoton tuhoama. Kuva pohjoisesta. (AKDG6449:1)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.
Paimio
Paimio
Paimio
Paimio

Hanhiala
Hanhiala
Hanhiala
Hanhiala

1,
2,
3,
4,

1000004271,
1000004272,
1000004273,
1000028247,

asuinpaikat,
asuinpaikat,
asuinpaikat,
asuinpaikat,

kivikautinen,
kivikautinen,
kivikautinen,
kivikautinen,

kiinteä
kiinteä
kiinteä
kiinteä

muinaisjäännös
muinaisjäännös
muinaisjäännös
muinaisjäännös
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Salo Kuumala, 1000035437
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6704487 I: 275869
Z: 40
Koordinaatit talon pihalta
Kuumalantie 46, Salo

Yksinäistalot
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Kuumala on ainakin 1200‐luvulle periytyvä suomalaisen oikeuden talo. Viimeistään 1780‐luvulta alkaen tontti on sijainnut
nykyisellä paikallaan, mutta vanhoja rakennuksia ei juuri enää ole jäljellä. Pihalle johtavan tien eteläreunalla on vielä yhden
rakennuksen kivijalan rauniot. Vanhojen karttojen perusteella päärakennus on ennen sijainnut tontin kaakkoisreunassa,
pellon laidalla. Talon omistajan mukaan em. rauniot liittyisivät kuitenkin vanhaan päärakennukseen. Tonttimaa kierrettiin
ympäri pellon reunaa, mutta näkyvyys pellolla oli melko heikko ja löytöaineistona näkyi vain yleisimpiä uuden ajan
esinelajeja: tiiltä, punasavikeramiikkaa, fajanssia ja pullolasia. Tontin eteläreunasta lähtee tienpohja pellon viertä kohti
Paimoista. Vuoden 1964 kartassa tie on esitetty katkoviivalla, samoin vuo‐den 1908 kartassa, mutta vanhemmissa kartoissa
sitä ei näy.
Inventointihavainnot 2020: Kohde on löytynyt vuonna 2019 Hajalan osayleiskaava‐alueen arkeologisessa inventoinnissa,
joten sen tiedot olivat tuoreet eikä sitä ollut tarpeen tarkistaa. Kohde kuvattiin ilmasta.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6455:1
‐
‐
Hanna‐Maria Pellinen/Oy Sigillum Ab, v. 2019, inventointi

Salo Kuumala. Historiallinen asuinpaikka on edelleen asuttuna. Dronekuva idästä. (AKDG6455:1)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.

Salo Kuumala, 1000035437, asuinpaikat, yksinäistalot, historiallinen, muu kulttuuriperintökohde
Salo Saarimäki, 1000035437, asuinpaikat, yksinäistalot, historiallinen, muu kulttuuriperintökohde
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Salo Mustinen, 1000035434
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6704311 I: 274158
Z: 35
‐
Rikuntuvankuja 8, Salo

Kylänpaikat
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Aikaisemmin Paimioon kuulunut Mustinen tai Mustisi. Se esiintyy maakirjassa vuodesta 1556 ja periytynee ns. ruotsalaisen
oikeuden kylänä aikaisintaan 1300‐luvulle ja viimeistään 1400‐luvulle. Sen sijainti on pysynyt suunnilleen samana ainakin
1600‐luvun puolivälistä saakka. Vasta 1900‐luvun puolella kahteen taloon jakautunut kylä hajautettiin niin, että Ylistalo
siirrettiin vanhalta tontilta koillispuoliselle mäelle. Vanha kylätontti näyttäisi nykyään olevan lähinnä
maatalouskonevarastona ja Ylistalon tonttinurkka vaikuttaa toistaiseksi jääneen pääosin rakentamattomaksi, mutta sitä
peittävät mm. maatalouskoneet ja hiekkakasat.
Inventointihavainnot 2020: Kohde on löytynyt vuonna 2019 Hajalan osayleiskaava‐alueen arkeologisessa inventoinnissa,
joten sen tiedot olivat tuoreet eikä sitä ollut tarpeen tarkistaa. Kohde kuvattiin ilmasta..
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6456:1
‐
‐
Hanna‐Maria Pellinen/Oy Sigillum Ab, v. 2019, inventointi

Salo Mustineni. Historiallinen kylänpaikka on pääosin sijainnut alueella, jolla on nykyisin talousrakennuksia.
Dronekuva lännestä. (AKDG6456:1)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.

