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Korttila yks.
Koski yks.
Kovamäki yks.
Krootila yks.
Kuhnlinen
Kumjonpää
Kuusto
Kyynämäki
Kyynärä yks.
LaiterJa
Lanviiki
Lapparla
Lappi
Lassinpyöli yks.
Latokartano yks.
Laukka
Lehtiniittu
Leipyöli yks.
Lemunkartano yks.
Liiri yks.
Lintilä yks.
Lupaja
Makarla
Merihuhti yks.
Metsäkylä
Metsänoja
Mussaari
Mutainen
Mäkisauru
Mälkilä yks.
Nokoinen yks.
Nurkkila
Osala
Paarskylä yks.
Pappila
Penttilä yks.
Pettälä yks.
Pohjakylä
Pohjankartano yks.
Preitti yks.
Provani
Puontila yks.
Puopyöli
Pyhäjoki yks.
Päärinen yks.
Saari
Skoila
Sormijärvi
Soukka
Strömma
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Suksenböle
Suomenkylä
Suomenniitty
Sydänsauru
Talonpoikaisteijo
Teijo yks.
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Torkila
Tuohittu
Vihiniemi
Viipurinkartano
Vähäkuusto yks.
Vähälappi
Vähä Pakapyöli yks.
Vähäpyöli yks.
Vääriä yks.
Yliskylä yks.
Ylönkylä
Öyrilä
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194

Hankesuunnitelma
Kohdein ventointi lomake
Alueinventointilomake
Kartta kulttuurihistoriallisista arvoista

Lukijalle
Kulttuuriympäristö on ihmisen jokapäiväinen elinympäristö, joka ilmentää ihmisen ja
luonnon vuorovaikutusta. Se on monikerroksinen kokonaisuus, jossa historiallinen kehitys näkyy eri-ikäisinä elementteinä ja alueelliset ominaispiirteet voidaan nähdä omassa
asiayhteydessään ja osana laajempaa kokonaisuutta.
Kulttuuriympäristön voidaan sanoa olevan yhtä aikaa ainutkertainen ja uusiutuva. Kulttuuriympäristöä ja sen viestittämää identiteettiä kunnioittava suunnittelu ja rakentaminen luovat ympäristöä, joka herättää mielenkiintoa ja tuottaa mielihyvää. Hyvä kulttuuriympäristö vahvistaa historiaan, tapoihin ja traditioihin liittyviä arvoja ja luo jatkuvuutta niiden tasapainoiselle kehittämiselle.
Perniön kulttuuriympäristö ja arvot - raportti on osa Salon seudw1 rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema eli SARA.K.UM -projektin raportoinnista. Projektin käynnistivät
Salon seudun kunnat yhdessä Turun maakuntamuseon, Varsinais-Suomen liiton ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa vuonna 2000.

Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuneet:
Eero Löytönen, Varsinais-Suomen liitto, pj
Paula Silander, Turun maakuntamuseo, siht. 2003-2004
Janne Haikari, Turun maakuntanmseo siht. 2001-2002
Kaarin Kurri, Turun maakuntamuseo siht. 2000-2001
Simo Paassilta, Halikon kunta
Matti Rasila, Salon kaupunki
JamlO Heimo, Salon kaupunki
Harri Kuivalainen, Salon kaupunki
Elise Lehikoinen, Salon kaupunki
Kari Kotiranta, Perttelin kunta
Risto Suomela, Perttelin kunta
Seppo Koskinen , Kiikalan kunta
Heimo Puustinen, Kiskon kunta
Hannu Koisti, Kiskon kunta
Raimo Andsten, Suomusjärven kw1ta
Aarno Sola, Kuusjoen kunta
Kunnanjohtaja Pentti Vanhatalo, Perniön kunta
Leo Haltsonen, Someron kaupunki
Kari Lehtinen, Särkisalon kunta
Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
Hannu Aavikko, Varsinais-Suomen liitto, A projektin valvoja
MaaritTalamo-Kemiläinen, Turun maaktmtamuseo
Heljä Brusila, Turun maakuntamuseo
Soitikki Franssila, Lounais-Suomen ympäristökeskus, B projektin valvoja
Teija Nokka, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Antti Jaatinen, TE-keskus, maaseutuosasto
Päivi Suvanto, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit r.y.
Mia Puotunen, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit r.y.

SARAKUM - projektin tavoitteena oli perustiedon tuottaminen rakennetusta ympäristöstä, muinaisjäännöksistä ja maisemasta ja sitä kautta alueen asukkaiden
paikallisidentiteetin vahvistaminen ja alueen vetovoimaisuuden ja tunnettavuuden lisääminen. Hanke oli rahoituksellisestijaettu kahteen (Aja B) osaan. Perniö kuului osaan B,
jonka rahoituksesta vastasivat osaan kuuluvien kuntien ja Turun maakuntamuseon lisäksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Euroopan aluekehitysrahasto (Etelä-Suomen
tavoite 2 -ohjelma).
Rakennuskannaninventointia on Perniössä tehty 1980-luvulla ja sitä päivitettiin ja täydennettiin SARAKUM - projektissa. Työn tekivät Eija Hurme ja Tellervo Saukonniemi.
Muinaisjäännösten inventointi on vuodelta 1997. Perniön maisemahistorian tutkimuksen ovat tehneet Jaana Salmi ja Anna-Maija Hukkanen. Kerätty aineisto arvotettiin asiantuntijatyöryhmässä,johon kuuluivat maakunta-arkkitehti Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta ja tutkijat Eija Sunaja Paula Silander Turun maakuntamuseosta. Hankkeen
vetäjinä ovat toimineet tutkijatKaarin Kurri , Janne Haikari ja Paula Silander, joka on
myös koostanut tämän raportin.
Kaikki hankkeeseen osallistuneet henkilöt ja rahoittajatahot ovat tehneet ansiokasta ja
uranuurtavaa työtä ja siitä heille kaikille lämmin kiitos. Mittavan yhdessä tekemisen
tuloksena on saatu aikaan monipuolinen ja varsin kokonaisvaltainen aineisto Perniön
kulttuuriympäristöstä ja sen pohjalta on laadittu tämä kattava ja monikäyttöinen raportti.

Maarit Talamo-Kemiläinen
Turun maakuntamuseo 29.6.2005

Kartat (mustavalkoiset pohjakartat) © Maanmittauslaitos 1999 (MYY / 15/99)
Toimitus ja taitto Paula Silander © Turun maakuntamuseo
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SARAKUM -projektin lähtökohdat
Maaseudun säilyminen elinvoimaisena ja viihtyisänä asuinympäristönä on asetettu tavoitteeksi useissa Varsinais-Suomea koskevissa kehittämisohjelmissa. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisessä asemassa on historialliset piirteensä säilyttänyt kulttuuriympäristö. Se takaa vankan perustan
paikalliselle identiteetille. Tavoitteiden toteuttamiseksi Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto
ja Lounais-Suomen ympäristökeskus yhdessä Salon seudun kuntien kanssa käynnistivät vuonna 2000
Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema (SARAKUM) -projektin. Projektin kohdealueena ovat Salon seudun 11 kuntaa 1kaupunkia: Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muuria, Perniö,
Pertteli, Salo, Somero, Suomusjärvi ja Särkisalo.
Projektin taustalla olivat kokemukset Varsinais-Suomen alueella aiemmin toteutetuista vastaavan
tyyppisistä Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointiprojektista ja Maisema-alueprojektista sekä
eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyöfoorumina usean vuoden ajan toiminut Varsinais-Suomen
kulttuuriympäristötyöryhrnä. Sarakum -projektin tavoitteeksi asetettiin:
-Rakennettua ympäristöä ja maisemaa koskevan perustiedon tuottaminen ympäristönhoidon ja matkailun tukemiseksi.
-Alueen asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen.
-Alueen vetovoimaisuuden ja tunnettavuuden lisääminen
Projektin toteutus

Toteutuneet kulut
LOSIEU
Aika
Palkka- ja sivukulut
TMM/Rak.tutk. 38, 10 1 h
TMMIH .Brusila 38,10 1 h
projel,1ihenk. palkka
projel,1ihenk. sosiaalik.
Asiantuntijapalkkiot
Matka- ja majoituskulut
Muut
Materiaali- ja monistuskulut
Valokuvauskulut
Toimisto- ja laitekulut
Hallintokulut
Muut kulut, ostopalvelut
lnt.e rnetcsitykset, ostop.
Raponit
Yhteensll

Projekti toteutettiin vuosien 2000 - 2004 välisenä aikana. Suunnittelutyö aloitettiin vuoden 2000
keväällä, jolloin selvitettiin inventointitilanne kuntakohtaisesti rakennetun ympäristön ja muinaisjäännösten osalta. lnventointitarpeiden lisäksi huomioitiin maakunnallisten kehittämisohjelmien ja
maakuntakaavan tarpeet. Maakuntamuseon tutkija Kaarin Kurri laati hankesuunnitelman kesällä 2000
(Liite 1).
Hanke jaettiin projektisuunnitelmassa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa inventoitiin alueen rakennuskantaja muinaisjäännökset sekä selvitettiin alueen maisemahistoria. Ensimmäinen vaihe
ajoittui vuosille 2000 - 2003. Toisessa vaiheessa kerättyä aineistoa on analysoitu ja arvotettu. Toisen
vaiheen lopussa julkaistaan raportit tutkimustuloksista kunnittain ja kylittäin. Analysoitu aineisto ja
raportit luovat perustan kolmannelle vaiheelle, jossa on määrä hyödyntää tutkimustietoa erilaisissa
pienemmille alueille rajatuissa hankkeissa.
Hankkeen rahoitusmalli muotoutui syksyllä 2000, jolloin projekti jaettiin rahoituksellisesti kahteen
(Aja B) osaan. A-osaan kuuluivat Halikko, Kiikala, Muuria, Pertteli ja Salo. A-osan rahoitus koostui
kuntien, Turun maakuntamuseon ja Varsinais-Suomen liiton osuuksien lisäksi maakunnan
kehittämisrahasta, joka on tarkoitettu aluekehittämisohjelmissa määriteltyjen kehittämisen painopisteitä ja toimintalinjoja tukevien määräaikaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Projektin Bosaan tulivat Kisko, Kuusjoki, Perniö, Somero, Suomusjärvi ja Särkisalo. B-osan rahoitus koostui
kuntien ja Turun maakuntamuseon osuuksien lisäksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
myöntämästä Euroopan aluekehitysrahaston (Etelä-Suomen tavoite 2 ~hjelma) rahoituksesta. Projektin molemmissa osissa kuntakohtainen rahoitusosuus määräytyi arvioidun työtarpeen mukaan, sillä inventointitilanne vaihteli suuresti eri kuntien välillä.

Toteutuneet kulut
Maakunnan kehiua.misraha
Aika
Palkka- ja sivukulut
TMM!Rak.tutk. 38, 10 • 1 h
TMMIH .Brusila 38, 10 • / h
projektihenk. palkka
projektihenk. sosiaalik.
Asia ntu ntij a palkkiot
Matka- ja majoituskulut
Muut
Materiaali- ja monistuskulut
Valokuvauskulut
Toimisto- ja laitekulut
Hallintokulut
Muut kulut, OSIOp.
1nternet, ostop.
Raponit
Yhteensll
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2001

2002

2003

1.5.-3 1.12.2001

1.1.-31.12.2002

1. 1.2003-31.12.2003 1.1.2004-3 1.5.2004

4. 199,65
259,00
22.645,52
7.045,43
873, 13
992,62

610,50
2.220,00
24 .373,68
7.375,45

2.057,40
381 ,00
28.625,88
8.763 ,60

1.290,56

1..372,51

3.655,69

1.473 ,33
840,94
731 ,62

505 .04
2.002,00
1.301 ,40

1.027,90
3.216,38
1.627,38

3.006,27
6.059,32
3.660,40

391 ,26

690,58

60,53

1.142,37

39.452,50

40.369,21

47.132,58

844,81

127.799,10

2001

2002

2003

2004

2001 - 2004

1.1 .-31.12.2001

1.1.-31.12.2002

1.1.-31.3.2004

5.309,69
481 ,00
23 . 137,73
7. 199,49

3330,00
370,00
18737,86
5654,37

1.1.-31.12.2003
24.458,92
2.247,90
381 ,00
16.713 ,37
5. 116,65

1.269, 13

801 ,40

841 ,00
524 ,75
798,90
706,39
368,30

522,62

674,40

40.636,42

31 196,84

1 106, 19

2004

644, 13
200,68

1.077,20
3.367,. 53
1.049,44

2001 - 2004

6.867,55
2 .. 860,00
76.289,21
23 .385, 16

11 .964,79
1.232,00
61.956,49
19.019,95
2.070,53

269,44
227,00
845,91

2. 146,25
22,70
173,20

3.779,31
774,45
2,924,20

25.801,27

7.836,32

105.470,85

Turun maakuntamuseo vastasi projektin käytännön toteutuksesta. Maakuntamuseo etsi ja palkkasi
tarvittavat työntekijät tutkimustyötä varten ja huolehti työn ohjauksesta sekä tietojen tallennuksesta.
Projektin henkilöstönä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan käyttämään tutkimusalueelta kotoisin olevia, sopivan koulutuksen omaavia henki löitä. Vuosien 2000- 2004 välisenä aikana projektin määräaikaisissa tehtävissä työskenteli yhteensä 16 henkilöä ja työkuukausia kertyi 85. Lisäksi vuonna 2000
ja 2003 maakuntamuseossa työharjoittelussaja työllistämistuella työskennelleet henkilöt tekivät yksittäisiä projektiin kuuluvia tehtäviä. Projektin ohjaajana toimi vuosien 2000 - 2004 välisenä aikana
kolme tutkijaa: Kaarin Kurri (2000 - 2001), Janne Haikari (2001 - 2002) ja Paula Silander (20032004). He ovat hoitaneet projektiin liittyvät hallinnolliset toimet, kuten projektityöntekijöiden palkkauksen ja tutkimustyön ohjauksen ja vastanneet projektin taloudenhoidosta ja raportoinnista eri
rahoittajatahoille sekä analysoineet projektissa tuotettua vanhaa rakennuskantaa ja maisemahistoriaa
koskevan aineiston. Inventoituja kohteita on arvotettu tekeillä olevaa Salon seutukunnan maakuntakaavaa varten. Arvotustyöhön ovat osallistuneet maakunta-arkkitehti Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta sekä maakuntamuseon tutkijat Paula Silander ja Eija Suna. Projektin arkeologisen tutkimuksen ohjauksesta on vastannut maakuntamuseon tutkija Heljä Brusila. Projektin etenemistä ovat
valvoneet ohjausryhmät, joissa on edustajia Salon seudun kunnista ja kaupungeista, Turun maakuntamuseosta, Varsinais-Suomen liitosta, Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta, TE-keskuksesta ja
Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:stä.

,_
Halikko

Työt 1 työntekij ät 1 kk
2000

K iikala Rakennusinvcntointi,
lluK Tellervo Saukoniemi / 2 kk

Muuria

PerUeli

Salo

Yhl.

Täydennysinventointi,
Kati Kostan1o, 2,5 kk
Maisemahistoria, HuK
Jaana Salmi, 2 kk

6,5 kk

2001
Työt 1 työntekij ät 1 kk
Maisemahistoria, HuK
Jaana Salmi, 1 kk

Rakennusinventointi
HuK Johanna Kurppa, 1
kk
Muinaisjäännösinventointi, FM Esa Laukkanen, 3 kk
Maisemahistoria, lluK
Jaana Salmi, 2 kk

Maisemahistoria, Fil. yo
Anna-Maija Hukkanen.
lkk
Rakennusinventointi,
FM Janne Haikari , 1 kk 1
Eija llurme, 1 kk
Muinaisjäännösinvcntointi, FK Eeva Raike, 3
kk

13 kk

2002

2003

Työt 1 työntekijät 1 kk
Maisemahistoria, Fil. yo
Anna-Maija ! Iukkanen, 1
kk

Työt 1 työntekij ä t 1 kk
Maiscmahistoria, HuK
Jaana Salmi, 1 kk
Kohteiden arvoperusteidcn kirjoitus inventointiaineiston pohjalta, l luK
Jaana Salmi, 2 kk

Maisemahistoria, Fil. yo
Anna-Maija Hukkanen, 2
kk

Täydennysinventointi,
Fil.yo Patrik Lustig, 1 kk

2000 -2004
Työt / työntekijät 1 kk Yht. kk
2004

Arvottaminen, kuntakohtainen raportti

Skk

Arvottaminen, kuntakohtainen raportti

9 kk

Muinaisjäännösinvcntointi, MuinaisjäännösinvenFM Esa Laukkanen, 2 kk
tointi, FM Esa Laukkanen, 2 kk
Täydennysinventointi,
FM Janne llaikari, 1 kk

Arvottaminen, kuntakohtainen raportti

7 kk

Muinaisjäännösinventointi, Raportin kirjoitus, FM
FM Jouko Pukkila, 3 kk
Janne Haikari 1 kk

Arvottanlinen, kuntakohtainen raportti

7 kk

Maisemahistoria, lluK Jaana Salmi, 1 kk

9 kk

Muinaisjäännösinventointien taulukointi ja
vienti paikkatietojärjestclmään, FM Kaisa Lehtonen, 1 kk
9 kk

-

2011. , -

Kisko

2002

Työ t 1 työ ntek ij ät 1 kk
Maisemahistoria, HuK
Jaana Salmi, lkk
Rakennusinventointi,
FM Eija Hurme, 3 kk

Kuusjoki
Perniö

Somer o

JO,S k k
Kohteiden arvoperusteiden kirjoitus inventointiaineiston pohjalta,
HuK Jaana Salmi, 1 kk
/ lluKTellervo Saukoniemi, 1 kk
Arvottaminen, kuntakohtainen raportti

lkk

2 kk

Työt 1 työ nt ekij ät 1 kk
Maisemahistoria, HuK Jaana
Salmi, l kk
Rakennusinventointi, Fil.yo
Paula Silander, 3 kk

39,5 kk
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Rakennusinventointi, FM Eija Maisemahistoria, HuK
Hurme, 3 kk
Jaana Salmi, 2kk
Rakennusinventointi,
HuK Tellervo Saukoniemi, 2kk
Maisemahistoria, Fil.yo Anna- Maisemahistoria, lluK
Maija Hukkanen, 1 kk
Jaana Salmi, 2kk
Rakennusinventointi, FM Jan- Rakennusinventointi, FM
ne l laikari, 1 kk
Janne llaikari, 1 kk

Suomusjärvi Maisemahistoria, Fil.yo AnnaMaija !Iukkanen, 1 kk
Rakcnnusinventointi, FM Janne llaikari, 2 kk
Maisemahistoria, HuK Jaana
Sä rkisalo
Salmi, 1 kk

Maisemahistoria, l luK
Jaana Salmi, 1 kk,
Rakennusinventointi FM
Janne l laikari, 1 kk
Muinaisjäännösinventointi, HuK Juha Ruohonen, 2 kk

Yhteensä

15 kk

13 kk

2003

Työt 1 työntekijät 1 kk
M uinaisjäännösinventointi,
FM Virva Lompolo, 3 kk
Täydennysinventointi, kohteiden arvoperusteiden kirjoitus
inventointiaineiston pohjalta
FM Eija Hurme, 1kk

2004

T yöt 1 työntekijät / kk
Arvottaminen, kuntakohtainen raportti

Arvottaminen, kuntakohtainen raportti
Maisemahistoria, Fil.yo Anna- Arvottaminen, kuntakohMaija11ukkanen, l kk
tainen raportti
Rakennusinventointi, 1-luK
Tellervo Saukoniemi, 5kk
Maisemahistoria, HuK Jaana
Salmi, 2 kk
Rakennusinventointi, Eija
Jlurme 1,5 kk

Arvottaminen, kuntakohtaincn raportti

Rakennusinventointi, FM Eija Arvottaminen, kuntakohHurme, 1 kk
tainen raportti
Karttojen piirtäminen, Päivi
Vuorio, lkk
Maisemahistoria, HuK Jaana
Arvottaminen, kuntakohSalmi, 1 kk
tainen raportti
Täydennysinventointi, kohteidcn arvoperusteiden kirjoitus
inventointiaineiston pohjalta,
FM Eija Hurme, 1 kk

17,5

2000 - 2004

T yöt 1 työntekijä t 1 kk
12 kk

13 kk

8,5 kk

7 kk

5 kk

45,5 kk

toa, tuloksena ovat kyläkohtaiset maisemahistorian kartat, joissa on kaksi tasoa: päällä värillinen isojaon aikaista maankäyttöä kuvaava taso ja alla nykyinen peruskartta. Salon seudun kunnissa isojako
toteutettiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkuvuosina. SARAKUM - projektissa kaikkien alueen
kuntien jokaisesta kylästä, josta on ollut saavissa isojakokartta tai muu samalta ajalta oleva kartta, on
tehty maisemahistorian rakennetta kuvaava kartta. Kartat toimitetaan kuntien käyttöön sekä
paperitulosteina että paikkatietomuodossa, jolloin sitä on helppo hyödyntää kunnan omiin tarpeisiin.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman tutkimus
Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimuksen merkitys osana museotyötä on korostunut 1970-luvulta
lähtien, jolloin maaltamuuton ja rakennemuutoksen vaikutukset alkoivat näkyä suomalaisessa maisemassa. Tutkimus- ja suojelutyöhön tarvittava tietoaineisto kerätään rakennuskannan ja muinaisjäännösten inventoinneilla sekä maisemahistorian selvityksillä.
Turun maakuntamuseossa rakennusinventointia on tehty yhteistyössä kuntien kanssa 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Yleisenä kehityspiirteenä rakennetun ympäristön tutkimuksessa voidaan pitää pyrkimystä kokonaisvaltaisempaan tutkimukseen. Yksittäisten kohteiden sijasta rakennuksia ja kulttuuriympäristöä on ryhdytty tarkastelemaan kokonaisuuksina. Toinen tärkeä kehityspiirre on uuden teknologian hyödyntäminen aineiston käsittelyssä. Tietokannat ja paikkatietojärjestelmät ovat merkittävästi
helpottaneet kulttuuriympäristön kokonaisvaltaista tarkastelua.

Kulttuuriympäristön elementit ja arvot
Kulttuuriympäristön arvotuksen merkittävyyttä korostavat valtioneuvoston 30.11.2000 määrittämät
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joissa kulttuuriympäristön osalta peruslähtökohdaksi määritellään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan
luonteen turvaaminen. Valtakunnallisesti merkittäviä vanhoja rakennuksia, kulttuuriympäristöjä ja maisema-alueita ovat määrittäneet Museovirasto ja Ympäristöministeriö.

Tavoitteena on ollut kerätä tiedot kaikista ennen vuotta 1940 rakennetuista rakennuksista. Tämä
perusrajaus perustuu rakentamisen ja arkkitehtuurin yleiseen historiaan, sekä työn priorisoimiseen
tietojen keräämiseksi ensin vanhimmista ja uhanalaisimmista kohteista. SARAKUM - projektissa
rakennusinventointien inventointikriteereitä on tarkennettu silmällä pitäen projektin yleisiä tavoitteita. Käytännössä tämä on tarkoittanut valikoivaa rakennusinventointia, koska käytettävissä olevien
resurssien puitteissa kaikkia vanhoja rakennuksia ei ole pystytty inventoimaan, vaan inventoitavat
kohteet on valittu rakennustaiteellisten, historiallisten, maisemallisten tai muiden kriteerien perusteella. Toisin sanoen inventoija on valinnut vanhasta rakennuskannasta kohteet, jotka edustavat parhaiten
oman aikansa rakennustapaa, sijaitsevat maisemallisesti ja 1tai historiallisesti keskeisellä paikalla tai
joilla on muuta historiallista tai antikvaarista arvoa. Valikoiva inventointi painottuu käytännössä lähinnä kantatilojen rakennuskannan inventointiin. Valikoiva inventointi on tukijalle haasteellista. Valikointia ohjaavien kriteerien pitäminen yhdenmukaisina eri alueiden välillä on vaikeaa, kuten myös
kriteerien suhteuttaminen toisiinsa. Valikoiva inventointi tuottaa joka tapauksessa yleiskuvan, jota on
mahdollista täydentää myöhemmin. Inventointitietojen täydennys ja päivitysontärkeää myös kohteissa vuosien kuluessa tapahtuvien muutosten vuoksi. Historiallisten piirteiden säilyttämiseksi kulttuuriympäristössä kiinteistöjä ja alueita on välttämätöntä inventoida myös tulevaisuudessa. Salon seudun
kunnissa rakennusinventoinneissa on tallennettu tiedot noin 7 400:stä kiinteistöstäja noin 900 kylästä.