Salo Mustinen, 1000035434, asuinpaikat, kylänpaikat, historiallinen, muu kulttuuriperintökohde
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Salo Saarimäki, 1000035438
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6704416 I: 276466
Z: 45
Talon koordinaatit
Vanha Turuntie 938, Salo

Yksinäistalot
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Suomalaisen oikeuden yksinäistalo, joka sijaitsee Saarimäen saarekkeen eteläreunassa, mäen reunalla. Tilan
pohjoispuolella, Saarimäen halki, kulkee Suuren rantatien vanha linjaus. Saarimäen tontilla on säilynyt vanha päärakennus
ja joitakin piharakennuksia, pihapiirin länsipuolella on myös puretun rakennuksen kiviperusta.
Inventointihavainnot 2020: Kohde on löytynyt vuonna 2019 Hajalan osayleiskaava‐alueen arkeologisessa inventoinnissa,
joten sen tiedot olivat tuoreet eikä sitä ollut tarpeen tarkistaa. Kohde kuvattiin ilmasta..
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG6454:1
‐
‐
Hanna‐Maria Pellinen/Oy Sigillum Ab, v. 2019, inventointi

Salo Saarimäki. Historiallinen asuinpaikka on edelleen asuttuna. Dronekuva etelästä. (AKDG6454:1)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.

Salo Kuumala, 1000035437, asuinpaikat, yksinäistalot, historiallinen, muu kulttuuriperintökohde
Salo Saarimäki, 1000035437, asuinpaikat, yksinäistalot, historiallinen, muu kulttuuriperintökohde
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Siuntio Moottorirata, 1000026006
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Puolustusvarustukset Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 6670015 I: 344550
Z: ‐
Konekivääriaseman gps‐koordinaatit
Svältbackantie 65, Siuntio

Taistelukaivannot
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus:
Kohde sijaitsee 1,2 km Siuntion rautatieasemasta länteen Moottoriradan pohjoispuolella. Moottoriradan vierestä kulkevan
metsätien länsipuolella on mäntykankaalla konekivääriaseman jäännökset. Tuliasema on peräisin Porkkalan vuokra‐ajalta,
jolloin Neuvostoliitto linnoitti alueen. Kk‐asema on maahan kaivettu halkaisijaltaan noin kolme metriä, siihen liittyy pätkä
juoksuhautaa. Kk‐asemasta 200 metriä länteen, parikymmentä metriä junaradan eteläpuolella tiheähkössä sekametsässä
on myös tuliasema, kooltaan 2x2 metriä. Osa tuliaseman seinän hirsirakenteista on vielä paikallaan, tosin pahoin lahonneina.
Inventointihavainnot 2020: Kohde tarkastettiin vuoden 2020 inventoinnissa. Lähellä junarataa sijaitsevat pesäke oli veden
valtaama, lisäksi se oli peittynyt junaradan reuna‐alueilta raivatusta puustosta. Vuonna 2014 havaittuja hirsirakenteita ei
voinut veden vuoksi nähdä. Kuoppa hahmottui nyt myös isompana kuin vesakon peittämä kuoppa vuonna 2014. Koko on
noin 3x6 metriä ja syvyys ei selvinnyt veden takia. Kuopan itäreunasta lähtee parikymmentä metriä pitkä oja, ilmeisesti
juoksuhauta, joka päätyy radan lähellä olevaan jyrkkäreunaiseen ja syvään kaivantoon.
Digikuvat:
AKDG6452:1
Löydöt:
‐
Aiemmat löydöt:
‐
Aiemmat tutkimukset:
Vesa Laulumaa, v. 2014, inventointi
Alakohde: Kk‐asema lähellä junarataa P: 6670058, I:344369
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Siuntio Moottorirata. Konekivääriasema radan lähellä oli tarkastushetkellä veden ja kaadettujen
puunrunkojen peittämä. Kuva idästä. (AKDG6452:1)
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Salo-Turku ratahankealueen arkeologinen lisäinventointi v. 2020.

Siuntio Moottorirata, 1000026006, puolustusvarustukset, taistelukaivannot, moderni, muu kulttuuriperintökohde