Turun maakuntamuseon kulttuuriympäristön tutkimusmallissa inventoinnit ja maisemahistorian tutkimus ovat tutkimustyön ensimmäinen vaihe. Ne muodostavat perustan toiselle vaiheelle, jossa tuotetun aineiston perusteella analysoidaan ja arvotetaan tutkimuksen kohteena oleva kulttuuriympäristö
niin yksittäisten kohteiden kuin maisemakokonaisuuksien osalta. Arvottaminen on erittäin vaativa ja
vastuullinen tehtävä. Siinä määritellään kohteen - rakennuksen, kylän, alueen - kulttuurihistoriallinen
arvo. Yksittäisen kohteen arvoon vaikuttavat esimerkiksi sen ikä, siihen liittyvät historialliset tapahtumat, vanhojen piirteiden alkuperäisyys ja säilyneisyys sekä kohteen ja ympäristön suhde. Arvojen
määritys on aina sidoksissa omaan aikaansa: tutkijat määrittävät ne asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella eri kohteita keskenään vertaillen. Mainittujen kriteeri en keskinäinen merkittävyys ei
ole yksiselitteinen, ja toisaalta kohteessa tapahtuvat muutokset, esimerkiksi rakennuksissa peruskorjaukset, vaikuttavat sen kulttuurihistorialliseen arvoon. Siksi kulttuuriympäristön inventointi on jatkuva prosessi, joka edellyttää tietojen jatkuvaa päivittämistä.
Rakennusinventointeihin liittyvä arvotus suoritetaan kiinteistökohtaisesti tarkastellen rakennusten ominaisuuksia ja sijaintia edellä mainittujen kriteerien pohjalta. Kaikki vanhat kylätontit arvotetaan kokonaisuuksina, muut arvotettaviksi valittavat alueet valitaan tapauskohtaisesti kerätyn materiaalin ja
tutkimuksen perusteella. Arvotettavaksi alueeksi voidaan valita esimerkiksi vanha torppa-alue tai teollisuusalue. Arvotettu aineisto yhdistetään tekemällä niin sanotut arvo kartat, joihin kootaan arvokkaat
rakennukset ja alueet, arvokas avoin maisema (rintapellot), vanha tiestö ja muinaisjäännökset.
Muinaisjäännökset, arvokkaat rakennukset ja arvoalueet näkyvät kartalla omina symboleinaan, jotka
kertovat myös niille annetun arvon. Maisemahistorian kartoista arvokartalle siirretään vanha avoin
viljelysmaisema yhtenäisenä alueena, vanhat kylätontit, tieuratja vesistöt. Arvokartta on yhteenveto
vanhasta maisemarakenteesta, sen arvoista ja suhteesta nykymaisemaan. Digitaalisessa muodossa
(Maplnfo-tiedostoina) olevien karttojen symboleita ja alueita osoittamalla näkyviin saadaan niihin
liitetty tiivistetty tieto sen historiasta, ominaisuuksista ja arvoista.

Rakennusinventoinnissa aineistoa kertyy tuhansista kohteista, minkä vuoksi tiedon laadun lisäksi keskeiseksi tekijäksi muodostuu sen hallittavuus. SARAKUM - projektissa tuotetut inventoinnit on tallennettu kiinteistöittäin (Liite 2) ja kylittäin (Liite 3) tietokantaan, mistä ne ovat siirrettävissä
koordinaattien avulla paikkatietojärjestelmään, jolloin niitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin ja
tarkastella yhtä aikaa muiden aineistojen kanssa.
Kulttuuriympäristön kokonaisvaltaista tarkastelua tukee merkittävästi maisemahistoriantutkimus.
Maisemahistorian tutkimuksessa vanhaa maisemaa verrataan nykymaisemaan vanhojen karttojen avulla.
Näin saadaan tietoa maiseman elementtien iästä. Vanhat kartat kertovat tieurien kulusta, kylätonttien
ja talojen sijainnista, peltojen ja niittyjen laajuudesta sekä monista muista oman aikansa maisemapiirteistä. Projektissa on käytetty metodia, joka otettiin Turun maakuntamuseossa käyttöön 1990-luvulla, ja jossa tietotekniikkaa hyväksi käyttäen vanha kartta piirretään nykyisen peruskartan päälle
Maplnfo -<>hjelman avulla. Aineistoksi on valittu isojaon kartta-aineisto, sillä suurimmassa osassa
Varsinais-Suomea se on ensimmäinen riittävän tarkassa mittakaavassa tehty aineisto, joka voidaan
täsmällisesti asettaa nykyisen peruskartan päälle. Useissa tapauksissa sen katsotaan edustavan myös
keskiaikaista maankäyttöä. Oletuksen paikkansapitävyyttä on aikaisemmissa maisema-alueprojekteissa
testattu siten, että joidenkin kylien maankäyttökarttoja on verrattu keskenään neljältä eri aikatasolta:
noin 1690-, 1790-, 1890- ja 1990-luvuilta. Hyödynnettäessä tällä menetelmällä isojakokartta-aineis-

Arvottaminen on tehty arvomääreillä Valtakunnallinen, Seudullinen, Paikallinen, Maisemallinen ja
Historiallinen. Näitä määreitä käytetään sekä kiinteistöjen että alueiden arvottamisessa. Periaatteessa
määreistä kolme ensimmäistä viittaavat kohteen yleiseen merkittävyyteen koko Suomen kulttuuriympäristössä mitattuna edellä mainituilla useilla arvokriteereillä ja kaksi viimeistä kohdetta koskevaan yksittäiseen arvokriteeriin. Käytännössä myös kaksi viimeistä perustuvat useisiin kriteereihin,
toisin sanoen maisemalliseksi arvotetulla kiinteistöllä voi olla rakennustaiteellisia ja historiallisia arvoja.

6

Tiedotus

PERNIÖN KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Projektin alkuvaiheessa kesäkuussa 2001 järjestettiin tiedotustilaisuus Halikon Rikalanmäellä. Tilaisuudessa esiteltiin projektin tavoitteet Salon seudun tiedotusvälineille. Kesäkuun toisena päivänä vuonna
2004 järjestettiin seminaari, jossa esiteltiin SARAKUM-projektin tuloksia ja koottua aineistoa. Tutkimusten edetessä projektin aikana keskityttiin kuntakohtaiseen tiedottamiseen levittämällä tietoa rakennus- ja muinaisjäännösinventoinneista niissä kunnissa, joissa tutkimuksia on tehty. Tiedotuskanavina
käytettiin kuntatiedotteita, kuntien www-sivuja sekä paikallislehtiä. Tärkeässä osassa tiedottamisessa
ovat olleet projektin www-sivut (http://www.turku.fi/museo/Sarakum), jotka luotiin vuoden 2001 lopulla. Sivuilla esitellään projektin tavoitteet, aikataulu, tutkimusmenetelmät, henkilöstö sekä yhteystiedot. Vuoden 2003 aikana ryhdyttiin valmistelemaan projektin tuottaman aineiston siirtämistä
internetiin. Se toteutettiin keväällä 2004 yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Salon seudun Vihreä
Laakso - hankkeen kanssa. Lounaispaikan sivuilta löytyvät maisemahistoriakartat, muinaisjäännökset
sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja arvokkaat alueet.

Kulttuuriympäristön tutkimus Perniössä
Pemiössä aloitettiin rakennusinventointi 1980-luvulla. Muinaisjäännösinventointi on tehty vuonna
1997 (Eeva Raike). SARAKUM-projektissa oli varattu Perniön kunnan alueelle 11 työkuukautta,
seitsemän rakennusinventointiin, kolme maisemahistorian tutkimukseen ja yksi kuukausi aineiston
analysointiin ja arvotukseen. Lisäksi tarvittiin vielä kaksi kuukautta rakennusinventointiin.
Pemiössä oli 1980- ja 1990-luvuma kerätty tiedot noin 700 kiinteistöstä. SARAKUM-projektissa
täydennettiin ja jatkettiin inventointityötä ja kerättiin tiedot 328 kiinteistöstä ja 107 kylästä. Pemiössä
suoritettiin valikoiva inventointi eli käytännössä inventoitiin kantatilat ja muut kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Inventointien lähdeaineistona on käytetty pääasiassa Varsinais-Suomen
maanmittaustoimiston arkiston historiallista kartta- ja asiakirja-aineistoa, paikallishistorioita ja kentällä kerättyä materiaalia. Kaikista kylistä, joista on ollut saatavilla isojakokartta tai muu historiallista
maankäyttöä kuvaava kartta, on tehty maisemahistoriakartta ja määritelty arvoalueet Perniössä maisemahistoriakartat on tehty miltei kaikista kylistä, paitsi Ervaston, Kivelän, Kyynärän, Verkakankaan
ja Villiiän kylistä, joista ei ollut saatavilla sopivaa historiallista karttaa.
Kerätty inventointiaineisto analysoitiin ja arvotettiin määreillä Valtakunnallinen, Seudul/inen, Paikallinen, Maisemallinen ja Historiallinen. Arvomääreiden kriteerit on selvitetty aiemmin kappaleessa Kulttuuriympäristön elementit ja arvot (s. 6-7). Raporttiin on koottu kaikki arvotetut kiinteistöt ja
alueet. Perniöstä arvotettiin kulttuurihistoriallisin perustein 742 kiinteistöä ja 124 arvoaluetta. Analysoitu aineisto on yhdistetty liitteenä olevaan kulttuurihistoriallisia arvoja esittävään karttaan, johon
on merkitty arvotetut kiinteistöt ja arvoalueet symbolein sekä vanha avoin viljelysmaisema, vanha
tieverkosto, vanhat kylätontit ja muinaisjäännökset Perniön kunnan alueelta.
Maisemahistoriakartat ovat tehneet Jaana Salmi ja Anna-Maija Hukkanen vanhojen karttojen ja asiakirjojen pohjalta vuosina 2002 ja 2003 . Rakennusinventointia tekivät Eija Hurme vuonna 2001 ja
Tellervo Saukoniemi vuosina 2002 ja 2003. Raportissa käytetyt valokuvat ovat inventoijien ottamia
ja ne on arkistoitu Turun maakuntamuseon arkistoon. Aineisto on arvotettu asiantuntijatyöryhmässä,
johon ovat kuuluneet maakunta-arkkitehti Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta ja tutkijat Eija
Sunaja Paula Silander Turun maakuntamuseosta.
Raportissa esitetään SARAKUM-projektissa tuotettu arvotettu inventointiaineisto kylittäin
järjestettynä. Kylistä on alueinventoinnin mukainen lyhyt yhteenveto alueen historiasta, maisemasta
ja nykytilasta. Arvotetut alueet ja kiinteistöt on lueteltu kylittäin ja niihin liittyy lyhyt sanallinen
kuvaus. Valokuvat ovat esimerkinomaisia ja niissä on pyritty kattavasti esittelemään vain valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kohteet. Viereisellä sivulla on koko Perniön kunnan alueelta
maisemahistorian rakennetta kuvaava kartta. Kartan avulla voidaan helposti paikallistaa vanhojen
asuinpaikkojen, peltojen, niittyjen, myllyjen, teiden ym. maisemaan liittyvien elementtien sijainti.
Vastaavanlainen maisemahistoriakartta esitetään suuremmassa mittakaavassa ( 1:10 000) kylittäin.
Raporttiin kootut arvotetut alueet ja kiinteistöt on numeroitu kohdenumerolla, jonka avulla ne löytää
liitteenä olevasta kulttuurihistoriallisesta arvokartasta.

Tulokset
Hankkeen aikana on tuotettu kattava, monipuolista käyttäjäkuntaa palveleva perustiedosto alueen
muinaisjäännöksistä, rakennetusta ympäristöstä ja maisemahistoriasta. Salon seudun kuntien alueella
on tallennettu tiedot noin 7 400 kiinteistöstä ja noin 900 kylästä. Kaikkien alueen kuntien jokaisesta
kylästä, josta on ollut saavissa isojakokartta tai muu samalta ajalta oleva kartta, on tehty maisemahistorian rakennetta kuvaava kartta. Kerätyn aineiston pohjalta on määritelty kohteiden ja alueiden
kulttuurihistorialliset arvot. Arvotettu aineisto on yhdistetty tekemällä niin sanotut arvokartat, joihin
on koottu arvokkaat rakennukset ja alueet sekä muinaisjäännökset. Maisemahistorian kartoista arvokartalle siirretään vanha avoin viljelysmaisema, vanhat kylätontitja tieurat.
Projektissa tuotettu materiaali on kokonaisuudessaan tallennettu Turun maakuntamuseon tietokantaan
ja arkistoon. Kunnat saavat aluettaan koskevan materiaalin sekä paperitulosteina että sähköisessä muodossa. Kustakin kunnasta tehdään CD-rom, johon on koottu kuntaa koskeva aineisto. CD-romille on
tallennettu arvokartat ja maisemahistoriakartat sekä kiinteistötiedot paikkatietomuodossa (Maplnfo ).
Raporttiin on koottu kunnan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja arvoalueet, maisemahistoriakartat ja arvo kartta. lnventointitietokannasta (Access) toimitetaan käyttöversio kunnille. Inventointitiedot
on myös tulostettu ja toimitettu kuntiin.
Paikkatietoaineistoa on viety Vihreä laakso - hankkeen ja Varsinais-Suomen liiton tuella VarsinaisSuomen paikkatietokeskuksen ylläpitämän palvelimen avulla internetiin Salon seudun
ympäristökartastoon (http://www.lounaispaikka.fi /ymparistokartasto/), jossa tietoaineisto on kaikkien
kiinnostuneiden ulottuvilla.
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Turun maakuntamuseo Sarakum 2003
Pohjakartta: Maanmittauslaitos 1999 (MYY/15/99)
Kopiointi kielletty ilman lupaa.

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Aaljoki

KUNTA

Perniö

Maisema

Aaljoen kylä sijoittuu Ylikulmantien molemmin puolin. Itäpuolella tietä peltojen välissä kulkee Aaljoki,
joka jatkuu etelämpänä Asteljokena ja lopulta laskee mereen. Lännessä sijaitsee metsäinen ja
kallioinen Onnenmäki, jolta on löydetty muinaishauta. Kauempana idässä metsän takana sijaitsee
Naarjärvi, jonka rannoilla on kesämökkejä. Laajemmat peltoaukeat sijoittuvat metsän kanssa
vaihtelevasti molemmin puolin Ylikulmantietä.

KYLÄ

Aaljoki

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Alaskylä

Paikallinen

KOHOENO

1

Kantatalo, talouskeskus sijainnut samalla paikalla
ainakin v:sta 1762. Päärakennus 1949, peruskorjattu
1960-l:lla, kaksi muuta asuinrakennusta, toinen 1939
(varastokäytössä, toinen asuin- ja talousrakennus,
navetta ja aitta 1800- 1900-luvulla.

Historia

Suomusjärven kulttuurin eli esikeraamiselta (v. 7000-4200 eKr.) ajalta on tehty tämän nk.
kirveskulttuurin löytöjä Perniöstä mm. Aaljoen kylästä. Suomusjärven kulttuurin aikaisia
asuinpaikkoja on löytynyt Naarjärven saaresta. Vasarakirveskulttuurin (n.2500-200 eKr.) aikaiset
esinelöydöt on tehty ensisijaisesti Asteljoen yläjuoksun alueelta. Asutusta on ollut ainakin Tuohitun,
Aimontapon ja Aaljoen kylissä. Asutus on keskittynyt varhaisina aikoina jokien varsille ja Perniössä
merkittävimpiä on Asteljoki, jonka yläjuoksu alkaa Tuohitun kylän alueella Aaljokena. Kivi- ja
pronssikaudella (n. 500 eKr.- n. 1200 jKr.) Asteljoen laakso oli jo suhteellisen voimakkaasti asutettu.
Löydöt ovat 4 kpl poikkiteräisiä kirveitä ja yksi niistä on löydetty Aaljoelta. Kivi- ja pronssikaudella
melko tiheästi asutetusta Asterjoen laaksosta ei ole yhtään rautakautiseen asutukseen viittaavaa
löytää. Tästä päätellen seutu olisi tuntemattomista syistä autioitunut pronssikauden jälkeen ja asutettu
uudelleen vasta historiallisella ajalla. Uuden ajan alussa Aaljoen kylämäki oli asutettu ja v.1540
maakirjan mukaan Aaljoki Tuohitun verokunnan kyliin ja tuntemattomasta syystä kuului Muurlan
läänin veropitäjään. 1620-luvulla kylä kuului jälleen Perniöön. Isojaon aikaan v. 1789 olivat kantatilat
Kraatarintalo, Matintalo, Värrä ja Alaskylä. Tuolloin Kraatari oli siirretty noin 100 metriä kylämäeltä
länteen. Matintalo jaettiin v. 1929 kahteen, jolloin syntyivät Ylikankare ja Raitniemi -nimiset osatilat

KUNTA

Perniö

KYLÄ

Aaljoki

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Hietala

Paikallinen

KOHOENO

2

Lohkottu Värrästä v.1934, sijaitsee vanhan kylätontin
kupeessa. Taitekattoinen päärakennus 1920-30-luvulta
(kiinteistörekisterin mukaan 1957}.

KUNTA

Nykytila

Perniö

Aaljoen kylässä on muutamia vanhoja sukutiloja ja uusia vakinaisia asukkaita, huolimatta siitä, että
kaikki palvelut ovat alueelta poistuneet, sekä useita kesäasukkaita. Peltoja viljellään yhä, mutta
karjaa ei kylässä juuri enää ole, ainoastaan Kraatarin talossa on sikatuotantoa. Vanhat torpat ovat
kadonneet. Kylän uhkana on muuttua pikku hiljaa kesäasutusalueeksi.

KYlÄ

Aaljoki

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Koivukangas

Maisemallinen

KOHOENO

3

Ent. mäkitupa (?}, Lohkottu Kraatarista v.1934.
Asuinrakennus 1901, lisäksi sauna ja vaja,
kesäasuntokäytössä.

KUNTA
KUNTA

Perniö

KYLÄKOSA

Aaljoki

ARVOALUE

ARVOTUS

Vanha kylätontti

Seudullinen

Perniö

KOHOENO

1

KYLÄ

Aaljoki

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Kotirinne

Maisemallinen

Erotettu Alaskylästä v.1934. Asuinrakennus ja makasiini
1900-luvun vaihteesta, lomasuntokäytössä. Osa
Alaskylän vanhaa mäkitupalaisasutusta. Uudehko
sauna. Vanhat pihapiirin rakennukset ovat hyvässä
kunnossa.

KUVAUS

Kylätontti 1700-luvun lopulla kahdessa osassa; Alaskylä
sijaitsi erillään Aaljoen vastakkaisella puolella, Kraatari,
Matintalo ja Värrä muodostivat ryhmäkylän. Alaskylän ja
Värrän talouskeskukset sijaitsevat edelleen vanhalla
tontilla.
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KOHOENO

4

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Kraatari

ARVOTUS

Aaljoki

KUNTA

KOHOENO
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Perniö
KIINTEISTÖ
Toimela

Paikallinen

Perniö
KIINTEISTÖ
Mäntylä

KYLÄ

Aaljoki
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

6

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Nummela

Aaljoki
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO
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Lohkottu Raitniemestä v. 1937. Taitekattoinen
asuinrakennus v. 1931, talousrakennus 1930-1.
Rakennukset ovat säilyneet alkuperäisessä mallissaan
ja kaipaavat kunnostusta.
KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Poukarinkankare

ARVOTUS

Aaljoki

Perniö
KIINTEISTÖ
Raitniemi

KOHOENO

8

Paikallinen

KYLÄ
Aaljoki
ARVOTUS
Maisemallinen

----

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Värrä

Aaljoki
ARVOTUS
Seudullinen

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Ylikankare

Aaljoki
ARVOTUS
Maisemallinen

Erotettu Kyläntalosta 1929 ? . Päärakennus 1800-19001. (?), nykyasu 1960-70-luvulta. Navettarakennus on
purettu ja rakennettu kokonaan uusi 60 -luvulla.

Erotettu lohkotilaksi v.1929. Taitekattoinen päärakennus
1924, peruskorjattu 1980-90-luvulla (ikkunat uusittu,
alkuperäinen tyyli säilytetty). Pihapiiri sijaitsee mäellä,
josta näkymät kylän pelloille idässä ja lännessä.
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Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylämäellä
Päärakennus 1900-luvun alusta (?), kuisti 1940-60luvulta, asuin- ja varastorakennus 1900-luvun alusta (?),
aitta, vajoja ja lato.

Lohkottu Raitniemestä v.1947, taitekattoinen
asuinrakennus 1923, peruskorjattu vanha tyyli
säilyttäen. Osa Alaskylän vanhaa mäkitupa-asutusta.

KUNTA

KOHOENO

Lohkottu Kraatarista v. 1939, talouskeskus vanhan
kylätontin kupeessa. Taitekattoinen päärakennus 1918
(peruskorjattu vanha tyyli säilyttäen, ulkopuolinen
lämpöeristys?). Toimelassa on toiminut jonkun aikaa
Osuuskauppa. Vanha aitta ja talousrakennus.

Kantatalo, talouskeskus siirretty vanhalta kylätontilta
1800-luvulla (?). Päärakennus ja sivurakennus 1800luvun lopulta (?). Päärakennus peruskorjattu 1974
(kattoikkunat, muuten ulkoasu hyvin säilynyt), aitta 1800luvulta, vaja.
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Historiallinen
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Ent. torppa tai mäkitupa, lohkottu Matintalosta v.1929.
Päärakennus 1900-luvun vaihteesta (?), kuisti 1940-50luvulta (?), on säilynyt vanhassa mallissaan hyvin ja
kunnostetaan parhaillaan perinteikkäästi.
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PERNIÖ: MLJOKI
Maankäyttö vuosina 1762 ja 1785 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003
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KUNTA

Aimontappo sijaitsee Perniön kunnan pohjoisosassa, ja se rajautuu Kumjonpäähän, Aaljokeen ,
Kuhmisiin ja Kieronperään. Raja on ollut epäselvä jo 1563, kun käytiin rajankäynti Aimontapon sekä
Arpalahden, Kuhmisten ja Kieronperän välillä. Rajan katsottiin tuolloin kulkevan siitä, mistä se
suunnilleen kulkee nykyäänkin. Yksi rajapyykkinä ollut paikka on Kärmjärven oja, josta kansalla oli
paljon kertomuksia. Kärmjärven nummella esiintyi piru rajantarkastajana, härkäpari sarvet väärinpäin
päässä väärän rajan takia, siellä oli aarre ja varkaan kellari, ja siellä pitivät käärmeet käräjiään .
Paikka on saanut tarunhohtoa varmaankin juuri siksi, että rajaa on tarkastettu siellä usein. Kärmjärven
kohdalla Tuomarintie sukeltaa "krottiin", joka on luonnonmuodostelmana erikoinen. Aimontappo on
vanhaa asuinseutua , sillä Kuusimäen tilalta on löydetty kivikautinen asuinpaikka, joka on kuitenkin
tuhoutunut maata kynnettäessä. Paikalta löytyi särkynyt hiomakivi ja liesi, ja paikalla on merkkejä
kivikautisesta asuinkerroksesta. Niinikään Salminiemestä (Ilon torppa) on löytynyt kivikautinen
asuinpaikka, josta on löydetty mm. hioinkivi. Nämä asuinpaikat ovat luultavasti peräisin ajalta ennen
kampakeraamista kulttuuria. lrtolöytöinä Aimontaposta on saatu talteen edellämainittujen lisäksi kaksi
poikkiteräistä kirvestä, kaksoistaltta, kourutaltta, hioin ja katkennut taltta. Pronssi- ja rautakaudella
asutus siirtyi Asteljoen ja Perniönjoen laaksoihin, ja kylä syntyi myöhäiskeskiajalla uudisasutuskylänä.
Tuolloin seudulle siirtyi asukkaita ilmeisesti Perniön suunnasta. Aimontappo kuului Tuohitun
verokuntaan, Muurlan läänin veropitäjään ja 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa jopa Muurlan
käräjäpiiriin, mutta kylä ilmestyi sieltä takaisin Perniön lautamiesluetteloihin 1620-luvulla ilmeisesti
siksi, että kylä oli asutettu Perniöstä käsin. Uudistilat saivat perustamisensa jälkeen neljän vuoden
verovapauden ja uudisasutuskylät maksoivat ruokalisäveronsa uuden ruotsalaisen oikeuden mukaan
voina. Aimontapon kylä kuului Ylskylän kappeliseurakuntaan. Vuoden 1540 maakirjassa
Aimontapossa on kolme apuveroa maksavaa taloutta. Vuoteen 1584 mennessä taloluku oli pudonnut
kahteen ja kaksi jäljellä ollutta ratsutilaa yhdistettiin 1610-luvulla Aimontapon yksinäistaloksi ja
rustholliksi. Perniön historian mukaan vuonna 1800 Aimontapolla oli kahdeksan torppaa, mutta 1860
mennessä torppien lukumäärä laski viiteen. Aimontapon kylän tilat ovat sijoittuneet pääosin metsän ja
peltoaukean yhtymäkohtiin sekä peltoaukealle mäkien päälle. Tilat sijaitsevat Aimontapontien,
Tuomarintien ja Ylikulmantien varsilla. Tuomarintietä on epäilty muinaistieksi, mutta Perniön asemalta
Tuohittuun johtava Aimontapontie on peräisin vasta 1930-luvulta. 1950-luvulla Aimontaposta lohkottiin
tiloja karjalaisilla. Tilat perustettiin suurelta osin paikoille , joilla oli ennenkin sijainnut asutusta (ks.
karjalaistilojen alueinventointi). 1940-50-luvulla rakennetut tyyppitalot hallitsevatkin Aimontapon
rakennuskannallista maisemaa. Aimontapon peltoaukean eteläpäässä on alue, joka on osa entistä
Kuuttassuon eli Jumurin eli Unoisten niittyjakokunnan maata. Alue sijaitsee Kuhmisten, Paarskylän,
Suomenkylän ja Aaljoen jakokuntien välissä. Jumuri mainitaan vuoden 1540 maakirjassa ja
Metsänojan kyläläisten omistama Unoistenniittu vuonna 1557 annetussa tuomiossa.
Niittyjakokunnassa oli niittyjä Perniön Aaljoen, Aimontapon , Arpalahden, Ervelän, Haaron, Huhdin,
Ketunpyölin, Kieronperän, Knaapilan, Kuhmisten, Kumjonpään, Kuustonpyölin , Lassinpyölin,
Metsänojan, Mäkisaurun, Paarskylän, Pohjankylän, Päärin, Sormijärven, Suomenkylän, Sydänsaurun
ja Yliskylän kylien taloilla. Alue jakautuu edelleen pieniin eri kylille kuuluviin palasiin. Tälle alueelle
perustettiin sodan jälkeen niinikään siirtotiloja. Vanhoista tiloista rakennuksineen ovat jäljellä
Aimontappo, Kolmio, Myllytorppa, Vähäkylä, Vuorela , Salminiemi (Ilo), Kulla, Riemu, Tyynelä, Rauha
ja Kesälä. Näistä ainoastaan Kesälä ja Riemu ovat säilyttäneet vanhaa ilmettään. Salminiemen
asuinrakennus on 1930-luvulta, Kolmiota, Myllytorppaa, Vähäkylää, Tyynelää ja Rauhaa on
laajennettu ja siten muutettu. Kullasta on jäljellä vain raunio. Kokonaan on hävinnyt Tikasojan torppa,
joka sijaitsi Kumjonpäästä Tuomarintielle vieneen tien varressa lähellä nykyisin Raja-ahteeksi
kutsuttua viiden tien risteystä (ks. kartta). Asuinrakennusten ikäjakauma on seuraavanlainen: 1800luvulta ovat peräisin Aimontappo, Riemu, Rauha, Kolmio ja Myllytorppa sekä ilmeisesti Vähäkylä, joka
kuitenkin on 1940-luvulla laajennettu tyyppitaloksi. 1900-luvun alusta ennen sotia peräisin ovat
Salminiemi eli Ilo, Lakniitty, Tyynelä , Mäntylä ja Kesälä. Sotien jälkeen mutta ennen vuotta 1960 on
rakennettu Kalliosaari, Kumpula , Kuusimäki, Tammela, Ahola, Suoniitty ja Vähäkylä, joka on tuolloin
saanut nykyisen ilmeensä. Suurinta osaa edustavat siis sotien jälkeen rakennetut tyyppitalot, joita
Aimontapon peltoaukealla on vielä muidenkin kylien alueella. Alueinventoinnissa ovat mukana
Aimontapon kylän tyyppitalojen lisäksi Aimontapon peltoaukealla Linnamäen pohjoispuolella
Aimontapontien varressa sijaitsevat karjalaistilat, eli Aimontaposta Kalliosaari , Kumpula, Kuusimäki,
Vähäkylä , Tammela, Ahola ja Suoniitty, Arpalahdesta Turvala , Ristola ja Laikkalanmäki sekä
Kuhmisista Purola. Yhtä rintamamiestilaa lukuunottamatta tilat ovat siirtotiloja , ja yhtä lukuunottamatta
keskusmuurin ympärille ryhmittyneitä kolmihuoneisia tyyppitaloja. Kaikki tilat ovat hyvässä kunnossa.
Tilat sijaitsevat pellon ja metsän yhtymäkohdissa, mutta myös pellon keskellä kallioisilla mäillä tien
vieressä. Tuomarintien varressa Aimontapon puolella ei ole tyyppitaloja, mutta Tuomarintieltä
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Aimontapontielle johtavan tien varressa sijaitsevat Kuusimäki ja Suoniittu. Riemun torpasta Kullan
torppaan johtavan tien varrella vastapäätä Suoniittua sijaitsee Tammela. Aimontapon peltoaukealla
sijaitsevalla mäellä on Aholan tila, joka on alueinventoinnin ainoa rintamamiestila. Aholan paikalla on
ennen sijainnut Hagan torppa . Samalla mäellä sijaitsee myös Salminiemi, entinen Ilon torppa , joka on
inventoitu erikseen. Aimontapontien varrella mäellä on Ristola , joka on tavallista tyyppitaloa suurempi.
Paikalla on sijainnut ennen pieni tupa, joka ei kuitenkaan ollut torppa. Ristolasta länteen on Turvata,
entisen Turvan suuren torpan paikalla. Aimontapontien varrella Ristolasta etelään on Purolan
karjalaistila, ja siitä itään Hakerin mäenrinteessä Laikkalanmäen karjalaistUa ja Laikkalanmäen
pohjoispuolella Kalliosaari , jonka paikalla on ennen sijainnut Krallan torppa. Kumpulan karjalaistilalle
kuljetaan Aimontapon tilan ohi mäen alla kulkevaa omaa tietä. Kumpulan vieressä sijaitsee Vuorelan
(nykyään Lakniittu) entinen torppa, joka on inventoitu erikseen. Vähäkylään kuljetaan samaa tietä.
Vähäkylä on entinen muonamiehen mökki. Vanha rakennus on jäänyt nykyisen tyyppitaiomaisen
rakennuksen sisään. 1940 siirtolaiset kokosivat kymmenen hengen porukan, joka päätti ostaa tuolloin
myynnissä olleen Aimontapon tilan. Tilasta piti maksaa puolen miljoonan markan käsiraha, jonka
Aarne Suomela porukalle takasi. Aimontappo oli 1930-luvun pula-aikana joutunut pakkomyyntiin , ja
tuolloin muodostettu Sato oy oli ostanut tilan. Tilan ostamisen kanssa tuli kuitenkin epäselvyyksiä, ja
1940-41 talvi käräjöitiin asiasta. Välirauhan aikana karjalaiset lähtivät takaisin kotiseudulleen ja asia
jäi kesken. Aimontapon isännälle esitettiin korvausvaatimuksia kaupankäynnin keskeyttämisestä, ja
asiasta käytiin jälleen käräjillä, mutta väärässä käräjäoikeudessa. Lopulta tila tuomittiin Keskitalolle ,
mutta Tornion seudulle määrätyt karjalaiset saivat Aimontaposta siirtotilat, jotka olivat varatut muille
siirtolaisille. Pika-asutuspaikat saatiin valtiolta vuokralle. Asia ei ollut vielä selvä, ja tilojen
lunastamisestakin käytiin oikeudessa ja Aimontapon jo hakatut metsät arvioitiin uudelleen.
Samantapainen tapaus sattui tuohon aikaan myös Porvoon seudulla.
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Vanha kantatila , joka sijaitsee nykyisellä paikallaan jo v.
1768 isojakokartoissa. Nykyinen päärakennus 1880luvulta, empiretyylinen, remontoitu ainakin 1930-luvulla.
Lohkokivinen navetta. Muonamiehen mökki 1800-1
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Ilmeisesti 1930-luvulla rakennettu Aimontapon tilan
muonamiehen mökki , 2 kamaria, tupa ja eteinen.
Säilytetty pitkälti alkuperäisessä asussaan.
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Entinen Aimontapon muonamiehen mökki 1800-luvulta,
pihan puolella laajennusosa tod.näk. 1930-luvulta.
Pitkälti alkupeäisasuinen.

KUVAUS

Kantatalo ja ent ratsutila Aimontappo vanhalla tontillaan.
Päärakennus 1880-l:lta, ulkoasua muutettu 1930-l:lla.
Useita vanhoja rakennuksia. Puutarhan tilalla koivikko.
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Asuinrakennus 1900-luvun alkupuolelta, laajennusosa
v:lta 1949. Navetta 1900-luvun alkupuolelta.
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Entinen Aimontapon torppa. Asuinrakennus v:lta 1904,
säilynyt melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Navetta
1900-luvun alusta, rakennettu pyöreistä luonnonkivistä.
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PERNIÖ: AIMONTAPPO
Maankäyttö vuosina 1754 ja 1767 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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KARTIASELITYS
Kartta v.1754 ja 1767
A rajapyykki
e taro
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1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003, Jaana Salmi 2004

Asuinrakennus v:lta 1933, säilyttänyt hyvin
rakennusajankohdan asunsa. Navetta 1940-1950luvulta.
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Vanha torppa, asuinrakennus 1800-luvulta, lisäosa
1960-luvulta, remontoitu.
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Entinen Aimontapon torppa, lohkaistu v. 1924.
Asuinrakennus tod.näk. 1800-1900-lukujen vaihteesta,
jatkettu ja remontoitu 1950-luvulla. Neljä ulkorakennusta.
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Entinen Aimontapon torppa. Asuinrakennus 1900-luvun
alusta, laajennettu, kattomuoto ja ikkunat muutettu.
Navetta 1950-luvulta.
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Perniö

Viipurinkartano

Maisema

Maisema

Pieni, kapea Viipurinkartanon kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Merelle on matkaa noin neljä
kilometriä, etelärajana on Perniönjoki ja itärajana Kylmäoja. Kylän etelä- ja itäosissa on peltoa,
pohjoisosassa metsää. Heikkiläntie kulkee kylän halki ja siitä erkanee Viipurintie etelään vanhalle
kylätontille. Toinen pienempi tie saapuu Aitolahdesta koillisesta. Asutus on Viipurintien varrella, vain
yksi tila on toisaalla, etelässä Perniönjokirannassa. Naapurikylinä ovat pohjoisessa Merihuhti, Foula ja
Alimälkkilä, idässä Laiterla ja Aitlahti, etelässä Kestrikki ja Soukka ja lännessä Heikkilä.

Pieni Aitlahden kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Merelle on matkaa noin neljä kilometriä,
etelärajana on Perniönjoki ja länsirajana Kylmäoja. Kylän etelä- ja länsiosissa vesireittien varrella on
peltoa, muualla metsää. Aitlahdentie saapuu luoteesta vanhalle kylätontille ja kaartaa siitä lounaaseen
Viipurinkartanon Alitaloon. Asutus on tien varrella. Naapurikylinä on pohjoisessa Laiterla , idässä
Kyynämäki ja Leipyöli, etelässä Kestrikki ja lännessä Viipurinkartanon kylä.

Historia

Historia

Aitlahti on syntynyt ennen 1300-lukua. Kantatalo Aitolahti (Aitlaks) on entinen säteriratsutila, joka on
ostettu perinnöksi v.1791 . 1800-luvulla tilalla on ollut kaksi torppaa. Vuonna 1923 kantatilasta on
erotettu Haaka, 1950-luvulla neljä ja 1960-luvulla kaksi tilaa.

Viipurinkartanon kylä on syntynyt ennen 1300-lukua ja sen tytärkylä on Heikkilä. Viipurinkartanon
kantatalo on isojaossa v.1784 halottu osiin 1:1 Viipurinkartano (Viborgsgård eli Alitalo) ja 1:2 Ylöstalo.
Osatalot ovat sijainneet vanhalla kylätontilla likimain nykyisen Alitalon kohdalla. Ylöstalo lienee
siirretty nykyiselle paikalleen 1800-luvulla. Vuonna 1917 Alitalosta on erotettu kaksi palstatilaa
Viipurinmäki ja Suominiitty, ja v.1953 Ylipakka ja Kallela. Ylöstalosta on erotettu 1920-luvulla Liinus,
Pohjola, Vähäniitty ja Länsitalo ja v.1952 Mäntylä. Siten myös joillakin muilla kylän tiloilla saattaa olla
jäljellä vanhaa rakennuskantaa.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v. 2003 kantatila Aitolahti. Se sijaitsee vanhalla tontillaan mäen päällä pellon ja
metsän rajassa . Päärakennus on 1900-l:n alkupuolelta. Tilaan kuuluu vanha muonamiehen mökki
Aitlahdentien varressa. Vuoden 1931 kartassa Haakan tilan paikalle on merkitty Leppälahti-niminen
tila.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 kaksi tilaa, osatalot Alitalo ja Ylöstalo. Alitalo sijaitsee vanhalla kylätontilla,
Ylöstalo lienee siirretty nykypaikalleen 1800-l:lla. Molemmissa on vanhaa rakennuskantaa 1800-l:lta,
joskin remontoituna. Vanha kylämäki on edelleen maisemasta selkeästi erottuva kokonaisuus.
Kylässä on myös muita 1900-luvun alkupuolen tiloja, joilla saattaa olla vanhaa rakennuskantaa
jäljellä. Vuoden 2003 valikoiva inventointi ei valitettavasti ulottunut niihin.
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Aitlahden kantatalo vanhalla tontillaan, maisemallisesti
näkyvällä paikalla. Vanhaa rakennuskantaa. Kauniisti
hoidettu kokonaisuus. Tien varressa entinen
muonamiehen mökki. Perniönjoen rantaa.
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Kantatalo on halottu kahteen osaan , joista Alitalo
sijaitsee vanhalla kylätontilla ja Ylöstalo hieman
pohjoisempana. Molemmissa rakennuksia 1800-l:lta,
remontoitu. Perniönjokirannan asutusta.
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Aitolahti on kantatalo, joka sijaitsee isojakokarttoihin
merkityllä paikalla. Päärakennus osin 1800-luvulta,
korotettu v.1928 ja jatkettu v.1939 . Aitta ja pihavaja
1900-luvun alusta, talousrakennukset 1930-luvulta tai
uudempia. Työväenrakennus v:lta 192

15

KOHOENO

116

PERNIÖ: AITOLAHTI , VIIPURINKARTANO

KARITASELITYS
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Maankäyttö vuosina 1766, 1776, 1778 ja 17871aadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Paikallinen

Viipurinkartano eli Alitalo on vanha kantatalo ja sijaitsee
likimain alkuperäisellä paikallaan. Asuinrakennus on
1800-luvulta, remontoitu v. 2000. Tiilinen navetta (nyk.
sikala) on v:lta 1927. Muut rakennukset ovat nuorempia.
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Historiallinen

\

Ylöstalo on osa Viipurinkartanon kantatalosta.
Nykyisellä paikallaan se lienee sijainnut 1800-luvulta
lähtien. Asuinrakennus ja aitta ovat 1800-luvulta,
muutoksia, muut rakennukset nuorempia.
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AITOLAHTI
A Aitolax (1)
VIIPURINKARTANO
C/1 Viipurinkartano (1 :1)
B/2 Viipurinkartano (1 :2)
Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998

PERNIÖ: ALASPÄÄ

KARITASELITYS

Maankäyttö vuonna 1792 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

1: 10 000

Perniö

Alaspää yks.

Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003.
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003, Jaana Salmi 2004
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Alaspään kylä sijaitsee Perniön kaakkoisreunalla. Pohjoisen puolella naapureina ovat Saaren
Vähäpyölin ja Latokartanon kylät, etelän puolella Saarenjärven toisella puolella on Tenholan kuntaa.
Perniön ja Tenholan raja on samalla läänin raja. Saarenjärventie seurailee Saarenjärven ja
Kiskonjoen rantaa ja myös asutus on sijoittunut tien varteen. Peltoa on Saarenjärven päässä ja siitä
länteen sekä kylän itäreunassa. Muu osa kylästä on mäkistä ja soista metsää , joka jatkuu laajasti
naapurikylien alueella pohjoiseen. Metsästä laskee Kiskonjokeen ja Saarenjärveen muutama puro.
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Historia

Alaspään kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Alaspään yksinäistalo on ostettu perinnöksi v. 1790 ja
sijaitsee nykypaikallaan jo isojakokartoissa v. 1795. Vuonna 1860 tilalla on yksi torppa. Alaspäästä on
lohkottu 1950-l:lta lähtien 11 tilaa ja lisäksi muutamasta uudemmasta tilasta muutama tontti.

0

Nykytila

Kylästä inventoitiin v. 2003 kylän kantatila Alaspää. Sen lisäksi kylässä on vain vähän asutusta,
muutama sodan jälkeen perustettu tila Alaspäästä länteen ja vapaa-ajan asutusta kylän itäpäässä.
Alaspään tila on toimiva maatila, jonka pihapiirissä on useita rakennuksia 1800-1900-lukujen taitteen
molemmin puolin. Tila sijaitsee vanhalla paikallaan, näkyvästi kumpareella Kiskonjoen rannalla
Saarenjärven päässä . Joen vastarannalla Tenholan kunnan puolella on toinen toimiva maa/puutarhaviljelytila. Maisema Alaspään kohdalla on kaunis. Saarenjärvi ja Kiskonjoki ovat osa
Kiskonjoen melontareitistöä.
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TALO:
K Alaspää ( 1)
Mustavalkoinen peruskartta
V.

1998
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KUVAUS

Alaspään yksinäistalo sijaitsee vanhalla paikallaan
Kiskonjoen rannalla Saarenjärven päässä. Pihapiirissä
on rakennuksia 1800-1900-luvuilta. Vieritse kulkee
Kiskonjoen melontareitistö.
_,
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Perniö

Alaspää yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Alaspää

Paikallinen

Alaspää on kylän kantatalo ja sijaitsee vanhalla
paikallaan. Päärakennus ja rantasauna 1800-luvulta,
sivurakennus 1860-luvulta, navetta v:lta 1919, pihavaja
1920-luvulta, muonamiehen asuinrakennus v:lta 1881 ,
muut rakennukset uudempia.
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Alimälkkilä

Historia

Perni_önj~kil_aakson tuntumass.~ sijaitseva Laiterlan kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Kylään on
merkitty ISOJaos~a v. ~799 neiJa k~ntataloa : Johannisberg, Keskitalo, Mikontalo ja Matintalo. 1920luvul_la perustettu_~ La1terlan koulu Ja nykyinen koulurakennus on 1920-1930-lukujen vaihteesta. Toisen
maalimansodan Jalkeen v. 1955 kylään perustettiin neljä uutta kanta tilaa.

Alimälkkilä sijaitsee Perniönjokilaakson tuntumassa keskiaikaisten Laiterlan ja Melkilän kylien välissä.
Kylään on merkitty isojaossa viisi kantataloa: Uotila, Mikola, Rasmus, Kyläntalo ja Tranala. Lisäksi
kylään on muodostettu uusia kantatiloja v. 1922 Alitalo ja toisen maailmansodan jälkeen v. 1957
kahdeksan muuta tilaa pääosin Mikolan ja Rasmuksen maista .

Nykytila

Va~h~!st~. kantatiloi_
sta

ovat jälj~llä Johannisberg ja Keskitalo, jotka ovat vanhoilla paikoillaan
kylamaella . Joh_anmsberg on to1miva maatila, Keskitalo tyhjillään. Molempien päärakennukset ovat
1800-luvulta. M1~o~talon vanha päärakennus sijaitsi Keskitalosta lounaaseen ja on siirretty Billnäsiin
rak~nn~sapteek1ks1 1990-luvun alussa. Kylässä on ollut useita torpan- ja mäkituvan tontteja, joista
us~1mp1en rakennukset ovat hävinneet. Entisistä mäkituvista on inventoitu llopakka ja Hakala
La1terlan ala-astetta vastapäätä.

Nykytila

Vanhoista kantatiloista on jäljellä Uotila, johon on yhdistetty Laiterlan Mikontalon maita. Uotila
sijaitsee vanhalla, isojaon aikaisella paikallaan. Torpparikulmantien varrella on useita vanhoja torpanja mäkituvan tontteja, joilla lienee myös joitakin 1900-luvun alkupuolen rakennuksia. Uusitalo
Kemiöntien varressa on lohkottu v. 1915 Rasmuksesta. Sen pihan tuntumassa, joskin naapurikylän
puolella on muinaishautoja , mm Vaarnummin vareet. Molemmat inventoidut tilat ovat toimivia
maatiloja.
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Alimälkkilä
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Vanha kylätontti

Seudullinen
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Paikallinen

Kantatalo. Päärakennus 1860-l:lta ja
työväenrakennuksen vanhin osa 1800-l:lta, molemmat
remontoitu 1970-1980-l:lla. Navetta v:lta 1923. Muut
rakennukset nuorempia. Kartanomainen puistomainen
piha.
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Alimälkkilä

KIINTEISTÖ

Uusitalo

ARVOTUS

KYLÄKOSA

Laiterla

ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS
Vanhalla kylätontilla on jäljellä kaksi kantataloa neljästä.
Molempien päärakennukset 1800-l:lta. Muut
rakennukset pääosin uusittu. Kylämäki erottuu edelleen
selkeästi maisemasta.

KUVAUS
Kylän viidestä kantatalosta on jäljellä Uotila, isojaon
aikaisella kylätontilla, rakennuksia 1900-1 alusta.
Torpankulmalla useita ent torpan ja mäkituvan tontteja,
joillain vanhaa rakennuskantaa.

Uotila

Laiterla

länsipuolella Perniön kirkonkylästä etelään. Pohjoispuolella on
Ahmalkk1lan, etelassa Kyynamaen ja Aitlahden ja lännessä Viipurinkartanon kylä. Perniönjoen
~~starannalla on Lupajan kylä ja mm Karpinmäen ja Tiikinkankareen muinaishauta-alueet. Kylän
1taosa on ala~aa_ ~el~oaluetta , länsiosassa metsää. Kylää halkoo v. 1961 tehty ja vanhan kylätien
korvannut He1kk1lant1e. Vanha kylätontti on Heikkiläntien varrella.

Historia

KIINTEISTÖ

Perniö

L~ite.~lan_ ~ylä sija.~ts~~ Pern!_ön~?en

Alimälkkilän kylään kuuluu kaksi erillistä aluetta. Toinen sijaitsee Laiterlan ja Melkilän kylien välissä
Perniönjoen länsipuolella Perniön kirkonkylästä etelään. Sen itäosassa on aJavaa peltoaluetta ja
länsiosassa metsää ja suota. Peltoja halkoo v. 1961 tehty ja vanhan kylätien korvannut Heikkiläntie.
Kylää vastapäätä Perniönjoen itärannalla on Lupajan kylä ja mm Karpinmäen ja Tiikinkankareen
muinaishauta-alueet. Kylän toinen osa käsittää Kemiöntiestä Teijon kylään ulottuvan metsäalueen,
jossa on vain vähän asutusta alueen kummassakin päässä.

Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Maisema

Maisema

KUNTA

KUNTA

KOHOENO
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Maisemallinen

Uusitalo on erotettu Rasmuksen tilaasta v. 1915.
Asuinrakennus on 1920-luvulta, lisätty ja muutettu 19501970-luvulla. Vanha navetta 1920-luvulta, muutettu
1950-luvulla. Muut rakennukset uudempia.
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PERNIÖ: ALI-MÄLKILÄ, LAITERLA, MÄLKILÄ

KUNTA
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Perniö

Laiterla

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

llopakka

Maankäyttö vuosina 1759, 1779 ja 1798 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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278

1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Paikallinen

Entinen torppa ja mäkitupa vanhoilla paikoillaan.
Asuinrakennukset 1800-luvun lopulta. Navetat 1920-30luvuilta, piharakennukset uudempia. llopakan
asuinrakennus remontoitu vanhaa säilyttäen. Ilmeikäs
kokonaisuus.
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Johannisberg
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Paikallinen

Kantatalo vanhalla paikallaan ent. kylämäellä.
Päärakennus 1800-luvulta, muutoksia 1950-1, 1970-1.
Aitta 1930-luvulta, samoin navetan vanha osa. Pihatupa
v:lta 1939. Muut rakennukset 1900-luvun
jälkipuoliskolta. Puistomainen pihapiiri tien varressa.
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Kartta V. 1759, 1779, 1798
e talo
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Paikallinen
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Kantatalo vanhalla paikallaan ent. kylämäellä.
Päärakennus tod .näk. 1800-luvulta. Muut rakennukset
tod.näk. 1900-luvun alkupuolelta tai vanhempia.
Asuinrakennuksia remontoitu.
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Seudullinen

Tila on lohkaistu v. 1932 ja tontilla on
kansakoulurakennus.

TALOT:
ALIMÄLKKILÄ
1 Uotila (1)
2 Mikola (2)
3 Rasmus (3)
4 Kyläntalo (4)
5 Tranala (5)
MÄLKKILÄ
6 Mälkilä Sätesgård (1)
LAITERLA
A Laiterla (1)
B Kyläntalo (2)
C Snickari (3)
0 Maltintalo (4)
Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998
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KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Mälkilä yks.

Rakennukset on kunnostettu parin viime vuoden aikana museoviraston ohjeiden mukaan ja viraston
valvonnassa.

Maisema

Historiallisesn kartanon ympärille syntynyt pienehkö kylä. Melkkilän kartanoalue on
rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä kokonaisuus. Melkkilän kartanon alue on
kokonaisuutena merkittävä sekä rakennus- että kulttuurihistoriallisesti. Hyvin säilynyt päärakennus
vuodelta 1775 puistoineen ja alueen muut vanhat rakennukset muodostavat asemakaavallisesti
yhtenäisen kokonaisuuden, joka on myös maisemallisesti upea.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha yksinäistilan tontti

Historia

Mälkilän kylä sijaitsee kirkonkylästä noin kahden kilometrin päässä lounaassa Salo-Tammisaarentien
länsipuolella. Kylän pääalue on peltojen ympäröimällä metsäkumpareella, mutta kylään kuuluu myös
laajat metsäalueet Kemiöntien länsipuolella. Asutus on sijoittunut Metsäkyläntien varrelle, SatoTammisaaritien itäpuolelle sekä Kemiöntien varrelle rinteeseen. Mälkilän kylä on syntynyt viimeistään
ennen 1300-lukua. Maakirjassa vuodelta 1540 kylään on merkitty viisi veroa maksavaa talonpoikaa.
Kylä on syntynyt kartanon ympärille. Melkkilän kartano oli jo 1500-luvun lopulla merkittävä. Kartanon
silloisille omistajille Slangeille läänitettiin huomattavia alueita, joista he saivat verotuloja. Suuren
reduktion jälkeen kartanosta tuli allodiaalisäteri. 1700-luvulla rälssisäterin rajapiiritaloina olivat
Knaapilan kylän talo nro 3 eli Meri-Knaapila ja Suomenniityn yksinäistila. Isojako kylässä tehtiin
vuonna 1779. Kartano sijaitsi tällöin nykyisellä paikallaan. Karttaan on merkitty kartanolle paljon
talousrakennuksia. Kartano oli kunnan huomattavimpia maanomistajia vielä vuonna 1881, jolloin sen
hallussa oli peltoa kaikkiaan 305 hehtaaria. Vielä vuonna 1901 maarekisterin mukaan kartanoon
kuuluivat Suomenniityn yksinäistilat nro 4 ja 5 sekä Knaapilan kylän talo nro 3. Torppia kylässä oli
Perniön historian mukaan vuonna 1750 kolme ja vuonna 1800 jopa kahdeksan. Torppia lunastettiin
omiksi tiloikseen vuoden 1918 lain jälkeen seitsemän. Sotien jälkeen kartanosta lohkottiin tiloja
siirtokarjalaisille.//Kylästä on inventoitu 19 kohdetta. Näistä 13 on tehty sotien jälkeen 1940-luvun
lopulla ja 1950-luvulla. Siirtokarjalaistiloja on erityisesti Salo- Tammisaarentien itäpuolella, mutta
myös muualla. Uudempaa asutusta kylään ei ole syntynyt.//Rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja
maisemallisesti merkittävin kohde on kartanon miljöö kokonaisuudessaan. Kartanon rakennuksista
vanhimmat ovat 1700-Juvulta mm. kartanon päärakennus, joka on tehty v. 1775. Useista
talousrakennuksista suurin osa on viime vuosisadalta. Hyvin säilynyt kartanoon liittyvä rakennus on
myös Kivikankare, joka on ollut kartanon työväen asuntona. Rakennuksessa on kolme eri huoneistoa.
Asuinrakennus lienee 1800-luvun jälkipuoliskolta. Rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen pieni
asuinrakennus on myös Kemiöntien varrella sijaitseva Kuuselan pieni talo 1920-luvulta.
Asuinrakennus koristeellisine ikkunoineen ja listoineen on säilyttänyt alkuperäisen asunsa hyvin.
Melkkilän kartano sijaitsee Mälkilän kylässä n. 2 km Perniön kirkolta lounaaseen Perniönjoen ja SatoTammisaaritien länsipuolella. Sinne keskustasta johtavan tien nimi on nykyisin Heikkiläntie, ja aivan
kartanon piha-alueen rakennusten luota alkaa Metsäkyläntie. Tietä Melkkilästä kirkolle rakennettiin jo
1750-luvulla. Aluetta ympäröivät pohjois-. länsi- ja eteläpuolella laajat aJavat peltoalueet, itäpuolella
on metsää. Kartanopihan rakennukset sijaitsevat loivarinteisellä kumpareella. Ensimmäiset Melkkilää
koskevat asiakirjat tunnetaan vuodelta 1413, omistajana oli tuolloin Jöns. Vanhan rälssisäterin
ensimmäiset suvultaan tunnetut omistajat olivat Maunu ja Klaus Djekn. Muita nimekkäitä
omistajasukuja olivat aikojen saatossa Spore, Slang, Sass, Gjös, Creutz, von Morian, Hästesko, af
Petersen ja Ramsay -suvut. Asiakirjojen valossa kartanon ja sen omistajasukujen historiasta on
kirjoittanut Raakel Ali-Melkkilä. Aatelis- ja säätyläisomistus päättyi 1900-luvulle tultaessa : 1915 tilan
omisti Antti Penttilä, 1916 F. A. Lindstedt, 1921 maanviljelijä Akseli Jakobsson ja nykyään hänen
poikansa Pentti Melkkilä.//lsojako Melkkilässä tehtiin 1779 ja 1786. Kartanolla oli suuria torppia, ja
tilan työväestön lisäksi omia käsityöläisiä, mm . hoviräätäli. Torppia oli v. 1750 jo 3, 1800 peräti 8 ja
1860 7 kappaletta. Vuoden 1918 maanvuokralain nojalla 7 torppaa erotettiin omiksi tiloikseen, mutta
Perniön historian antamien tietojen mukaan se ei käynyt kovinkaan helposti. 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä lohkottiin tilasta useita suurhekoja ja pieniä tiloja ja maapalstoja. Myöhemmin
sotien jälkeen myös Melkkilä lahjoitti maata rintamamies-ja siirtolaistontteja varten (mm.
Heikkiläntien ja Kiskontien risteyksen pikkutilat). Kartanon alueella nykyiseen Melkkilän tilaan kuuluvia
rakennuksia on jäljellä parikymmentä (ks. asemapiirros). Vanhimmat niistä ovat peräisin 1700-luvulta,
mm. rokokootyylinen päärakennus vuodelta 1775. Suuri osa säilyneistä rakennuksista on kuitenkin
peräisin 1800-luvun loppupuolelta. Myös kartanoa ympäröivä puisto lienee peräisin 1700-luvulta.
Laamanni von Morianin tiedetään istuttaneen puutarhan. Rakennukset on parin viime vuoden aikana
korjattu Museoviraston ohjeiden mukaan. Rakennusten sijainti on eteläpohjoissuuntaisen
päärakennuksen mukaan suunniteltu . Kotiseutuyhdistyksen aktivisti Antero Peijonen on kokoamassa
kartalle vanhojen ihmisten tietoa alueella aiemmin olleista , jo pureluista rakennuksista.
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Mälkilä yks.
79
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KUVAUS

Melkkilän kartanoalue. Rakennuksia 1700-1900-l:lta,
päärakennus vuodelta 1775, puiston keskellä, eheä
kokonaisuus. (RKY 136)
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Asuinrak v:lta 1953, ns tyyppitalo. Ulkorak v:lta 1954.
Kiskontien varressa keskustan rakennuskaava-alueella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
HAAPAPELTO

KYLÄ
Mälkilä
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

367

Asuinrak v:lta 1948, ns tyyppitalo, laajennettu v. 1977.
Navetta v:lta 1952, sauna. Kiskontien varressa
keskustan rakennuskaava-alueella.
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Asuinrak 1900-luvun alkupuolelta, lisätty ja peruskorjattu
v. 1964. Navetta tod.näk. 1920-l:lta, sauna 1930-luvun
lopulta. Kemiöntien varressa näkyvällä paikalla.
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Maisemallinen
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Maisemallinen
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Maisemallinen

KYLÄ

Perniö

Mälkilä

KIINTEISTÖ

MELKKILÄ (Melkkilän kartano)
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Valtakunnallinen

Kantatalo, ent rälssisäteri. Rokokootyylinen
päärakennus 1775 ja ympäröivä puisto 1700-l:lta. Useita
rak 1800-l:lta ja 1900-luvun alusta, muodostavat ehjän
kokonaisuuden.
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Paikallinen
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Historiallinen
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Ent Melkkilän kartanon mäkitupa, asuinrak 1900-luvun
alusta, laajennettu 1950-l:lla, remontoitu 1960-l:lla.
Ulkorakennukset 1950-l:lta, edeltävät ulkorak:t purettu
1940-l:lla.

Asuinrak v:lta 1954 ns tyyppitalo, remontoitu. Ulkorak
v:lta 1962. Kiskontien varressa keskustan
rakennuskaava-alueella.

KUNTA

Mälkilä

Asuinrak v:lta 1947, ns tyyppitalo. Navetta purettu.
Kiskontien varressa keskustan rakennuskaava-alueella.

Tontti Johkottu Mälkilästä v. 1922, asuinrakennus 1920l:lta, vanhailmeinen, rapistunut. Sauna 1950-l:lta.
Näkyvällä paikalla Kemiöntien varressa.

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Asuinrak v:lta 1949, ns tyyppitalo. Ulkorak v:lta 1950.
Kiskontien varressa keskustan rakennuskaava-alueella.

Asuinrak v:lta 1950, ns tyyppitalo. Navetta 1950-luvulta,
sauna. Kiskontien varressa keskustan rakennuskaavaalueella.
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KUNTA

KUNTA
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Perniö

Mälkilä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

VÄLIMAA

Maisemallinen
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Asuinrak v:lta 1951, ns tyyppitalo. Uudempi asuinrak
v:lta 1971, autotalli v:lta 1968. Kiskontien varressa
keskustan rakennuskaava-alueella.
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Perniö

Mälkilä yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

RANTALA (Fårberg, Sommarvik)

Paikatlinen

Ent. Melkkilän kartanon kalastajatorppa. Asuinrak. 1800l:n alusta, laajennettu 1930-l:lla, remontoitu 1970-l:lla.
Navetta 1800-l:lta, muutettu asunnoksi 1950-60-l:lla.
Laukanlahti Natura-aluetta. Tontin pohjoisp:lla on ollut
Laukon kartanon satama.

Asuinrakennus v:lta 1916, laajennettu 1920-luvun
alussa, hyvin säilynyt. Lohkottu Fårbergista palstatilaksi
v. 1919. Entinen karjarakennus muutettu saunaksi.
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Anjala yks.
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ARVOTUS
Seudullinen
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Perniö
KIINTEISTÖ
Anjala

Historia

Anjala on kylän kantatalo ja sijaitsee vanhalla
paikallaan. Päärakennus 1870-luvulta. Aitta v .19041905, jatko-osa 1930-luvulta. Navetta v:lta 1916-1918
Sikstus Rönnbergin piirustusten mukaan, madallettu v.
1994. Muut rakennukset nuorempia.

Anjala sijaitsee Perniönjokilaakson länsipuolella Perniön kirkonkylän ja asemaseudun välissä.
Naapurikylinä ovat pohjoisessa Mäkisauru, etelässä Pettälä ja M~tsänoja , lännessä Te~o ja idäs~ä
Paarskylä. Kylän itäosassa on peltoa , länsiosassa laajahko metsaalue. Asutus on keskittynyt kylan
itäosaan Anjalan tilan lähistölle. Kylän alueelle tulevat Pettälän- ja Päivärinteentie, ja kylän halki
kulkee Kylmässuonoja. Idässä Mäkisaurun puolella näkyy Tammisaarentie.
Anjala on alunperin ollut Metsänojan kylän tytärkylä, ja Metsänoja puolestaan on yksi _Perniön .
vanhimpia kyliä. Kylän kantatalo on Anjala, joka tunnetaan jo 1500-luvulta. Se on ent1nen ratsutlla.
Päivärinne on vanha myllytorppa ja sijaitsee Kylmässuonojan varrella.

KUNTA

Nykytila

Perniö
KIINTEISTÖ
Päivärinne

Kantatalo Anjala sijaitsee vanhalla paikallaan. Päärakennus on 1800-luvun lopulta ja asuttu. Lähistöllä
on ollut useita työväenrakennuksia , jotka on purettu. Lähistöllä Päivärinteen-ja Pettäläntien varsilla on
vanhoja asuintontteja, ja osa rakennuksista lienee 1900-luvun alkupuolelta. Metsäaluealla
Kylmässuon takana on ampumarata ja kunnan vedenottaman alueita.
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Vanha yksinäistalon tontti
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Anjala yks.
ARVOTUS
Seudutlinen

KYLÄ
Anjala yks.
ARVOTUS
Paikallinen

Päivärinne on erotettu Anjalasta itsenäiseksi tilaksi v.
1924. Tontilla on ollut mylly ja paikalle on tehty
myllytupa tiettävästi 1700-luvulla. Nykyinen
asuinrakennus on 1920-luvulta. Vanha myllyn paikka on
näkyvissä myllylammen vieressä.

KOHOENO

6

KUVAUS

Anjalan kantatalo isojaon aikaisella tontillaan.
Päärakennus 1800-l:lta.Ympärillä ollut useita
työväenrakennuksia, joista osa purettu. Kauempana
vanha myllytontti, jossa edelleen rakennuksia.
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PERNIÖ: ANJALA, MÄKISAURU, SYDÄNSAURU
Maankäyttö vuosina 1788 ja 1791 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
KUNTA

KYLÄ

Perniö

Sydänsauru

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Yli·Tuomola

KOHOENO
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Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Paikallinen

Vanha kantatalo, joka sijaitsee kylätontilla. Päärakennus
191 0-luvulta. Sivurakennus 1800-luvun lopulta, uusittu
v. 1954. Navetta 1910-luvulta, remontoitu v. 1959.
Vanha kuivuri v:lta 1937, muut rakennukset uudempia.

KARTTASEUTYS
Kartta v. 1788, 1791
. talo
aita
- - - joki
- kylänraja
- - - puro
1 1 1 1 1 1 silta
- - - tie
::

ffili

haka

ka~apiha

L(t mäki

l'' niitty
pelto
• rakennus
• talon tontti
• torpan tontti
illli vesistö

SYDÄNSAURU
1 Häntö (3:1)
2 Häntö (3:2)
3 Hiro (1)
4 Pipari (2:1)
5 Pipari (2:2)
6 Tuomola (4:1)
7 Tuomola (4:2)
MÄKISAURU
81soperhe (1)
9 Pyntalo (2)
10 Capellan? (3)
ANJALA
AAnjala
BAnjala
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KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Mäkisauru

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Grönbergin talo

Maisema

Mäkisaurun naapureita ovat Sydänsauru, Pohjankartanon, Pääristen ja Paarskylän yksinäistilat.
Perniön kirkonkylä ja Perniön asema Kylää halkoo Perniönjoki ja Salo-Tammisaarentie.
Mäkisaurun kylä on ollut olemassa jo ennen v. 1540. Metsät se omisti yhdessä Sydän-Saurun kanssa.
Mikola tunnetan alkujaan nimellä Brinkkala (Brinkhall). Se joutui kruunulle takaisin Kaarle Xl :n
reduktiossa. Vuonna 1688 se saatiin kappalaisen taloksi. Nykyisin paikalla olevat rakennukset ovat
1800-luvun jälkipuoliskolta. Isoperhe tunnetaan nimismiehentalona ilmeisesti jo 1500-luvulta lähtien.
1630 mainitaan Mäki-Saurun ratsutila, jonka tilallinen Mats Hindersson toimi lautamiehenä.
Sotilasvirkatalona Isoperhe mainitaan ainakin vuonna 1756. Rakennuksessa pidettyjen käräjien
yhteydessä oli ongelmana juopottelu, koska kapakka oli lähellä (kestikievari, nykyinen päärakennus).
Käräjiä jouduttiin pitämään nimismiehen talossa, koska erillistä käräjätaloa ei ollut. Mäki-Saurussa
pidettiin käräjiä ainakin vuodesta 1749 vuoteen 1770. 1700-luvun puolivälissä rakennettu
nimismiehentalo on säilynyt harvinaisen hyvin alkuperäisessä asussaan. Pyynpivo (aiemmin
Pyyntalo) on yksi Mäkisaurun kolmesta kantatalosta. Se on alun perin sijainnut sisempänä
Mäkisaurussa sen vanhalla kylätontilla ja on myöhemmin siirretty nykyiselle paikalleen.
Asuinrakennus on 1900-luvun alusta.
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Mäkisauru
ARVOTUS
Seudullinen
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Mikola
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Sivurak, ent nimismiehentalo ( 1700-1, kuisti 1920-1), asu
säilynyt. Päärak, ent kestikievari (1885), muutettu 1950l:lla, vanha asu palautettu 1990-l:lla. Ulkorak:t 19401950-l:lta. Tontilla ollut edeltäviä rak ja ent Saurun
pappila. Kuninkaantiellä.

Kantatalot Isoperhe (ent nimismiehen virkatalo 1700-l:lta
ja ent kestikievarirak 1800-l:lta) ja Mikola {ent
kappalaisen virkatalo, rak 1800-l:n lopulta) kylämäellä
ent Kuninkaantien ja Teijontien risteyksessä. Pyyntalo
siirretty niiden välistä pois.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Pyynpivo

KOHOENO

Asuinrakennus ilmeisesti 1800-1900-lukujen laitteesta,
edustaa väritykseltään ja vuoraukseltaan tyypillistä
aikansa perniöläistä rakennustapaa. Toiminut
kauppana, kenties myös kestikievarina. Varasto 1910l:lta. Kuninkaantien varrella.

Historia
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Päärakennus ent kappalaisen asuintalo v:lta 1883,
remontoitu ilme säilyttäen. Aitta 1880-l:lta, muut vanhat
ulkorak olleet olemassa 1950-luvulle asti. Kuninkaantien
varrella. SIIRRETTY RAKENNUSAPTEEKKIIN!
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Saurun alakoulu
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KYLÄ
Mäki-Sauru
ARVOTUS
Paikallinen

Ent saurun alakoulu v:lta 1924, vanha asu säilynyt.
Kouluna 1950-l:n puoliväliin, v.sta 1965 kehräämönä.
Varasto ja sauna 1920-1930-l:lta. Kuninkaantien
varressa.

Pyynpivo on yksi Mäkisaurun kolmesta kantatalosta.
Asuinrakennus on 1900-luvun alusta {n. 18 x 10m.),
ulkorakennus v:lta 1925 ja aitta v:lta 1911. Rakennukset
on kunnostettu.
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Perniö

Sydänsauru

Maisema

Sydänsauru sijaitsee Perniönjokilaakson länsipuolella Perniön kirkonkylän ja asemaseudun välissä.
Naapurikylinä ovat pohjoisessa Päärinen, idässä Paarskylä, etelässä Mäkisauru ja luoteessa
Kirjakkala . Sydänsaurun itäosassa on peltoa, länsiosassa laajahko metsä- ja suoalue. Asutus on
keskittynyt kylän itäosaan vanhan kylätontin läheisyyteen. Kylän itäossa asutuksen tuntumassa
kulkevat Saurun-, Sydänsaurun- ja Hallonmäentiet, ja idässä Mäkisaurun puolella Tammisaarentie.
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Hiiro

Paikallinen
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Vanha kantatila, siirretty isojaon jälkeen nykyiselle
paikalleen vanhalta kylämäeltä. Asuinrakennus kenties
1900-luvun alusta, remontoitu vanha ilme säilyttäen.
Talousrakennukset 1900-l:n alusta, 1930-l:lta ja v:lta
1963.

Historia

Sydänsauru on yksi Perniön vanhimpia kyliä ja omisti metsäalueet yhdessä Mäkisaurun kanssa.
Vanha kylätontti on sijainnut kylän itäosassa Hallenmäen kupeessa. Isojaossa maarekisteriin on
merkitty neljä kantataloa, Hiiro, Piipari, Hentto ja Tuomela, joista kaksi viimeksi mainittua olivat
jaettuina kahteen osaan. lsojaoen yhteydessä Hiiro siirrettiin pois kylätontilla nykyiselle paikalleen .
Sauruun perustettiin koulu v. 1908 ja oma koulutalo aloitti toimintansa v.1924.

KUNTA

Perniö

Nykytila

Vanhalla kylätontilla on jäljellä kaksi kantataloa, Yli-Tuomela ja Vanha-Hentto. Ali-Tuomela on
yhdistetty Yli-Tuomoiaan v. 1928. Hiiro ja Uusi-Hentto on siirretty nykyisille paikoilleen isojaon
jälkeen, ilmeisesti 1880-luvulla. Kaikilla tiloilla on vanha päärakennus 1800-luvun loppu- tai 1900luvun alkupuolelta. Piiparin tilaa ei enää ole.
Sydänsaurun- ja Hallenmäentien varrella on jäljellä myös muita vanhoja asuintontteja, joiden
rakennuksista osa lienee 1900-luvun alkupuolelta. Saurun koulun vanha rakennus purettiin v. 2003 ja
siirrettiin Billnäsiin. Tontille jäi uudempi koulurakennus.

KYLÄ

Sydänsauru

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Saurun kansakoulu

Paikallinen

KOHOENO

599

Saurun vanha kansakoulurak v.1908, toiminta lopetettu
v.1983, siirretty Billnäsiin v.2003. Uudempi koulurak
v.1953.
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Vanha kantatalo 1 osa tila. Asuinrakennus v:lta 1881,
kuisti 1930-luvulta, vanha ilme säilytetty. Pihavaja
samalta ajalta. Sauna-kuivurirakennus kenties 1900luvun alusta. Muut rakennukset uusia.
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Vanha kylätontti

ARVOTUS
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107

Perniö

Seudullinen

KUVAUS

Vanhalla kylätontilla on kolmesta kantatalosta jäljellä
kaksi. Yksi on on siirretty. Asuinrakennus 1800-l:lta,
muut rakennukset uudempia tai uusittu. Kylän kantatilat
erottuvat yksittäin, ei yhtenäisenä kylämäkenä
maisemassa.

Sydänsauru

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Vanha-Hentto

Paikallinen

Vanha kantatalo. Vanha asuinrakennus 1700-luvulta,
ulkoasu 1900-luvun alusta. Entinen muorintupa ja
navetta 1900-luvun alusta, molempien ulkoasu
muutettu. Nykyinen päärakennus 1970-luvulta, samoin
kuivuri.
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Ilola

Maisema

Arpalahden kylä on maastoltaan kumpuilevaa. Länsiosassa on peltoa ja itä- ja pohjoisosissa
havumetsää. Kylän etelä- ja länsirajoina on Perniönjoki.
Arpalahden kylä on kuulunut yhteen Kieronperän ja Kuhmisten kanssa ollen laajan metsäerämaan
eteläkärjessä. Alue on vanhaa asutusseutua. Perniön vanhin asutus on sijainnut Perniönjokilaaksossa
ja Arpalahden kylän alueelta on löytynyt mm. merkittävä rautakautinen kalmisto. 1200-luvulla
kalmiston paikalle rakennettiin Perniön ensimmäinen kirkko ja nyt sen vierellä kohoaa Yliskylän
kirkko. Vanha kylätontti sijaitsee kirkon itäpuolella korkealla mäellä, missä on sijainnut jo keskiajalla
Arpalahden talo, nykyinen Arpalahden Vähätupa. Isojaon aikaan kylässä mainitaan kaksi kantataloa,
Vähätupa ja Koivu , mutta ne olivat samojen omistajien hallinnassa ja yhdistettiin sittemmin yhdeksi
taloksi. Yliskyläntien varressa ja sen pohjoispuolella on ollut Vähätuvan entisiä työväenasuntoja, joista
useiden paikalla on edelleen rakennus . Tie noudattelee vanhaa linjaa ja ylittää Perniönjoen kirkon
lounaispuolella.

KUNTA

Perniö
KIINTEISTÖ
Kirkkomäki

Yliskylän kirkon ja Vähätuvan alue on säilyttänyt hyvin luonteenomaisen ilmeensä. Vähätupa sijaitsee
vanhalla paikallaan kylätontilla ja kirkko on seissyt liki samoilla sijoilla 1200-luvulta. Kirkkoa
vastapäätä on 1900-luvun alun huvilatyylinen talo Tapiola , jonka rakennutti perheelleen Kieronperän
kansakoulun ensimmäinen opettaja. Yliskyläntien ja siltä pohjoiseen poikkeavien metsäteitten varsilla
on edelleen nähtävissä vanhan työväenasutuksen muistoja: rakennukset tosin on uusittu tai
peruskorjattu, mutta rakennuspaikat ovat vanhoja.
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Myllytorppa on Vähätuvan työväen asuntotontti , jokka
on lohkaistu pääliiasta v. 1949. Päärakennuksen vanha
osa on vuodelta 1900. Rakennusta on jatkettu, mutta
vanha ilme on säilynyt.

KUVAUS

Arpalahden vanhalla kylätontilla on jäljellä Vähätuvan
kantatalon talouskeskus, jossa vanhassa asussa
säilynyt päärakennus 1800-luvulta, kivinen viljamakasiin
v:lta 1857 sekä useita muita rakennuksia. (SU :2 443)

28

Paikalla on ollut kirkko tiettävästi jo 1200-luvulla.
Nykyinen puukirkko on vuodelta 1753 ja tapuli v:lta
1778-1780. Kirkon lounaispuolelta on löydetty
rautakautinen kalmisto. SU:2 444. (RKY 1993, 133).

Nykytila

KYLÄKOSA
Arpalahti
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO

Ilola on vanha Vähätuvan talon entinen torppa tai
mäkitupa. Taitekattoinen asuinrakennus on 1800-1900lukujen vaihteesta , ja se on peruskorjattu. Osa
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Historia
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Seudullinen

Tapiola on lohkaistu Vähätuvan talon maista v.1914 ja
rakennukset rakennettu sen jälkeen 1910-1920-luvulla.
Taitekattoisen päärakennuksen (n. 12 x 21 m) vanha
ilme säilynyt hyvin. Osa valtakunnallisesti merkittävää
kulttuuriympäristöä.

KUVAUS

Yliskylän kirkko (rak. 1750-1.), kellotapuli (1778-80) ja
hautausmaa pienellä mäen kumpareella , peltoalueen
laidassa ja Perniöjoen varressa. Ensimmäinen kirkko
paikalle rakennettu noin v. 1200, sitä ennen samalla
alueella ollut kalmisto. (RKY 133)
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ARVOTUS
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Tilatloman väen asuinpaikka. Asuinrakennus 1900luvun alusta(. n. 5 x 12m, yksinäistupa?), osin
peruskorjattu (ikkunoita uusittu vanhan mallin mukaan)
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Vähätupa on Arpalahden kantatalo, joka sijaitsee
isojaon aikaisella paikallaan. Päärakennus v:lta 1833
(leveä runko}. Toinen asuinrakennus 1700-luvulta ja
sivurakennus v:lta 1926. Kivimakasiini v:lta 1867, kanala
ja navetta 1900-luvun alusta. SU:2 443
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Kieronperän kantatila, ollut kahtiajakautunut, nyk.
talouskeskus Uusitalo-nimisen puolikkaan paikalla.
Päärakennus 1800-luvulta (n. 9 x 28 m), vanha ulkoasu
pääosin säilynyt. Pihapiirissä useita vanhoja
talousrakennuksia.

Historia
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Perniö

Kieronperä yks.

Kieronperän kylän alue on metsäinen ja korkeuseroiltaan vaihteleva. Alueella kasvaa mänty- ja
kuusimetsää ja sen halki kulkee Yliskyläntie.

Perniö

Kieronperän kylä on vanhastaan kuulunut yhteen Kuhmisten ja Arpalahden kylien kanssa .
Kieronperän yksinäistalo tunnetaan jo keskiajalta. Se on tiettävästi ollut papin virkatalona niin kauan,
kun Perniön pääkirkko sijaitsi Yliskylässä (noin v. 1200-1450). Kironperän nimi juontuu tiettävästi siitä,
että kyläkunnan yhteiset pedonajot (kierrot) päättyivät Kieronperään , jossa oli maastollisesti sopiva
kapea paikka eläinten saartoon. Isojaon aikaan kylässä oli Kieronperän yksinäistalo ja muutama
torppa. Kylätontti sijaitsi nykyisestä Kieronperän talosta pohjoiseen Kieronperän kansakoulun
eteläpuolella. Vielä 1900-luvun alussa paikalla sijaitsi Kieronperän Vanhatalo, ja Uusitalo sijaitsi
nykyisen Kironperän talon paikalla. Kylätie, nykyinen Yliskyläntie , kulki vanhan kylätontin läpi eli
hieman nykyistä lännempää. Vuonna 1892 Kieronperän talosta erotettiin tontti kansakoulua varten.
Koulu oli Perniön toinen kansakoulu ja se aloitti toimintansa vuonna 1894. Toinen koulurakennus
valmistui vuonna 1939. Koulu lopetti toimintansa vuonna 1971 . Koulua vastapäätä sijaitsee Päivölä,
joka on vanha torppa. 1940-luvun jälkeen Kieronperään perustettin muutama uusi asutustila.

Perniö

ARVOALUE

Vanha kylätontti

Kieronperä yks.

ARVOTUS

Kieronperä yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Päivölä

Maisemallinen

KUNTA

Nykytila

KYLÄKOSA

KYLÄ

KOHOENO

214

KOHOENO

215

Vanha torppa. Lohkottiin itsenäiseksi Kieronperän
kantatilasta v. 1935. Asuinrakennus (n. 8 x 11 m. ,
keskeismuuri) on alkujaan 1800-luvulta, mutta on
peruskorjattu. Vanhat ulkorakennukset ovat hävinneet.

Perniö

Vanha kylämäki on nähtävissä edelleen maisemassa, vaikka rakennukset siltä ovatkin jo kadonneet.
Kylämäen yläpuolella onKieronperän koulujen tontit, jotka rakennuksineen ovat arvokas osa kylän
maisemaa. Koulujen koillispuolella oleva Päivölä on vanha torppa, jonka remontoitu päärakennus on
vanhalla paikallaan. Yliskytäntien varressa vanhan 1700-luvun sotilastorpan paikalla on uusi
omakotitalo. Kieronperän yksinäistalon nykyinen tontti rakennuksineen mäellä Viljelysten keskelllä on
maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti huomattava ja melko hyvin säilynyt kokonaisuus.
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Rakennus sijaitsee tontilla, joka on lohkaistu
Kieronperän kantatalosta kansakoulua varten v. 1896.
Koulurakennus on vuodelta 1938 ja se on peruskorjattu.
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Umpikiero

Paikallinen

Umpikiero on vanha Kieronperän kansakoulu.
Kansakoulurakennus v:lta 1894, (rak. mallipiirustusten
mukaan). Vanha ulkoasu hyvin säilynyt. Pihassa
talousrakennus 1930-luvulta.
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Historiallinen

KUVAUS

Kieronperän yksinäistalon vanha tontti. Kieronperän tila
jakautui kahtia Vanhataloksi ja Uusitaloksi 1800-luvulla,
ja Vanhatalon talouskeskus jäi vanhalle tonttille. Tontilla
ei enää ole kantatalon rakennuksia.
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Kuhminen
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Perniö

ARVOALUE

Maisema

Torppien ja mäkilupien alue

Kuhminen muodostaa laajan metsäalueen Perniön koilliskulmassa. Kuhmisten läpi kulkee
Tuomarintie, jonka länsipäässä on viljelysaluetta ja itäpäässä metsäseutu.
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Kuhminen

47

ARVOTUS

Paikallinen

KUVAUS

Historia

Peltoaukean rajalla mäkisessä maastossa useampien
vanhojen torppien ja mäkilupien pihapiirit pienellä
alueella. Rakennuskanta 1900-luvun alkupuolelta.
Tuomarintie (vanha tie Muurlaan) kulkee alueen halki.

Kuhmisten, Arpalahden ja Kieronperän kylät ovat aikanaan kuuluneet yhteen, mistä todistavat mm.
vanhat käräjäpöytäkirjat. Kuhmisten alueelta on tehty arkeologisia löytöjä mm. Kankareen tilan mailta
Tuomarintien ja Yliskytäntien risteyksen itäpuolelta. Samalle alueelle on sittemmin muodostunut
asutustihentymä, jonka talot ja tontit ovat edelleen rykelmänä mäenrinteessä. Isojaossa Kuhmisten
kantataloiksi on merkitty Anttila, Laurila ja Alhainen. Anttila sijaitsee vanhalla kylämäellä , josta Laurila
on siirretty Unosiin 1900-luvun vaihteessa. Tuomarintien varressa on ollut talojen torppia, joista osa
on edelleen entisillä paikoillaan. Olemassaolevista rakennuksista valtaosa tosin on peruskorjattu tai
uusittu kokonaan. Tuomarintie noudattelee pääosin vanhaa linjaa ja on vanha reitti Perniön asemalta
Tuohittuun ja Muurlaan. Kieronperän kohdalla siltä erkanee toinen tie Yliskytän kirkolle ja Arpalahteen.
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ARVOALUE

Nykytila

Vanha kylätontti

Vanha kylätontti on hyvin säilynyt. Tuomarintien varrella on nähtävissä edelleen vanha
viljelysmaisema, jonka asutuspaikat periytyvät torppa- ja mäkitupa-asutuksen ajalta. Myös vanhaa
rakennuskantaa 1900-luvun alkupuolelta on jäljellä.
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ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS

Anttilan kantatilan talouskeskus (leveärunkoinen päärak.
1800-1, vanha päärak. useita vanhoja
talousrakennuksia) ja sen ent. vanhanväen asunto
(Vahteristo). Vanhalla kylätontilla mäkikumpareen päällä
ovat sijainneet Anttilan, Laurilan ja Alhaisten talo
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Anttila

ARVOTUS
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Seudullinen

Anttila on Kuhmisten kylän kantatalo, joka sijaitsee
isojaon aikaisella tontillaan. Päärakennus (n. 13 x 21 m)
v:lta 1899, pihassa myös entinen päärakennus joka
siirretty nyk. paikalleen 1920-luvulla. Lisäksi aitta 1700luvulta, navetta 1890-luvulta ym
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Koivula
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Koivumäki

Historiallinen
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Vanha torppa, erotettu itsenäiseksi Laurilasta v.1939.
Asuinrakennus v:lta 1914, jatkettu ja peruskorjattu v.
1990. Ollut keskeismuurillinen talo, jota jatkettu
päädystä, ikkunat ja laudoitus uusittu, uudistukset
toteutettu vanhan mallin mukaan.
KOHOENO
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Kankare on entinen Kuhmisten Laurilan talon torppa, ja
näkyy samalla paikalla ainakin jo v. 1905-1909
maarekisterikartoissa. Vanha taitekattoinen
asuinrakennus v:lta 1937, peruskorjattu (ikkunat ja
lautavuoraus). Muut vanhat rakennukset ovat hävinneet.
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Kuhminen

KIINTEISTÖ

KOHOENO

Entinen mäkitupa, lohkaistu itsenäiseksi Anttilasta v.
1938. Vanhempi asuinrakennus lienee 1700-luvulta
(yksinäistupa, vanhoja piirteitä) ja uudempi 1930-luvulta
(?) (yksinäistupa, peruskorjattu). Sijaitsee mäellä, jossa
muitakin torppia ja mäkitupia.

Ajonpää on Anttilan talon vanha torppa. Peruskorjatun
ja 1960-luvulla laajennettun asuinrakennuksen vanha
osa on 1900-luvun alkupuolelta. Muut vanhat
rakennukset ovat hävinneet.
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Pajala

Paikallinen
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Pajala on lohkaistu Anttilan talon maista. Rakennukset
ovat entisiä Anttilan työväen rakennuksia.
Asuinrakennuksista toinen on voudintupa 1700-luvulta
ja toinen väentupa 1900-luvun alusta. Tontilla on ollut
ulkorakennuksia ja paja.
KOHOENO
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Perniö

Historiallinen

Torppa tai mäkitupa 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun
alusta. Lohkottu itsenäiseksi tilaksi Anttilasta v. 1943.
Asuinrakennus 1900-luvun alusta (n. 7,5 x 9 m.,
yksinäistupa?). Ikkunat eri vuosikymmeniltä.

KYLÄ
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Savisilta

Historiallinen

Savisilta on entinen Anttilan torppa, lohkottu itsenäiseksi
v. 1930. Asuinrakennus on 1910-1920-luvulta
(peruskorjattuja laajennettu), navetta kenties 1930luvulta. Sijaitsee mäellä, jossa muitakin vanhoja torppia
ja mäkitupia.
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PERNIÖ: ARPALAHTI , KIERONPERÄ, KUHMINEN

KARITASELITYS
Kartta v. 1787-88

Maankäyttö vuosina 1787-88 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Historiallinen
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SUURPÄÄ

e torppa

1: 10 000

Suokankare on Laurilan kantatalon vanha torppa. Siitä
on tullut itsenäinen tila v. 1940. Kiinteistö on autionaja
rakennukset huonokuntoisia. Asuinrakennus on ehkä
1900-luvun alusta. Talouskeskus mäellä, jossa muitakin
vanhoja torppia ja mäkitupia.
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Seudullinen

Entinen 1700-luvun torpan tontti. Lohkottu Alhainennimisestä kantatilasta v. 1923. Päärakennus v:lta 1932,
empiretyylinen. Lisäksi kaksi asuinrakennusta 1800luvulta, asuinrakennus ja navetta 1950-luvulta.
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KIERONPERÄ
G Kieronperä {1 }

Paikallinen

Vahteristo on Anttilan vanhan isäntäparin
syytinkiläisasunto. Asuinrakennus on vuodelta 1926 (n.
9 x 12 m., satulakatto, 1,5 krs, kaksi muuria). Vanha
ulkoasu säilynyt hyvin.
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Välilä

Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998
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Maisemallinen

Välilä on lohkottu itsenäiseksi tilaksi v.1936.
Asuinrakennus on vuodelta 1938 (n. 9 x 11 m.,
keskeismuuri, 1,5 krs). Vanha ulkoasu säilynyt hyvin.
Sijaitsee mäellä, jossa vanhoja torppia ja mäkitupia.
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Perniö

Asteljoki

Maisema

Asteljoen kylä sijaitsee Asteljoen laaksossa Perniön kirkonkylästä itään. Naapureina idän puolella ovat
Ervelän, Lemunkartanon, Lapparlan ja Lintilän kylät ja lännen puolella Lupajan, Suksenbölen ja
Pappilan kylät. Kylän läpi koillisesta lounaaseen kulkee Asteljoki, jota ympäröi alava peltolaakso. Sen
molemmin puolin kohoavat harjut, joilla on muinaishauta-alueita. Joen alajouksulla on Pytönkoski.
Kiskontie ja Asteljoentie seurailevat vanhoja tielinjoja, Hieta-arontie lienee uudempi.
Asteljoen kylä on Perniön vanhimpia ja tunnetaan ennen 1300-lukua. Pappila on ollut sen tytärkylä.
Kylän alueelta tunnetaan lukuisia muinaishauta-alueita.
Asteljoen kartano on entinen kuninkaankartano. Omistajat tunnetaan 1500-luvulta. Torpista mm
Hiettaron ja Nakolan torpat on merkitty jo 1770-1780-lukujen karttoihin. 1800-luvulla torppien ja
mäkilupien määrä lisääntyi ja 1920-luvulla niistä itsenäistyi kuusi. Sotien jälkeen syntyi uutta asutusta
etenkin Hieta-arontien varrelle. Asteljoen Pytönkoskessa ovat aikoinaan olleet Lupajan ja Asteljoen
myllyt. Vuonna 1930 mylly ja sahalaitos kaikkine laitteineen myytiin mylläri August Sävelkoskelle, ja
mylly toimi ainakin 1950-1960-luvuille.
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ARVOTUS

Vanha kylätontti

Seudullinen
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Vanhalla kyätontilla sijaitsee edelleen Asteljoen kartano.
Pihapiirin rakennukset 1700-1900-l:lta. Edustava
kokonaisuus näkyvällä paikalla Asteljoen länsipuolella
lähellä kirkonkylää. Lähistöllä muinaishautoja. (SUkohde 710)
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Kainula
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Maisemallinen

Kainula on kuulunut Asteljoen talon maihin ja erotettu
siitä v. 1955. Tontilla on ollut aiemmin rakennuksia, ja se
saattaa olla Asteljoen entinen mäkitupa-alue. Asuin- ja
ulkorakennus ehkä 1920-luvulta, asuinrakennus
kunnostettu, ulkorakennus romahtaa.
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Hietaro on entinen Asteljoen talon torppa, joka on
nykyisellä paikallaan jo vuoden 1871 isojakokartassa.
Hietaro itsenäistyi v. 1920. Asuinrakennus on 1800luvulta. Lisäksi vanha navetta ja pihavaja.
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Nykytila
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Perniö
KIINTEISTÖ
Asteljoki

KUNTA

Asteljoen kylästä inventoitiin v. 2003 kaksitoista kohdetta. Kaikki kohteet on rakennettu viimeistään
ennen 1930-lukua, joskin osa rakennuskannasta on uusittu.
Asteljoen kartano on toimiva maatila, jonka rakennukset ovat 1700-1900-luvuilta. Vanhoja torpan tai
mäkituvan tontteja kohteista on ainakin kahdeksan, rakennuskanta on pääosin 1900-luvun
alkupuolelta ja suurin osa lienee lomakäytössä. Pytönkosken partaalla sijaitseva vanha myllytontti
rakennuksineen on kunnostettu.
Nykyiset Kiskontie ja Asteljoentie seurailevat vanhoja tielinjoja. Hieta-arontie on uudempi.

KYLÄKOSA

KYLÄ

Asteljoki on Asteljoen vanha kantatalo ja sijaitsee
alkuperäisenä tontillaan. Päärakennus on 1800-luvulta,
toinen sivurakennus 1700-luvulta ja toinen 1800- ja
1900-lukujen vaihteesta. Pihapiirissä on myös useita
muita 1900-luvun alun rakennuksia. SU 71

Historia
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Paikallinen

KUVAUS

Vanha myllytontti, jonka rakennuskanta lienee
viimeistään 1900-luvun alkupuolelta. Vanha mylly- ja
saharakennus laitteineen. Rakennukset kunnostettu
1990-l:lla.
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Mäkitupa
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Nakola
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Nakola on Asteljoen talon entinen torppa, joka on
nykyisellä tontillaan jo v:n 1781 isojakokartassa.
Nykyinen asuinrakennus lienee 1920-luvulta. Kaikkiaan
kuusi rakennusta.
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Nummila on kuulunut Asteljoen talon maihin ja erotettu
siitä v. 1920. Siihen asti Nummila oli osa Alihietaron
torpan alueesta ja tunnettiin nimellä "Tuulbacka".
Asuinrakennus lienee 1920-luvulta tai vanhempi,
navetta ja kaksi ulkorakennusta nuorempia.

Myllymäki on alunperin ollut Asteljoen talon
muonamiehen asuinrakennus. Se on erotettu Asteljoen
maista itsenäiseksi tilaksi v. 1955. Asuinrakennus on
peräisin 1800-luvun lopulta. Lisäksi vanha
huonokuntoinen ulkorakennus.
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Kotilaakso on entinen Asteljoen talon mäkitupa, joka
erotettiin kantatilasta v. 1920. Ostaja oli rakennuttanut
tontille asuinrakennuksen jo 191 0-luvulla. Jatkettu 1938,
kunnostettu 1970-luvulla. Lisäksi kaksi vanhaa
ulkorakennusta, kenties 191 0-luvulta
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Asteljoki
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Mäkitupa on kuulunut Asteljoen talon maihin ja se on
erotettu kantatilasta v. 1955. Tontti on ollut asuttu jo
aiemmin ja se saattaa olla vanha mäkitupa-alue.
Asuinrakennus kenties v:lta 1918. Lisäksi kaksi
ulkorakennusta.

Kolarbacka 1 on Asteljoen talon entinen torppa ja on
erotettu kantatilasta v. 1920. Asuinrakennus ja kaksi
ulkorakennusta kenties 1900-luvun alusta,
huonokuntoisia. (Hiidenkiukaita Kolarbackan tilalla, SU
653.)
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Pytönkoski

Seudullinen

Pytönkoski on vanha Asteljoen mylly, joka on kuulunut
1930-luvulle asti Asteljoen taloon. Kunnostetut mylly,
saha, asuinrakennus ja ulkorakennukset ovat 1920luvulta tai vanhempia.

Mäkilä on entinen mäkitupa-alue, joka erotettiin
Asteljoen talon maista v. 1920. Asuinrakennus kenties
1920-luvulta tai vanhempi, kunnostettu 1990-luvulla.
Lisäksi piharakennus.
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PERNIÖ: ASTELJOKI
Maankäyttö vuonna 1781 laaditun kartan
mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Maisemallinen

Salmenmäki on kuulunut Asteljoen talon maihin ja
erotettu niistä v. 1955. Tontilla on asuttu pitempään, ja
asuin- ja ulkorakennus ovat v:lta 1930 tai vanhempia.
Molempia on kunnostettu 1980-luvulla.
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V. 1998
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Bondtyko

Maisema

Vanha ruukinkylä on hienosti säilynyt kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Alueen
asemakaavallinen rakenne ja suunnittelu on korkeatasoista- sama pätee vanhimpiin
tehdasrakennuksiin sekä kartanoalueen rakennuksiin ja koko kylämaisemaan .

Historia
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Ruukinkartano ja tehdasalue
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Valtakunnallinen
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Entinen työväen asuinrakennus v:lta 1918, käsitti
alunperin neljä asuntoa. Remontoitu 1980-luvulla sisältä
kahdeksi asunnoksi, ulkoasu vanhaa säilyttäen. Osa
vanhaa ruukinkylän miljöötä.
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Entinen työväenrakennus v:lta 1918, käsitti alunperin
neljä erillistä asuntoa. Peruskorjattu. Osa vanhaa
ruukinkylän miljöötä.
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Paikallinen

Rakennus on tod .näk. 1800-luvun lopulta ja sijaitsee
näkyvällä paikalla ns. Tullintien varrella.
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Alunperin riihi , ilmeisesti v:Jta 1859, muutettu v. 1918
työväenasuntolaksi. Sijaitsee hieman erillään muista
vanhoista ruukinkylän rakennuksista ns. Tullintien
varrella. Peruskorjattu 1980-luvulla, kuusi huoneistoa.
Osa vanhaa ruukinkylän miljöötä.

Mathildedalin vanha ruukinkylä sijaitsee Halikonlahden rannalla Skoilantien ja Teijontien risteyksessä ,
lisäksi kylä ulottuu Matitdanjärven pohjoispäähän, jossa se jatkuu Talonpoikaisteijon Järvenkylän
puolelle - Täällä sitä nimitetään Matitdan Tulliksi. Tullissa asutus on yhtä vanhaa ja nimitys pohjautuu
vanhaan tien tullipaikkaan. Tullista ruukinkylään johtavaa Skoilantien pätkää sanotaan yleisesti
Tullintieksi. Alueella oli jo aiemmin ollut maanviljelyä ja myllyjä järvellä mereen johtavan entisen
Hummeldalinjoen, nykyisen Matitdanojan varrella, joten seudulla oli myös talonpoikaisasutusta.
Erityinen ruukinkylä alkoi muodostua 1800-luvun puolivälin tietämillä , kun alueen omistaja Viktor
Zebor Bremer 1852 perusti joen suulle putlauslaitoksen. Paikka sai nimen Mathildedal hänen toisen
vaimonsa mukaan. Poikkeuksellisen hyvin säilynyt ruukinkylä on ainutlaatuinen
kulttuurimaisemakokonaisuus ja se kuuluu mm. Varsinais-Suomen seutukaavaliiton
suojelukohdeluetteloon. Vanhoja rakennuksia on säilynyt runsaasti: tehdasrakennuksia, ruukinkartano
siipi- ja talousrakennuksineen , suuri joukko työväenasuntoja sekä kyläläisten yhteisiä
talousrakennuksia. Vanhimmat talot ovat 1850-luvulla rakennettuja (osa jopa vanhempia muualta
siirrettyjä). 1900-luvun alkupuolella rakennettiin edelleen lisää työväenasuntoja. Tehdasta on
jatkuvasti uusittu, mutta vanhimmat osat ovat 1850-luvulta mm. juuri putlauslaitos. Vanhoja
rakennuksia on muutettu asunnoiksi aina tarpeen mukaan, mm. viime sotien jälkeen kun asuntopula
oli suuri Karjalasta tulleen väestönlisäyksen vuoksi. Tällöin kylä myös laajeni lounaaseen Meritietä
(entistä Mörstintietä) pitkin ja kaakkoon Tullintien varrelle rakennettiin ns. rintamamiestaloja tehtaan
myymille tonteille. Asukkaiden kertoman perusteella kylässä on asuntojen pienissä hellahuoneissa
aina asuttu ahtaasti. Rakennuksissa näkyvät historian saatossa tehdyt muutokset, etenkin niissä jotka
nyt ovat tyhjillään. Osa vanhoista työväenasunnoista taas on uusien yksityisten omistajien
voimakkaasti peruskorjaamia. Tehtaan ennen omistamia asuntoja on nykyinen alueen omistaja , MeriTeijo Oy v:sta 1982 lähtien, pyrkinyt myymään ykstittäisille ostajille.
Kyläalue on myös maisemallisesti muuttunut vuosikymmenten saatossa. Kylää ympäröi alun perin
aukea peltomaisema, metsät olivat etäämpänä asutuksesta nykyiseen tiheään sekametsämaisemaan
verrattuna. Kylän halki Tullintieltä rantaan kulkevaa nykyistä Matitdan puistotietä reunusti koivukuja.
50-luvulla Wihuri-Yhtymä Oy:n aikana niiden tilalle ja muualle alueelle istutettiin nyt niin korkeat ja
rehevät tammet. Ydinkylän ja Matitdan tullin väliselle alueelle entisille pelloille istutettiin kuusimetsää,
joka taas BO-luvulla Meri-Teijo Oy:n aikana on kaadettu. Myös merenrantamaisema on muuttunut.
Tehdas näkyy merelle kuten ennenkin tosin, mutta rantaa etelänpuolella koristaneet vanhat kyläläisten
venevajat on hävitetty. Kylän maisema muuttuu koko ajan nykyisen lomakeskushankkeen myötä.
Kylään nousee uusia loma-asuntoja niin vanhan ruukinkylän ytimeen kuin laitamillekin. Rakennukset
on tosin osittain pyritty sopeuttamaan maisemaan: ne ovat harjakattoisia Punamulta-sävyllä
maalattuja puutaloja. Vanha kulttuurimaisema on kuitenkin jo jossain määrin muuttunut. Oman
huomautuksensa ansaitsee seudun rehevä kasvillisuus . Alueella on rikas linniusto ja kasvisto,
toisaalta rehevyys ilmenee myös tukahduttavina vesakkoina ja pöheikköinä, joka edellyttäisi
maiseman säilymisen kannalta hoitotoimenpiteitä.

KUNTA

KUNTA

11

Valtakunnallinen

KUVAUS

Mathildedalin ruukinkylä. Ruukinkartanon rakennukset
1800-l:lta, sen eteläp:lla vanha tehdasalue (rak:t 18001900-l:lta}, ja niiden ympärillä töväenasuinrakennuksia
1850-l:lta 1900-1 alkupuolelle. (RKY 140)

34

KOHOENO

49

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kaarna

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KOHOENO
50

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Mankeli

Entinen työväen asuinrakennus 1850-luvulta, tuotu
alunperin Taalintehtaalta jäiden yli. Rakennuksessa on
ollut neljä erillistä asuntoa. Peruskorjattu, huonejako
ennallaan. Kuuluu suojeltaviin rakennuksiin. Osa
vanhaa ruukinkylän miljöötä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kievari

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

Kivistö

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Mathildedalin koulu 1

KOHOENO
51

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

54

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO
55

Entinen kansakoulurakennus v:lta 1921, heijastaa
aikansa koulurakennustyyliä. Sisätilat muutettu uuteen
käyttäöön. Sijaitsee näkyvällä paikalla ns. Tullintien
varrella kyläasutuksen tuntumassa.
KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ

52

Matilta

Rakennettu tehtaan työnjohtajan asunnoksi v. 1941,
pitkälti alkuperäisasuinen. Osa vanhan ruukkikylän
maisemakokonaisuutta.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Lähikauppa

KOHOENO

Entinen työväen asuinrakennus 1850-luvulta, tuotu
alunperin Taalintehtaalta jäiden yli. Rakennuksessa on
ollut kaksi asuntoa ja kylän yhteinen mankeli. Korjattu
vanhaa säilyttäen. Kuuluu suojeltaviin rakennuksiin. Osa
vanhaa ruukinkylän miljöötä.

Rakennus v:lta 1839, kestikievari 1900-luvun alkuun
asti, myöhemmin työväenasunto, tunnettiin nimellä
"Hotelli". Peruskorjattu. Kuuluu suojeltaviin rakennuksiin,
keskeinen osa vanhaa ruukinkylän miljöötä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KOHOENO

56

Asuinrakennus v:lta 1918, alunperin tehtaan omistama
työväenrakennnus, jossa oli neljä asuntoa. Muutettu
yhden perheen asunnoksi. Osa vanhaa
ruukkikylämiljöötä.
KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T 1a ja 1b

53

Rakennus on valmistunut v .1929 Mathildedalin
Osuuskaupan uudeksi toimitaloksi. Arkkitehtonisesti
mielenkiintoinen ja ulkoasultaan alkuperäisenlainen.
Näkyvä osa kylämiljöötä.

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

Entinen karkaisimorakennus. Rakennettu ennen v.
1860, lyhennetty ilmeisesti 1960-luvulla (1 a). Siipiosa
(1 b) rakennettu tod.näk. 1900-luvun alussa. Kuuluu
suojeltaviin rakennuksiin. Osa vanhaa ruukintehtaan
miljöökokonaisuutta.
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KOHOENO

57

KUNTA

KY!Ji.

Perniö

Bondtyko

KIINTEISTÖ

M-T Oy 11 ja 12

ARVOTUS

KOHOENO

58

Valtakunnallinen

Perniö

KIINTEISTÖ

M-T Oy 13

KY!Ji.

Bondtyko

ARVOTUS

KOHOENO

59

Valtakunnallinen

Entinen keernahuone, joka on liittynyt palanesseen
rautavalimorakennukseen. Rakennettu ilmeisesti 1900luvun alkupuolella. Raunioitunut, mutta kuuluu osana
tehdasta suojelukohteisiin.
KUNTA

KY!Ji.

Perniö

Bondtyko

KIINTEISTÖ

M-T Oy 14 ja 15 sekä (52)

ARVOTUS

KOHOENO

60

Palokalustevaja (14), pumppukaivo (15) ja kylän kaivo
(52) kuuluvat vanhan ruukinkylän kokonaisuuteen.

KY!Ji.

Perniö

Bondtyko

KIINTEISTÖ

M-T Oy 16 aja 16 b

ARVOTUS

Perniö

KIINTEISTÖ

M-T Oy 17 (rukoushuone)

Bondtyko

ARVOTUS

ARVOTUS

M-T Oy 18 a ja 18 b

Valtakunnallinen

63

KUNTA

KY!Ji.

Perniö

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

M-T Oy 19 aja 19 b

Valtakunnallinen

KOHOENO

64

KUNTA

KY!Ji.

Perniö

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

M-T Oy 2

Valtakunnallinen

KOHOENO

65

KOHOENO

61

Valtakunnallinen

KY!Ji.

KIINTEISTÖ

KOHOENO

Sähkölaitosrakennus 1880-luvulta, alunperin 1kerroksinen, korotettu v.1946 ja muutettu muuntajaksi.
Arkkitehtonisesti mielenkiintoinen. Kuuluu suojeltaviin
rakennuksiin. Osa vanhaa ruukintehtaan
miljöökokonaisuutta ..

Entinen tehtaan virkamiesten ja työnjohtajien asuintalo
v:lta 1907. Korjattu vanhaa säilyttäen. Osa vanhaa
ruukintehtaan miljöötä.

KUNTA

Bondtyko

Entinen työväen asuinkasarmi (19a) 1880-luvulta,
kaksikerroksinen. Kuuluu suojeltaviin rakennuksiin. Osa
vanhaa ruukinkylän miljöötä sen keskeisellä paikalla.

Valtakunnallinen

KUNTA

KY!Ji.

Perniö

Entinen työväen asuinkasarmi (18a} 1880-luvulta,
alakerrassa on ollut 10 hellahuonetta, yläkerrassa kaksi.
Kuuluu suojeltaviin rakennuksiin. Osa vanhaa
ruukinkylän miljöötä sen keskeisellä paikalla.

Tehtaan piippu (11) 1930-luvulta ja tehtaan työmiesten
käymälärakennus. Tehdasalue on suojelukohde ja ko.
rakennukset ovat osa kokonaisuutta.

KUNTA

KUNTA

KUNTA

KY!Ji.

Perniö

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

M-T Oy 20 a ja 20 b

Valtakunnallinen

KOHOENO

66

Vuonna 1891 valmistunut rakennus, johon sijoitettiin
kansakoulu, kirkko ja väensauna. 1950-luvulla tehtiin
muutosremontti asuntolaksi. Kuuluu suojeltaviin
rakennuksiin. Maisemallisesti ja historiallisesti merkittävä
osa ruukinkylän kokonaisuutta.

KOHOENO

62
KUNTA

Valtakunnallinen

Perniö

Entinen rukoushuone noin v:lta 1900, rakennettu
kylässä vaikuttaneelle baptistiseurakunnalle, suunnitellut
arkkitehti Kustaa Asp. Hyvin säilynyt. Merkittävä osa
vanhaa ruukkikylän rakennuskantaa.

KY!Ji.

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

M-T Oy 21 a, b, c ja d Uatkol

Valtakunnallinen

Entinen työväen-/ opettajanasunto v:lta 1870. Hyvin
säilynyt. Osa vanhaa ruukinkylän kokonaisuutta.
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KOHOENO

67

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

M-T Oy 22

KYLÅ

Bondtyko

ARVOTUS

KUNTA

KOHOENO

Perniö

68

KIINTEISTÖ

M-T Oy 27

Valtakunnallinen

KYLÅ

Perniö

Bondtyko

KIINTEISTÖ

M·T Oy 23 (Lohko: DISKO)

1

ARVOTUS

KOHOENO

KUNTA

69

Perniö

KIINTEISTÖ

Valtakunnallinen

M-T Oy 28

Entinen työläisten navetta 1800-luvun loppupuolelta,
ainoa säilynyt laatuaan kylän alueella. Osa vanhaa
ruukinkylän kokonaisuutta.

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

M-T Oy 24 (Lohko: PAKARI)

KYLÅ

Bondtyko

ARVOTUS

KOHOENO

Perniö

KIINTEISTÖ

M·T Oy 25 (Lohko: RAASEPORI)

Bondtyko

ARVOTUS

Perniö

KIINTEISTÖ

M·T Oy 26 (lohko: RONKELI)

Bondtyko

ARVOTUS

Bondtyko

ARVOTUS

KOHOENO

74

Valtakunnallinen

KYLÅ

Perniö

Bondtyko

M·T Oy 29

ARVOTUS

KOHOENO

75

Valtakunnallinen

Rakennus on 1880-luvulta ja siinä on toiminut
poliklinikka ja kauppa, mm Mathildedalin Osuusliike v.
1905-1929. Sisäosaa remontoitu, ulkoasu hyvin säilynyt.
Keskeinen osa vanhaa ruukinkylän miljöötä.
KOHOENO

71

KUNTA

Perniö

Valtakunnallinen

KYLÅ

KYLÅ

KUNTA
KIINTEISTÖ

Entinen työväenasunto 1860-luvulta. Saneerattu 1980luvulla majoituskäyttöön vanhaa säilyttäen. Kuuluu
suojeltaviin rakennuksiin. Osa vanhaa ruukinkylän
miljöötä näkyvällä paikalla.
KUNTA

Valtakunnallinen

70

Valtakunnallinen

KYLÅ

73

Entinen kartanon siipirakennus noin v:lta 1852.
Alunperin tehtaan työnjohtajien ja konttorihenkilökunnan
asuntona ja pohjakaava kuten toisessa
siipirakennuksessa, sisätiloja muutettu. Kuuluu
suojeltaviin rakennuksiin. Keskeinen osa vanhaa
ruukinmiljöötä

Entinen pakaritupa 1800-luvun loppupuolelta. Toinen
leivintupa muutettiin asunnoksi 1900-luvun alkupuolella.
Säilynyt leipomopuoli oli pitkään osuuskaupan
leipomona. Lasitiiltä. Ollut tärkeä osa ruukinkylän
toiminnallista kokonaisuutta.

KUNTA

Bondtyko

ARVOTUS

KOHOENO

Entinen työväen asuinkasarmi noin v:lta 1853, käsitti
alunperin 16 erillistä asuntoa. Saneerattu
majoituskäuyttöön 1990-luvulla. Kuuluu suojeltaviin
rakennuksiin. Sijaitsee keskeisellä paikalla ja on näkyvä
osa vanhaa ruukinkylän miljöötä.

Pesutupa 1950-luvulta, tehty kylän työväestön käyttöön,
sisältää kaksi erillistä pesutupaa. Osa ruukinkylän
miljöötä.

KUNTA

KYLÅ

KYLÅ

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

M-T Oy 3

Valtakunnallinen

Entinen kankirautavarasto, rakennettu 1850-luvulla, yksi
vanhimmista säilyneistä ruukintehtaan rakennuksista.
Kuuluu suojeltaviin rakennuksiin, huonokuntoinen. Osa
vanhaa ruukintehtaan miljöökokonaisuutta.
KOHOENO

72

Valtakunnallinen

Entinen työväen asuinrakennus 1800-luvun lopulta.
Peruskorjattu 1990-luvulla majoituskäyttöön. Osa
vanhaa ruukinkylän miljöötä.
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KOHOENO

76

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T Oy 30 a, b ja c

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO
77

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T Oy 34 a, b, cja d

Uusklassinen ruukinkartano v:lta 1852 (30a). Sisätilat
voimakkaasti remontoitu. Piha-alueella kaksi
talousrakennusta 1850-luvulta. Tehtaan ohella keskeisin
osa vanhaa ruukinkylän miljöötä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T Oy 31

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KOHOENO
78

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T Oy 4a ja 4b

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KOHOENO
82

Entinen puusepänverstas, rakennettu tod.näk.
vuosisadan vaihteessa. Kuuluu suojeltaviin
rakennuksiin. Osa vanhaa ruukintehtaan
miljöökokonaisuutta.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T Oy 5

KOHOENO

79

Entinen kartanon siipirakennus noin v:lta 1852,
työnjohtajien ja konttorihenkilökunnan asuinrakennus.
Huonejako pääosin ennallaan. Pihavaja 1800-luvun
lopulta. Kuuluvat suojeltaviin rakennuksiin. Merkittävä
osa vanhaa ruukinkartanon ja -kylän miljöötä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T Oy 33

KOHOENO
81

Entinen tallirakennus (34a) v:lta 1852, muutettu jo
varhain työväen asunnoiksi. Rakennuksessa toiminut
myös maidon mittaus- ja jakelupiste ja kauppa. Kolme
piharakennusta. Keskeisellä paikalla osa vanhaa
ruukinkylän miljöötä.

Entinen viljamakasiini v:lta 1852, sijaitsee vastapäätä
kartanon päärakennusta maisemallisesti keskeisellä
paikalla. Ainoa säilynyt kartanon talousrakennus,
hyväkuntoinen. Kuuluu ikänsä puolesta Museoviraston
valvontaan.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T Oy 32 a, b ja c

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KOHOENO

83

Entinen halkojen kuivausuuni 1850-luvulta. Uuneja oli
viisi ja vain tämä yksi on säilynyt. Kuuluu suojeltaviin
rakennuksiin, huonokuntoinen. Osa vanhaa
ru uki ntehtaan m iljöökokonaisu utta.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
M-T Oy 51 (yhteiskellari)

KOHOENO
80

Vanha kylään kuulunut kellarirakennus.

Entinen härkätalli noin v:lta 1852, muutettu työväen
asunnoksi jo 1900-luvun alkupuolella. 1940-luvulla
lounaispäädystä purettiin rekivaja ja entinen
härkätalliosa remontoitiin perusteellisesti. Näyttää
ikäistään nuoremmalta, osa vanhaa kylämiljöötä.

38

KYLÄ
Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KOHOENO

84

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

M-T Oy 53

KUNTA

KOHOENO

KYLÄ

Bondtyko

ARVOTUS

Perniö

85

Valtakunnallinen

Perniö
KIINTEISTÖ

M-T Oy 54 (venevaja)

Bondtyko

ARVOTUS

Perniö

86

Bondtyko

ARVOTUS

M-T0y6a, bjac

Valtakunnallinen

M-T Oy 9,10 aja b

KYLÄ

Bondtyko

ARVOTUS

KOHOENO

90

Valtakunnallinen

Rakennuskokonaisuus, johon kuuluvat messinkivalimo
1800-luvun loppupuolelta (10b), lämpökeskus v:lta 1919
(1 Oa) ja pehkuhuone noin v:lta 1930. Kuuluvat
suojeltaviin rakennuksiin. Osa vanhaa ruukintehtaan
miljöökokonaisuutta.
87

KUNTA

Perniö

Entinen putlaus- ja valssilaitos, rakennettu v. 1852 (6a),
v. 1857 (6b) ja v. 1917 (6c). Oli järjestyksessä Suomen
toinen putlauslaitos. Arkkitehtonisesti edustava. Kuuluu
suojeltaviin rakennuksiin. Osa vanhaa ruukintehtaan
miljöökokonaisuutta.

Perniö

89

KOHOENO

KYLÄ

KYLÄ

Valtakunnallinen

KIINTEISTÖ

Valtakunnallinen

KIINTEISTÖ

KUNTA

M-T Oy 8

Perniö

Venevaja 1910-luvulta, ainoa säilynyt kyläläisten
venevajoista. Osa kylän vanhaa maisemaa.

KUNTA

ARVOTUS

KUNTA

KOHOENO

KYLÄ

Bondtyko

KIINTEISTÖ

KOHOENO

Vuonna 1878 rakennetun valimorakennuksen säilynyt
osa. Suurin osa rakennuksesta tuhoutui tulipalossa v.
1957. Kuuluu suojeltaviin rakennuksiin,
huonokuntoinen. Osa vanhaa ruukintehtaan
miljöökokonaisuutta.

Matildanojaan tehty pato 1880-luvulta. Padon itäpuolella
Matildanoja on laajentunut lammeksi ja padolta johtaa
turbiiniputki entiseen putlaus- ja valssilaitokseen. Vanha
sulku mekanismi. Olennainen osa ruukinkylää ja tehtaan
voimalaitossysteemiä.

KUNTA

KYLÄ

-- -

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

M-T Oy 7a, b ja c

Valtakunnallinen

KYLÄ

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Nurmela

Maisemallinen

KOHOENO

91

Asuinrakennus v:lta 1954, ns. rintamamiestalotyyppiä.

KUNTA

KOHOENO

Perniö

88

KYLÄ

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Peltomaja

Maisemallinen

KOHOENO

92

Asuinrakennus v:lta 1952, ns. rintamamiestalotyyppiä.
Sijaitsee vanhan ruukinkylän viereisellä
rintamamiestonttialueella.

Entinen valumallihuone v:lta 1881 sekä sen jatko-osat
1900-luvun alkupuoliskolla. Kuuluu suojeltaviin
rakennuksiin, huonokuntoinen. Osa vanhaa
ruukintehtaan miljöökokonaisuutta.

KUNTA

Perniö

KYLÄ

Bondtyko

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Postpotti

Valtakunnallinen

Entinen työväenasuntola 1800-luvun jälkipuoliskolta,
alunperin kolme asuntoa. Rakennuksessa on tiettvästi
toiminut kauppa ja posti. Peruskorjattu, huonejako
ennallaan. Keskeinen osa vanhaa ruukinkylän miljöötä.

39

KOHOENO

93

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Punamulta

KYLÄ

Bondtyko
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KOHOENO

94

Entinen työväen asunto, ilmeisesti 1850-luvulta. Käsitti
alunperin neljä erillistä asuinhuonetta, mutta sisätilat on
1980-luvulla muunnettu yhtenäiseksi asunnoksi. Kuuluu
suojeltaviin rakennuksiin. Osa vanhaa ruukinkylän
miljöötä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Rantala

KYLÄ

Bondtyko
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

95

Asuinrakennus v:lta 1917, remontoitu vanhaa
kunnioittaen. Alunperin tehtaan työntekijän
rakennuttama, osa ns. Matindantullin vanhaa
rakennuskantaa.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Siskola

KYLÄ

Bondtyko
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

--------------------

96

Asuinrakennus v:lta 1951, ns. rintamamistalotyyppiä.
Sijaitsee vanhan ruukinkylän viereisellä
rintamamiestonttialueella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Tuulela

KYLÄ

Bondtyko
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

97

Asuinrakennus v:lta 1954, ns. rintamamiestalotyyppiä.
Sijaitsee vanhan ruukinkylän viereisellä
rintamamiestonttialueella.
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KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Talonpoikaisteijo

alueelle on 80-luvun aikana luotu laajat golfkenttäviheriöt, sen lähistölle myös laskettelupaikka sekä
lomakyläasutusta Halikonlahden rana-alueille. Myös nämä valtion ja Meri-Teijo Oy:n alueet näkyvät
erillisillä kartoilla. Järvenkylä on melko uusi nimitys Talonpoikaisteijon puolella sijaitsevalle osalle
Mathildedalin vanhaa asutusaluetta. Asukkaat itse puhuvat edelleen Mathildedalista, Matildasta,
Matitdan tullista ja Tullista. Käsitelty alue on suoraa jatkoa viime vuonna inventoituun Bondtykon
puoleiseen osaan kylää. Ruukinkylää on kyläläisten parissa sanottu "Pruukiksi" ja Järvenkylää
"Tulliksi" (vanhan tien tullipaikan perua). Alueen halki kulkeva Skoilantien osa on nimeltään Tullintie.
Alueelle on tulossa uudet tieosoitteet (tiennimineen). lnventointia tehtäessä niitä ei vielä ollut jaettu
asukkaille eivätkä ne siis olleet käytössä. Ne on kuitenkin merkitty lomakkeisiin. Kylä sijaitsee tiiviinä
taloryppäänä Matildanjärven eteläpuolella järven länsipäässä. Vastapäätä pohjoisrannalla sijaitsee
kyläväen vuosisadan alkupuolella talkoovoimin pystyttämä kaunis työväentalo. Osa Tullin
rakennuksista on peräisin 1800-luvulta, sen lopulta tai vuosisadan vaihteesta. Tämän jälkeen kylän
rakennuskanta on tasaisesti kasvanut vuosikymmenten aikana. Vain pari taloa jäi inventoinnin
ulkopuolelle, koska ne oli rakennettu v.1960 jälkeen. Useita rakennuksia on korjattu ja
pintaremontoitu, osa taas on melko hyvin säifynytnlähdes muuttumattomana. Tyypillisin pohjaratkaisu
on ollut alkuaan tupa+ kamari+ eteinen. Suurin osa tilojen tonteista on lohottu alun perin v. 1910
(merkitty maarekisteriin 1912), kun Talonpoikaisteijon Östergård-Vestergårdin verotustilan maista
erotettu Metsämaa-niminen palsta jaettiin palstatilohin. Talonomistaja Karl August Eriksson osti
Metsänmaan 30.11 .1909 maanviljelijä F.E.Raitiolta, joka tuolloin omisti em. rustitilan. Talojen
asukkaat olivat enimmäkseen Mathildedalin tehtaan työläisiä ja asuivat useimmiten vuokralla -joko
entinen asukas tai uusi lunasti sittemmin paikan omakseen. Alueen kasvullisuus on rehevää ja moniilmeisyyttä lisää järvi. Matitdanjärvi on nykyisin osa valtion omistamaa Teijon retkeilyaluetta, johon
kuuluu myös laajoja metsäalueita ympärillä. Mm. järven ja asutuksen välillä itäpuolella risteilee
kylänväen kauan käyttämiä polkuja metsäkankaan ja marjamättäiden halki. Juuri itäpuolele kunta on
kaavoittanut uusia tontteja, joiden rakentaminen tullee jossain vaiheessa muuttamaan maisemaa.
Talojen pihoja ja puutarhoja puolestaan ovat ennen hallinneet tietyt perinteiset kasvi-istutukset,
"vanhaan aikaaan koko kylä tuoksui sireeneiltä ja ruusuilla" kyläläisten mukaan. Mörstinrannaksi
kutsutaan Mathildedalin ruukinkylän alueen eteläpuolista osaa Talonpoikaisteijon kylästä. Rannikolla
sijaitsevaa aluetta rajaa lännessä Halikonlahti, idässä Suomen valtion omistama metsäalue
"lsometsä", eteläpuolella kulkee kyläraja kallioisten metsien halki. Alueen halki kulkee pohjoisesta
ruukinkylästä etelään vanha hiekkatie, Mörstintie. Nimensä alue on luontevasti saanut Mörstin tilasta,
johon pääosa maa-alasta kuuluu . Tästä tilasta on lohottu muun asutuksen, lähinnä kesämökkien tontit.
Ne ovat Meripirttiä lukuunottamatta peräisin 1960-luvulta ja jäävät siis inventoinnista pois. Mörstin tila
puolestaan on vanha ja peräisin jo ainakin 1800-luvulta. Se on alkuaaan ollut Talonpojanteijon vanhan
verotustilan (Östergård-Vestergårdin) metsänvartijan torppa. Pellonpään asutusalue sijaitsee
Talonpoikaisteijon kylän pohjoisosassa aivan lähellä Teijon kylän rajaa Teijontien itäpuolella. Alueelle
Teijontieltä johtavan Pellonpääntien risteyksessä on myös kunnan omistama Teijon ala-aste, joka
samaan kylään kuuluvana on otettu mukaan Pellonpään aluetarkasteluun (sijaintinsa puolesta se
asemallisesti kuuluisi Teijon asutustaajamaan. Muut alueen inventointikohteet ovat yksityisessä
omistuksessa, lukuunottamatta Teijon työväenyhdistyksen omistamaa urheilutaloa. Pellonpään asutus
on syntynyt Pellonpää-nimistä emätilaa lohkomalla, pääasiassa perinnönjakojen yhteydessä.
Asuinrakennuksia on tehty vähitellen eri vuosikymmenten aikana, viimeisimmät inventoidut ovat 50luvun lopulta. Emätila on ollut 10 ha suuruinen ja ulottunut aikoinaan etelässä Metsäkulmaan asti ja
pohjoisessa Teijon kansakoululle asti. Se on alkuaan ollut Östergård-Vestergårdin torppa jo 1800luvulla. Teijon entinen kansakoulu, nyk. ala-aste, puolestaan sijaitsee Teijon tehtailta lunastetulla maaalueella Teijon kylän lounaisrajan tuntumassa. Metsäkulmaa on ennen yleisesti kutsuttu
"Torpparkulmaksi", mikä kielii asutushistoriasta. Vanhimpia tiloja ja rakennuksia ovat vanhat
Östergård-Vestergårdin verorustitilan (1910 lähtien Talonpojanteijon) torpat, jotka ovat olleet
olemassa jo ainakin 1800-luvulla. Näihin lukeutuvat mm. Ängsdahl, Söderkulla, Nykulla, ilmeisesti
Liisala (ent. Fast) jonka vanha torppa ei ole enää olemassa, Mäenala (ennen Ilola) sekä ns. "Aalperin"
("Aibergin") torpat, sittemmin työväenasunnot, jotka eivät ole koskaan olleet asukkaan itsenäisessä
omistuksessa. Osin em. tiloista on vähitellen lohottu kylän muun asutuksen tontit (osa taas Teijon
tehtaiden omistamasta Talonpojanteijon tilan maista). Osa torpista oli itsenäistynyt v. 1912, jolloin
niiden lohkotilat erotettiin emätilasta. Alueen inventointikohteet ovat pääasiassa kaikki käytössä olevia
asuinrakennuksia (myös niiden ulkorakennukset on huomioitu), osa tosin on vain kesäkäytössä
(kaikkia omistajia ei näin ollen tavoitettu, joten on turvauduttu naapurien antamiin tietoihin) . Talojen
joukkossa on vuosisadan alkuvuosikymmenillä rakennettuja itse suunniteltuja asumuksia ja myös
lähinnä sodan jälkeen 50-luvulla rakennettuja perustyyppitaloja. Joitakin alkuaan hyvinkin vanhoja
rakennuksia on viime aikoina peruskorjattu ja miltei kaikkiin vanhoihin taloihin on vuosien varrella
tehty muutoksia, laajennuksia jne. Länsipuolen maisema lienee jonkin verran muuttunut, kun alavaan
Prinkin notkelmaan on joitakin vuosia sitten rakennettu golfkenttä. Tässä kohdin osa länsipuolen
taloista näkyy viheriöiden yli Teijontielle (Prinkin ylittävän sillan kohdalla) .

Maisema

Talonpoikaisteijon alue on maastoltaan hyvin vaihtelevaa, paikoin maasto on ylävää, kallioista ja
mäkistä, paikoin on erittäin aJavia notkelmia . Mm. 1500 vuotta sitten Mathildedalin järvi oli jo
olemassa - nykyisin se on 38 m merenpinnan yläpuolella. Kalliomaaston korkeimmat mäet ovat yli 70
m mpy. Kylämäinen tiivis asutus on kuitenkin keskittynyt alueille, jotka keskimäärin sijaitsevat 4 m
mpy. Esihistoriallisten löytöjen määrä on vähäinen, joit~.kin kivikauti~ia irtolö~öj~. on. s.~~t~än t~hty :
Pellonpään tilalta on löytynyt kourutatta, Protinpellon ylapuolisesta "Jeturkasttsta retkaktvt. Mattidan
tulli on vanha ruukin historiaan liittyvä kylä, joka vuosien kuluessa on mutoutunut nykyiselleen
säilyttäen samalla hyvin pitkälle alkuperäisen "asemakaavallisen" rakenteensa. Tiivis asutus sijoittuu
hyvin ympäristöönsä, vanhat rakentajat osasivat sovittaa oman tupansa kokonaisuuteen.
Mörstinranta: Alueella sijaitseen vanha Talonpojanteijon ratsutilan lohkotila 1800-luvulta. Alueen
maastoa luonnehtivat jyrkät kalliot ja sankka havu- ja sekametsä. Monin paikoin korkeilta mäiftä
avautuu upeita näköaloja yli Halikonlahden. Pohjoisosassa kasvaa mm. pähkinäpensaita runsaasti,
edelleen niiden pohjoispuolella (Bondtykon kylän puolella) on vanhoja laidunniittyjä rannan
tuntumassa. Kasvisto ja eläimistä lienee erittäin monipuolinen. Peltoalaa alueella on suhteellisen
vähän , osa Mörstin viljelymaista on aikojen kuluessa metsittynyt. Alueella on eletty paitsi
pienimuotoisen viljelyn ja karjan turvin myös kalastaen (mm. suolasilakkaa on ~iety H.alikonlah.~en
rantaa pitkin soutaen myyntiin Teijoon ja Kirjakkalaan). Kyytiajoista (mm . Mathtld~.daltsta P~rnton
asemalle) ja kuljetuksista on saatu lisätuloa. Pellonpää muodostaa yhtenäisen kylaalueen, Joka ~n ..
syntynyt kantatilaa jakamalla lähinnä 1900-luvun eri vuosikymmeninä. Koulu sijaitsee alue~lle vtevan
tien risteyksessä. Asutuksen länsipuolella on aukeaa peltoniittyä ja Teijon tallin hevostarhoJa,
itäpuolella on kallioista metsämaastoa: metsän läpi on n. 200 metrin matka Sahajärvelle. Myös
pohjois-ja eteläpuolella on alueen suojana havumetsää. Metsäkulma on selkeä alue~llisesti rajautunut
kylä, jonka rakennuskanta on suurimmaksi osaksi peräisin ennen vuotta 1960. Vanhimmat torpat ovat
alun perin viime vuosisadalla rakennettuja. Metsäkulma sijaitsee Talonpoikaisteijon kylän
koillisosassa , se on alueellisesti erillinen , metsän joka puolelta suojaama kylä. Maasto on vaihtelevaa,
kumpareista ja rinteistä , maisemaan kuuluvat mäet ja tasanteet. metsä ja pelto. Teijon tieltä, alueen
länsipuolelta, johtaa kylään kaksi tietä: pohjoisesta nykyinen Talonpojan Teijon tie (ent. TeijonJoutnan yksityistie) ja lännestä Metsäkulmantie.

Historia

Historiasta tiedetään, että Talonpojan Teijon sai Anders Boije lahjoituksena kruunulla v. 1582. Hä~ oli
tuolloin myös Teijon isäntä. Boijen aikana Talonpojan Teijossa olivat talot Tuomola, Olli, .Rantala Ja
Kipparintalo. Boijet joutuivat velkaannuttuaan myymään Teijon maaherra Lorentz Creutztlle 1684.
Talonpojan Teijo kuului sittemmin Axel Oxenstjernan vapaaherrakuntaan ja peruutettii~ 168~ ....
kruunulle. Kuitenkin myöhemmin tiedetään Klaus Flemingin ostaneen sen 1728 Creutzm penlltstlta
saadakseen hiiltä Teijon tehtaille. V. 1731 alueelle tiedetään kylvetyn 10 tnr rukiita. Metsä oli pientä,
kalatulo mitätön, taidun välttävä, myllypaikka hyvä, siteerataan Perniön pitäjän historiassa.
Vuosisatojen kuluessa Teijo, Talonpojan Teijo ja Kirjakkala muodostivat oman seurakunnan , mutta
kuuluivat pitkään eri hallintopitäjiin, nimittäin kaksi viimeksi mainittua Uskelaan ja Teijo Kemiöön
(kunnes siirrettiin Perniöön). Teijon myöhempi isäntä Johan Jacob Kijk osti Teijon tehtaat ja talot
1743. Talonpojan Teijon kaksi ratsutilaa hän osti perintötiloiksi 1756. Myöhemmissä vaiheissa alue
joutui jälleen eroon Teijosta , kunnes Viktor Zebor Bremer 1844 osti sen jälleen Teijon yhteyteen.
Tämänkin jälkeen omistussuhteet vaihtelivat tilanteiden mukaan, kunnes jälleen tehtaan muuttuessa
yhtiöksi 1915 tuli johtajaksi Albertvon Julin, joka 1916 osti Talonpojan Teijon ja siitä lohkaistun
Metsämaan (nyk. Järvenkylää) yhtiölle. Sitä ennen tilan oli omistanut K. A. Lindstedt sekä lyhyen
aikaa F.E.Raitio, jolta Lindstedt aluksi osti takaisin 1910 lohkaistun ja 1912 rekisteriin merkityn
Metsämaan. "Keis. Senaatin kirjeessä N:660-21/4 1910 Turun ja Porin lääninkuver~öörille ovat talot
N: 1 ja 2 yhdistetty sekä kutsuttu Talonpoikaisteijon kyläksi" mikä tieto koski N:o .1 Ost~~går?
Westergårdin perintötaloa, joka lohottiin osiin 1:1 - 1:6 samana vuonna. TalonpoJan TetJO oh alkuaan
rakuna- eli rustitila, joka "ylläpiti kaksi rakunaa". 1808 tiedetään, että tilalla oli "rakuna J. Skog". 1770
manttaaliluettelossa on mainittu talolla tuolloin olleen yhden torpan, Kaukonbölen (nykyisin itsenäinen
kylä}. Torppien määrä kasvoi 1800-luvulla, niitä oli mm. sekä "Torppar'kulmaksikin" ennen kutsutulla
Metsäkulmalla, Pellonpäässä, Matitdan tullissa (Metsämaan palstalla myöhemmin). Myös Mörsti oli
alkuaan torppa ja vartiotupa. Lisäksi yksittäisiä torppia on ollut nykyisen Teijon tien länsipuolella. V.
1910 oli torppareilla tilaisuus ostaa torppansa kohtuuhinnasta itsenäisiksi tiloiksi, mutta vain osa k~~i
tilaisuutta hyväksensä. Näiden alueiden vanhojen torppien ympärille kasvoi ajan kuluessa kokonatsta
kyliä. Torppien ja mäkilupien sekä mm. Järvenkylän työläisten vuokra-asuntojen itsenäistyessä
asuinrakennuksia on tarpeen mukaan laajennettu ja muutettu, toisinaan kokonaan uusittu. Tänä
päivänä laajat Talonpoikaisteijon metsäalueet kuuluvat valtion omistamaa~ Teijo~. retkeily~lu~eseen
ja toisaalta rannikonpuoleinen osa Meri-Teijo Oy:n lomakeskusalueeseen, JOhon luttyen Pnnktn
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Nykytila

KUNTA

Uudessa kaavasuunnitelmassa vanha rakennuskanta pääas. Säilynee. Uusia tontteja on merkitty
alueen itäosaan. Rakentamiseen liittyvä mahdollinen tien levennys pirstoisi joiltain osin maisemaa,
mm. ehkä hävittäisi vanhoja tienvarsipuita, jotka oleellisesti kuuluvat maisemaan. Myös jotkut tien
varrella olevat rakennukset saattavat olla uhattuja.

Perniö

KYLÄ

Talonpoikaisteijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Ahola

Maisemallinen

KOHOENO

603

Asuinrak 1800-l:lta tai 1900-1 alusta, laajennettu ja
remontoitu, vanhailmeinen. Piharak ilmeisesti 1930-l:lta.
Tullintien varrella, osa kylämaisemaa.
KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Matildan tullin alue

KYLÄKOSA

KOHOENO

Talonpoikaisteijo

ARVOTUS

108

Paikallinen

KUVAUS

Tiivis asutusalue Matildanjärven länsipäässä Skoilantien
(/Tullintien) varrella. Useita ent työväen asuintaloja 18001lopulta ja 1900-1 alusta, rakennuskanta kasvanut
tasaisesti sen jälkeen. Mathildedalin valtak. merkittävän
teollisuusmiljöön vieressä.

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Metsäkulma

KYLÄKOSA

ARVOTUS

109

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KOHOENO

Talonpoikaisteijo

ARVOTUS

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Heinola ja Heinola 1

Maisemallinen

KOHOENO

604

KYLÄ

Perniö

Talonpoikaisteijo

Järvenpää (1 :11) ja Syväranta

Maisemallinen

ARVOTUS

KOHOENO

605

Asuinrak noin v.1910, ollut v. 1992 vanhassa asussa
mutta huonokuntoinen. Ulkorak samalta ajalta.
Matildanjärven rannassa, ympärillä pientaloasutusta.
Hoidettuna olisi edustava osa maisemaa.

Metsäkulma, ns "Torpparkulma". Vanhimpia rakennuksia
Talonpojan Teijon torpat ja työväen asuinrakennukset
1800-1. Muutoksia myöhemmin. Paljon sodan jälkeen
tehtyjä tyyppitaloja. Erillinen yhtenäinen asuinalue.

Perniö

Talonpoikaisteijo

KIINTEISTÖ

Maisemallinen

KYLÄKOSA

Perniö

KUNTA

KUVAUS

KUNTA

KYLÄ

Asuinrak v.1939, vanhailmeinen , kaksi piharak ilmeisesti
1960-l:lta. Tullintien varrella, osana kylämaisemaa .

KOHOENO

Talonpoikaisteijo

KUNTA

110

Seudullinen

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Talonpoikaisteijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Kalliola

Maisemallinen

Asuinrak v.1927-1932, laajennettu ja jonkin verran
muutettu. Ulkorak:t 1920-1 ja 1960-l:n alku. Metsäkulman
alueella golfkentän laidalla, osa kylän maisemaa.

KUVAUS

Talonpojan Teijon tila, ent ratsutila ja ÖstergårdVestergårdin tila, Teijon kartanon ent maatalouskeskus.
Päärakennus 1800-1, talli v.1939, "Yiipakan" ent työväen
asuinrakennukset 1800-1900-l:ta. Vanha kylämäki
Ylipakan tienoilla. Teijontien varrella
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KOHOENO

606

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kaunela

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kulmala ja Kulmala 1

KOHOENO

607

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA

KOHOENO

608

Perniö
KIINTEISTÖ
Koivula & Viertola 1

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Maisemallinen

609

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Maisemallinen

Lehtola

Maisemallinen

KOHOENO

613

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

614

Asuinrak noin v.1915, vanhailmeinen. Sauna 1950-l:lta,
ollut myös navetta. Aivan Tullintien varressa, ymp
kyläasutusta.

KUNTA

KOHOENO

Perniö
KIINTEISTÖ
Lintilä

610

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO
615

Asuinrak v.1914, alueen vanhimpia rak, hyvin säilynyt,
osa kylän maisemaa Metsäkulman alueen länsiosassa,
ymp tiivistä pientaloasutusta.

Asuinrak v.1936, säilyttäen remontoitu, piharak v.1946.
Metsäkulman alueella maisemallisesti viehättävällä
paikalla.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivurinne

Perniö
KIINTEISTÖ

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Lepola

KOHOENO

Asuinrak v.1928, tehty samana vuonna, kun aiempi
asuinrak (v .1923-1924 ?) paloi. Piharak noin v .1955.
Metsäkulman alueella. Osa kylän maisemaa.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivumäki

612

Asuinrak 1930-l:n lopulta, remontoitu, vanha ilme
säilynyt. Lisäksi piharakennus.

Asuinrak v. 1948, pihavaja 1950-l:lta ja sauna 1980-l:lta.
Tullintien varrella pientaloalueella.

KUNTA

Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

Asuinrak 1930-l:lta, vanhailmeinen, piharak ilmeisesti
samalta ajalta. Tullintien varressa, osana kylämaisemaa.

Asuinrak v.1931, remontoitu v.1948. Ulkorak:t 1950-l:lta.
Pellonpään kyläalueella, osa kylän maisemaa.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kivimäki

KYLÄ

KUNTA

KOHOENO

611

Perniö
KIINTEISTÖ
Lähdemäki

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Maisemallinen

Ent Mäenalan torpan tontti, vanha torpparak purettu
v.1919. Nyk asuinrak v. 1958. Piharak. Noin v.1960.
Metsäkulman alueella, rinteessä, osa kylän maisemaa.

Asuinrak v.1957. Pellonpään pientaloalueella.
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KOHOENO

616

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

Rantala

KYLÄ

Talonpoikaisteijo

ARVOTUS

KUNTA

KOHOENO

Perniö

626

Maisemallinen

ARVOTUS

SöderkuJia

Paikallinen

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

RAUHALA

KYLÄ

Talonpoikaisteijo

ARVOTUS

Perniö

KOHOENO

627

Seudullinen

Perniö

KIINTEISTÖ

Saarela

KYLÄ

Talonpoikaisteijo

ARVOTUS

KOHOENO

628

Taisto (Urheilutalo, Työväenta

Historiallinen

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Talonpoikaisteijo

TALONPOJAN TElJO

Seudutlinen

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

Sofia Ia

Talonpoikaisteijo

ARVOTUS

Perniö

KOHOENO

629

Perniö

KIINTEISTÖ

Syrjälä

KYLÄ

Talonpoikaisteijo

ARVOTUS

ARVOTUS

KYLÄ

Talonpoikaisteijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Talonpojan Teijo

Paikallinen

Ent työväenasuinrak:a 2 kpl, 1800-l:n lopulta, jatkettu
v.1939-1940, vanha ilme säilynyt. Pihapiirissä ent
navettarak 1800-l:n lopulta. Metsäkulman alueella
golfkentän laidalla. V.1992 tieto, että rak säilyminen
epävarmaa.

Maisemallinen

Asuinrak v.1947, tehty vanhan paritupamallin
mukaisesti. Matildanjärven rannalla, ymp kyläasutusta.

KUNTA

Talonpoikaisteijo

ARVOTUS

KOHOENO

632

KOHOENO

633

Taionpojan T eijon maatilan rak:t, tilanhoitajan asuinrak
v.1876, aitta v.1901, talli v.1939, lisäksi muita
(varasto )rak. Näyttävä kokonaisuus T eijontien varrella,
kunnostettu 1990-l:lla (osa varastorak purettu?)

Seudullinen

KYLÄ

KYLÄ

KIINTEISTÖ

KIINTEISTÖ

Työväentalo v.1912-1913, suunn Sikstus Rönnberg,
talkoovoimin tehty, hyvin säilynyt. Matildanjärven
rannalla. V-S:n seutukaavaliiton suojelukohde SU-721.
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Työväentalo rak noin v.1953-1954, remontoitu.
Pellonpään alueella suojaisella tontilla. Kylän
harrastustoimintojen keskus inventointivuonna 1992.
Rakennusta edelsi tanssilava 1940-l:n lopulla.

Tehtaan työväen asuinrak 1876/1886, ., kolme
huoneistoa, remontoitu 1980-1990-l:lla. Näkyvällä
paikalla teijon keskustassa teijontien varrella. Talossa
toiminut koulu, kirjakauppa ja kotivalokuva-ateljee. Osa
valtakunnallisesti merkittävää ympäristöä.
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Talonpoikaisteijo

KIINTEISTÖ

KOHOENO

Asuinrakennus 1915, navetta 1915 ja autotalli 1940-1.
Sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla
kylämaisemassa.

Tontilla on kaksi asuinrak, vanhempi Tullintien varressa
1800-l:lta, jatkettu 1900-1 alussa, remontoitu ,
vanhailmeinen. Uudempi asuinrak v.1953 tontin
takaosassa Matildanjärven rannalla, uusittu. Ymp
pientaloasutusta.
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Paikallinen

Asuinrak v .1912, hyvin säilynyt, vanhailmeinen. Ent
sauna-kanalarak v.1912, sisätiloja muutettu, saunarak
v.1975. Pihassa ollut iso puutarha. Tullintien itäpuolella
keskellä pientaloasutusta.
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PERNIÖ: TALONPOIKAISTEIJO
Maankäyttö vuosina 1694 ja 1815-16 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
TALONPOJAN TElJO: "YLIPAKKA"

KYLÄ
Talonpoikaisteijo
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO
635

1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1 Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003
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Asuinrak v.1920, laajennettu 1950-l:lla, remontoitu, ilme
säilynyt. Saunarak 1920-l:lta, muutettu v.1956. Tullintien
varrella osana vanhaa kylämaisemaa.
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Ängsdal (Engsdahl)
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Kansakoulurak v .1912, alakansakoulurak v .1922 ja
keittola/asuintorak. V.1949, kaikki remontoitu v.1982 ,
lisäksi talousrak v.1947. Kokonaisuus näkyvällä paikalla
Teijon keskustan tuntumassa. Koulukäytössä, ala-aste.
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Tienhaara (Tiehaara)

v. 1694, 1815-16

1]] haka

Talonpojan Teijon maatilan, myöh tehtaan työväen
asuinrak, ollut neljä, jäljellä kaksi 1800-l:lta, useita
huoneistoja.Teijontien varrella näkyvällä paikalla.
Maatyöläisten väensauna 1800-l:lta, muutettu asuinrak
1930-l:lla
KUNTA
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KIINTEISTÖ
Teijon kansakoulu

KARTTASELITYS

Kartta

KOHOENO
638

Asuinrak 1800-l:lta, remontoitu voimakkaasti 1960-l:lla
sekä 1980- ja 1990-l:lla. Aitta v.1963, muut ulkorak noin
v.1912-1946. Laaja piha. Metsäkulman alueella, osa
kylämaisemaa. Tontilla ollut aiempi asuinrak nyk paikalla.
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A. Th. Ericsson. Tänä aikana perustettiin meijeri ja rakennettiin mm. useita puisia asuinrakennuksia

KYLÄ 1KAUPUNGINOSA
Teijo yks.

työntekijöille ja virkailijoille, maatilarakennuksissa, tailaissa ja talousrakennuksissa sekä tailaissa
tehtiin korjauksia ja parannuksia." "1889 nimi muuttui Tyko Bruks Aktiebolagiksi (Teijon Tehtaat
Osakeyhtiöksi) ja 1897 sen johtoon tuli patruuna P. A. Carlborg. Vuosisadan vaihteen jälkeen
rakennettiin suuri osa säilyneistä vanhoista tehdasrakennuksista, ja puhalluksen loputtua masuunissa
1908 toimintoja uusittiin. 1915 osakkeenomistajat vaihtuivat ja isännöitsij~ksi tuli A. von Julin.
Seuraavana vuonna ostettiin Talonpojan-Teijon kartano, johon kuuluivat Ostergårdin ja Vestergårdin
yhdistetyt ratsutilat (sekä Mathildedals Bruks jälleen yhteyteen). Tehtiin laajenniksia ja rakennettiin
uusia työväenasuntoja. Julinien jälkeen tehdasta johtivat Wredet v. 1920 alkaen ; toimintojen
muuttuessa mm. puimakonetuotannoksi tehtiin muutoksia ja rakennettiin varastotiloja ym. sekä uusia
talousrakennuksia maanviljelystä varten. 1934-44 johtajana toimi L. Baumgartner, jonka jälkeen
osakkeet osti Oy AGA Ab ja tehdas toimi R. Lavoniuksen johdolla v:een 1956 asti. 40-luvulla mm.
siirryttiin valtakunnalliseen sähköverkkoon. Uusi jälleenrakentamis-kausi alkoi 1957. kun
merenkulkuneuvos Antti Wihuri ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto ostivat osakekannan ja toiminta
keskitettiin Teijolle. Rakennettiin mm. suuri allastelakka, telakkahalli ja varastotiloja. V. 1978 tehtaan
omistamat maat ja rakennukset siirtyivät Finnmekanon omistukseen Qohdossa Holmberg), kunnes
toiminnan edelleen heikennyttyä Teijon kartano ja suuri osa maa-alueista siirtyi 19.5.1982 insinööri
Reino Meriläiselle, ja 1984 valtio ja kunta ostivat osan maa-alueista. Teollisuus siirtyi samanaikaisesti
Mancon Oy:lle - sen jälkeen on omistavan yhtiön nimi vaihtunut tiuhaan ja osa asuinrakennuksista on
myyty yksityisille. Kirkon omistaa Meri-Teijo Oy ja hautausmaa kuuluu Teijon Kartano Oy:n yhteyteen ,
samoin suuri osa Meriläisen ostamista asuinrakennuksista, joissa asuu vuokralaisia. Tarkemmat
omistustiedot selviävät kohdelomakkeista. Niissä on myös mainittu vanhan 50-luvun korttelijaon
mukainen numero, mikäli se on ollut tiedossa (ks. myös liitteet). Erilaisista karttaliitteistä näkyy myös
omistussuhteita sekä kaavallinen tilanne. Lehtileikkeissä ym. liitteissä on historiallisia tietoja.
Kohteiden rekisteri- ja osoitetiedot on saatu Perniön kunnan rekisteristä, tienumero-osoitteet ovat
aivan uusia."

Maisema

Alueella on sodanjälkeistä ennen v. 1960 rakennettua pientaloasutusta. Rakennukset sijoittuvat
maisemaan onnistuneesti. Alue on koko kunnalle historiallisesti merkittävä ja rakennushistoriallisesti
monipuolinen, melko ehjänä säilynyt ruukinkyläkokonaisuus. Se on myös maisemallisesti
ainutlaatuinen ja vaalimisen arvoinen. Kokonaisilmeen säilyttäminen tulisi ehdottomasti olla pohjana
mahdollisille tuleville rakennushankkeille.

Historia

"Teijon tehtaitten historiikin mukaan Teijon kartanon maihin kuului mm. ilmeisesti jo keskiajalla
olemassa ollut Villnäsin Jampuotitila, 1600-luvun lopulla yksinäinen rälssitila, joka tällöin yhdistettiin
Teijon Säteritilaan. Vanhassa historiikin (1937) tiluskartassa ei kuitenkaan näy alueella mitään
rakennusta. Teijolaiset eivät niin ikään muista Viiniemessä olleen mitään taloa. Maat olivat aiemmin
viljelyksenä, peltona, perunamaana ja metsänä; siellä oli korkeintaan pari heinälatoa. Toisaalta
Halikonlahden rannalla, ns. Varvin rannassa, oli jo ilmeisesti ainakin 1800-luvun puolivälin tietämillä
asuinrakennus, jossa asui ruukin työväkeä. Nykyisin Varvista kulkee metsän halki polku Viiniemen
asutusalueella, mutta vanhassa kartassa ei ole merkittynä tietä tai polkua silloisilla pelloille. Ilmeisesti
Villnäsin tilaa ei ole koskaan asuttu? Mahdollisesti rakennus ja tilalla asuminen kävi tarpeettomaksi,
kun tila liitettiin Teijon säteriin? Aluetta nimitettiin Villnäsiksi vielä ennen alueen rakentamista , joka
tapahtui talvi- ja jatkosotien jälkeen. Alueen itäosassa on kolm isenkymmentä sodanjälkeistä 50-luvun
tyyppitaloa nykyisen Viiniemen tien varrella. Ne sijaitsevat notkelmassa, jota molemmin pu~lin
(lännessä ja idässä) reunustavat korkeat metsäiset kalliot. Alueen länsiosaan on vastaavasti noussut
pientaloasutusta 60-70-lukujen tyyppipiirustusten mukaan. Alueen palveluihin kuuluvat kauppa, pankki
ja posti. Posti sijaitsee lähellä Kirjakkalaan ja Saloon johtavaa tietä alueen eteläosassa
kolmikerroksisessa kerrostalossa, joita alueella on kaksi (toinen on kunnan vuokratalo).
Kokonaisuutena alue edustaa viehättävää, Juonnollaan rehevää ja korkeuseroiltaan vaihtelevaa
ympäristöä. Pientalot puutarhoineen sijoittuvat onnistuneesti maisemaan." "Teijon keskustaajama
Teijontien varrella on vanha ruukinkylä, joka koostuu ruukkialueelle ominaisista osista. Alueella on
vanhoja ja uudempia rautaruukin tehdasrakennuksia, työväenasuntoja, ruukinkartano puistoineen ja
piharakennuksineen, kirkko, koulu , kauppa jne. Kyläasutus on kasvanut tehtaan ympärille ja
muokkautunut aikojen saatossa vaihtelevan tarpeen mukaisesti. Taajamaan on inventoinnissa luettu
mukaan myös Talonpoikaisteijon kylän pohjoisin osa, joka asemakaavallisesti ja historiallisesti kuuluu
vanhaan ruukinkylään. (HUOM. Teijon ala-aste, entinen kansakoulu , on inventoitu jo 1992
Talonpoikaisteijon Pellonpään asuinalueen yhteydessä.) Vanha Talonpojan Teijon tila, entinen
östergård-Vestergård , päärakennuksineen ja taliaineen ym. talousrakennuksineen on ollut merkittävä
osa tätä kokonaisuutta ja Teijon kartanoa ja se on toiminut alueen maatalouskeskuksena. Myös
Pyölynmäki Kirjakkalantien, Sauruntien ja Teijontien risteyksessä kuuluu ruukin vaikutusalueeseen,
mäellä on ollut työväenasuntoja enemmänkin, niinpä nyt jäljellä olevat Rivolan talot ja pieni mökki
huipulla on myös inventoitu. Nykyinen Teijontie on verrattain uusi, ja liikenne kulki ennen kartanon ja
ruukin välisellä hiekkatiellä, joka nykyään on jalankulkijoiden käytössä./Aiue on maastoltaan
vaihteleva ja korkeuserot mäkien ja laaksojen välillä ovat suuret. Luonto on monipuolinen ja rehevä ,
mistä kertoo myös Teijon metsien, järvien puronvarsimaisemien ja suoalueiden rajaaminen osaksi
valtion Etelä-Suomen tällä hetkellä ainoaa retkeilyaluetta. Lajistoa ovat lisäksi rikastaneet
vuosisatojen saatossa eri ruukinpatruunoiden istutuskokeilut, mm. jaloja lehtipuita on alueella
runsaasti. Monipuolisuutta lisää sijainti Halikonlahden rannalla - taajaman länsipuolella on meri ja
itäpuolella korkeat kalliomäet ja Sahajärvi. Juuri edullisten luonnonolosuhteiden ansiosta alueelle
alkuaan syntyi teollisuus ja voimakas asutus , joka kukoistavimmillaan oli asukasmäärältään Perniön
suurimpia keskustan ja asemanseudun ohella. Hamarijärvestä Sahajärven kautta virtaava puro tarjosi
riittävän vesivoiman rautaruukin perustamiseen ja ympäröivät metsät takasivat
hiilensaannin./Ensimmäisen kerran Teijo mainitaan historiankirjoissa v. 1378, kun Anders Lang myi
Tyijoki-nimisen tilan piispa Westfallille. (Tilan ja sen omistussuhteitten vaihtelevasta historiasta löytyy
tietoja esim. Jutikkalan teoksesta Suomen kartanot ja suurtilat ja K. Ekmanin teoksesta
Harraskartanon vanhan tehtaan historia sekä Perniön historiasta.) Teijon vanhan säteritilan ja
kartanon ovat omistaneet useat mahtisuvut kuten Frille, Horn ja Boije. Merkittävän käänteen sai
aikaan Lorentz Creutz, joka 1686 sai privilegion rautaruukin perustamiseksi. Sittemmin tila siirtyi
Klaus Flemingin kautta turkulaiselle kauppiaalle Johan Jacob Kijkille, joka taitavana miehenä panosti
myös alueen metsänhoitoon, puutarhan- ja karjanhoitoon. V. 1770 hän rakennutti kartanon nykyisen
päärakennuksen . Sitä vanhempaa rakennuskantaa edustaa edellinen puinen päärakennus 1700-luvun
alusta ; alueen rakennusten ikäkaari ulottuu lähivuosikymmeniin asti. Kijkin jälkeen vaikuttivat
Bremerit, joiden aikana rakennettiin osa säilyneistä vanhoista kohderakennuksista (mm. Tallinpaka,
kirkko, masuunin säilynyt ydin, luultavasti hiilihuoneet ja nykyinen museopaja) . Konkurssin jälkeen
Talonpojan Teijon ratsutila joutui Carpelaneille, ja Taijolle perustettiin 1864 Tyko Bruksbolag , jota johti

Nykytila

Hyvät. Alue on kaavoitettu edelleen pientaloalueeksi (kaava on muutettu ja vahvistettu 10.9.1986) .
Kunta myy alueelta tontteja. Alueella on osayleiskaava ja suunniteltuna on kaavarunkoluonnos - ei
kuitenkaan ole rakennuskaavaa. Pyölynmäellä on rakennuskaava: Perniön kunnan omistama mäki on
kaavoitettu tonteiksi kortteleittain.
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111
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KUVAUS
Teijon kartanon piha-alue, jolla päärakennus v.1770,
muita rakennuksia 1800-1900-1, kartanopuisto. Teijon
kirkko v.1829-1830. Ent tehdasrakennuksia 1800-1900l:lta. Telakan alueella ent työväen asuinrakennus 17001800-l:lta. (RKY 139)
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Kaksi ent työväen asuinrak ilmeisesti v.1924, remontoitu
1950-1960-l:lla ja vanhaa arvostaen 1990-l:lla.
Kirjakkalantien varrella näkyvällä paikalla. Ovat osa
vanhaa Teijon tehdasyhdyskunnan miljöötä.

Asuinrak v.1919, ent tehtaan virkamiesasunto, ollut 4
asuntoa, remontoitu 1990-l:lla. Teijontien varrella,
näkyvä osa vanhaa kylämiljöötä. Osa valtakunnalisesti
merkittävää ympäristöä.
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Ent Teijon tehtaan työväestön asuntola v.1900?,
remontoitu v.1988. Mäen päällä Teijontien länsipuolella,
ymp vanhoja asuinrak, luoteessa tehdasalue. Teijon
teollmiljöön vanhaa rak.kantaa.

Asuinrak v .1941, ent tehtaan virkailijoiden vuokraasunto, remontoitu 1970-1980-l:lla, ilme muuttunut.
Teijontien varrella osana kylämaisemaa.
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Asuinrak 1800-l:lta, ent suutarin asuinrak,
vanhailmeinen. (Samaisen Pöylynmäen etelärinteessä
oli 4 tehtaan työväen asuinrak 1800-l;lta, purettu 19601970-l:lla.) Osa vanhaa tehdasmiljöön kokonaisuutta.

Osa ent puimakonetehdasta, sen viimeisin jatko-osa
v.1927-1928 (ens. osa rak noin v.1910). Myöh muussa
teollkäytössä (mm nappitehdas), 1990-l:lla mm toimistoja kahvilatiloina. Osa Teijon hist teollmiljöötä,
seutukaavaliiton suojelukohde SU :2-441.
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Teijon kartanon maiden ens. rälssitila. Asuinrak 1800-l:n
lopulta, jatkettu 1920-l:lla, remontoitu. Navetta ja
saunarak todnäk 1900-l:n alusta. Ns Varvin rannassa
Teijon hautausmaan luoteispuolella. Osa kartanon
alueen vanhaa rak.kantaa.

Hiiliuuneja ja väensauna 1800-l:n lopulta, ent lauta(?)- ja
puimakonevarastorak 1900-1 alkup:lta(?). Yhdessä
hiiliuunissa pajamuseo, väensauna kyläsaunana, muut
varastoja. Teijon hist teollmiljöö on seutukaavaliiton
suojelukohde SU:2-441.

48

KOHOENO

646

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Teijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

TElJO

Valtakunnallinen

KOHOENO

647

KYLÄ

Perniö

Teijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

TElJON HAUTAUSMAA

Valtakunnallinen

KOHOENO

648

KYLÄ

Perniö

Teijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

KOHOENO

649

KYLÄ

Perniö

Teijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

ARVOTUS

TElJON KARTANO: ENT. MEIJERI J

Seudullinen

651

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Teijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

KOHOENO

652

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Teijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

KOHOENO

653

TElJON KARTANO: ENT. TEHTAAN VSeudullinen

Ent tehtaan varastorak, tehty v.1928, kenties 1930-1940l:lla. Kartano- ja tehdasalueen välissä. Osa Teijon hist
teollmiljöötä, joka on seutukaavaliiton suojelukohde
SU:2-441.

Ent tehtaan työväenasuntoja 1940-l:lta, asunut ilm
tehtaan työnjohtajia, rak sotien jälkeen ruotsalaisten
lahjoituksena. Paikalla on ollut 1920-l:lla pesutupa ja
saunarak. Osa ruukkikylän maisemaa.

------
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KIINTEISTÖ

Posti- ja asuinrak, tehty ennen v.1920 kenties
myymälärakennukseksi, 1980-l:lta loma-asuntona.
Vanha ilme säilynyt. Teijon kirkon pohjoispuolella. Osa
miljöötä, joka on seutukaavaliiton suojelukohde SU:2441.

TElJON KARTANO: "RUOTSAI..AISTAI:tistoriallinen
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TElJON KARTANO: ENT. POSTI- JA Seudullinen

Hautakappeli 1790-l:lta, kappeliin on haudattu v.1844
ruukinpatruuna Robert Bremer. Mausoleumin ymp on
useita Bremerien sukuhautoja. Teijon srk lakkautettiin
v.1869, hautausmaa käytössä. Kuuluu Teijon hist
miljööseen.
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Rakennus, johon kuuluu ent pyykkitupa sekä ent meijeri/sauna- ja asuinrak, noin v.1891, ilme säilynyt. Kartanon
piha-alueella patolammen vieressä. Osa
seutukaavaliiton suojelukohdetta SU :2-441.

Ent masuunirak 1800-l:lta, muutettu v.1911, 1942 ja
1979. Asuinrak v.1916, muutettu 1980-1. Ent
kuivaamorak ja paloasema-autotallirak v .1905? Tehdasja varastorak:a 1940-1970-l:lta. Teijon teollmiljöö kuuluu
seutukaavaliiton suojelukohteisiin SU:2-441.
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KONTT~eudullinen

Asuinrak 1700-l:lta, alueen vanhimpia rak:a, oli jonkin
aikaa kartanon päärak:na ennen v.1770, remontoitu
1950-1960-l:lla, ilme säilynyt. Kartanon piha-alueen
tuntumassa. Seutukaavaliiton suojelukohde SU:2-441.

Ent kartanon työväen rak, kenties 1800-l:lta, remontoitu
1950-l:lla, ilme säilynyt. Teijontien varrella
maisemallisesti näkyvällä paikalla.
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TElJON KARTANO: KARTANON PIHA-Valtakunnallinen

Kartanon päärakennus1770. Talli-/asuinrak v.1813.
Ympäristössä useita asuinrakennuksia
piharakennuksineen 1920-1930-l:lta. Puistoalue,
lehtipuukuja, padottu jokilampi.
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Ent kartanon metsänvartijan asuinrak kenties 19201930-l:lta, ilme säilynyt. Teijontien varrella.

Ent työväen asuinrakennuksia, kaksi tiilirak v.1780? ja
neljä hirsirak tod.näk. 1800-l.lta. V.1992 vanhassa
asussa, ainakin osa peruskorjattu 1990-l:lla. Ovat osa
Teijon hist teollmiljöötä, joka on seutukaavaliiton
suojelukohde SU:2-441.
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TElJON KARTANO: VANHA VOIMALAPaikallinen
Ent vesivoimalaitos noin v.1912, suunn kenties tehtaan
rakmestari Emil Nylund, lisätty pesulaosa todnäk 1930l:lla. Voimala oli käytössä v.1946 asti, pesula 1950-l:lle.
Remontoitu 1990-l:lla. Teijontien varrella, osa vanhaa
tehtaan miljöötä.
KUNTA
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TElJON KARTANO: VARVI
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TElJON KIRKKO

Valtakunnallinen

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Teijo

KIINTEISTÖ

ARVOTUS
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Seudullinen

Kauppa- ja asuinrak v.1926-1928, remontoitu, ilme
säilynyt. Pihassa varastorak likimain samalta ajalta.
Teijontien varressa näkyvällä paikalla.
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Ent tehtaan työväen asuinrak noin v.1850, kaksi
asuntoa, v.1992 ollut kesäas ja melko alkuperäisessä
asussa. Lähellä Halikonlahden rantaa teijon kartanon
mailla hautausmaan takana.
KUNTA

660

Seudullinen

TElJON KARTANO: METSÄNVARTIJARaikallinen

KUNTA

KOHOENO

KOHOENO
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Teijon kirkko v.1829-1830, rakennuttanut Robert Bremer
omien piirustustensa mukaan, kunnostettu v. 1930,
1973 ja 1990-l:lla, muistuttaa kiinalaista pagodia.
Viljamakasiini v.1814-1844.
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Perniö

Eikkula

KUNTA

Perniö

Maisema
Eikkulan kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa Kemiöntien eteläpuolella. Laukantie kulkee kylän läpi ja
Eikkulantie sen länsipuolella kylämäen läpi. Pohjoisen puolella Eikkulan naapurikylinä ovat Nurkkila ja
Merihuhti, idässä Suomenniitty, etelässä Provani ja Laukka ja lännessä Hirvilahti ja Ylönkylä. Kylän
itäosassa on metsää, länsiosassa peltoa. Vanha kylämäki on kylän luoteisosassa pellon keskellä.
Maasto on kumpuilevaa . Läsirajalla virtaa Myllyoja, joka laskee Laukanlahteen. Laukantien itäpuolella
virtaa myös toinen, Myllyojaan laskeva oja. Peltoalue jatkuu Perniönjoelle ja merelle Laukanlahteen
asti, jonne on muutama kilometri. Asutus on teitten varsilla, ja välittömästi Ekkulan pohjoispuolella
saman kumpareen pohjoissivulla Kemiöntien varressa on Nurkkilaan kuuluva, ainakin 1900-l:n alusta
periy1yvä tiivis asuinalue.

Nykytila
Kylässä inventoitiin v.2003 kaksi kohdetta kantatalo Ekkula ja Leikon tila. Ekkula sijaitsee vanhalla
kylämäellä. Päärakennus on 1800-l:lta, muut rakennukset sitä nuorempia. Tila on näkyvällä paikalla
Laukantien varrella ja toimiva maatila. Leikko on sijainnut nykyisellä paikallaan ainakin 1920-l:lta
lähtien. Suurin osa rakennuksista on 1920-1930-l:lta. Tila lienee entinen torppa. Kylän alueella on
myös muutama muu vanhempi asuintontti, jolla saattaa edelleen olla vanhaa 1900-l:n alkupuolen
rakennuskantaa.

KYLÄKOSA

Perniö

Eikkula

ARVOALUE

Vanha kylätontti

ARVOTUS

Eikkula

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Ekkula

Seudullinen
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Ekkula on kylän kantatalo ja sijaitsee vanhalla
paikallaan. Päärakennus on v:lta 1917, sivurakennus
1900-luvun alkupuolelta(?) ja navetta v:lta 1921, korjattu
v. 1965. Autotalli-ja saharakennukset 1920-30-luvuilta.
Muut rakennukset uudempia.

Historia
Eikkulan kylä on syntyny1 ennen 1300-lukua ja Provani on ollut sen ty1ärkylä. Eikkulan kylässä on ollut
kaksi kantataloa, Antintalo ja Ylistalo, jotka on v.1917 yhdistetty yhdeksi Ekkullan kantataloksi.
Aiemmat kantatalot sijaitsivat nykyisen Ekkullan tilan tontilla jo v.1786 isojakokartoissa. Toinen tiloista
on ollut augmenttitila, ja tilat on ostettu perinnöksi v.1835 ja v.1836. Vuonna 1860 kylässä on ollut
kolme torppaa. 1920-luvulla kantatilasta on erotettu Reikko, Leikko ja Pellonpää, myöhemmin 1940luvulta lähtien lisäksi joitakin muita tiloja. Tilat sijaitsevat Laukan- ja Kemiöntien lähellä. Kantatilan
pihan läpi kulkeva Eikkulantie oli ennen kylän pääväylä Kemiöntielle siihen asti kunnes Laukantien
uusi linja ja oikaisu Eikkulan kylämäen itäpuolelle valmistui.
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Leikko

Paikallinen

Leikko on erotettu Ekkulasta v. 1920. Asuinrakennus ja
osa ulkorakennuksista ovat suunnilleen samalta ajalta.
Navetta v:lta 1925.
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Seudullinen

KUVAUS
Kylän kaksi kantataloa on yhdistetty v.1917 ja tällöin
muodostettu Ekkulan tila sijaitsee vanhalla kylätontilla.
Päärakennus on 1800-l:lta. Tila on näkyvällä paikalla
Laukantien varrella.
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Laukka

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Maisema

Vanha kylämäki

Kylä , jolla on rikas historia ja joka nykyasussaankin on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokas. Laukanlahden ranta-alue luonnonsuojelualuetta monipuolisen kasvillisuutensa vuoksi (SU:1
410).

KYLÄKOSA

Laukka

ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS

Kylämäellä Alitalon , Fredriksbergin ja Ylitalon tilat
vanhalla paikallaan kylämäellä, kaikkien päärak ja osa
talousrak:sta 1800-l:lta. Ylitalo ja Alitalo on määritelty
maakunnallisesti arvokkaiksi. (SU-kohde 707)

Historia

Laukan kylä sijaitsee Perniön kunnan Lounaiskolkassa ja se rajoittuu Mälkkilän, Hirvilahden, Heikkilän
ja Provanin kyliin sekä Suomenniityn niittyalueeseen, josa on isonjaon aikaan ollut omistuksia 9 eri
kylällä ja kolmella kartanolla. Kylän lounaispuolelta on yhteys merelle Laukanlahden kautta. Laukan
kylä on syntynyt 1200-luvun jälkeen uudisasutuskylänä. Laukan kylän maat ovat alunperin kuuluneet
historialliselle Laukan kartanolle. Herraskartano kuului Kurki-suvulle ja sittemmin mm .
valtakunnanamiraali Wrangellille. Ison reduktion jälkeen (iso reduktio v. 1682-83) Laukan kartanon
pääosa muodosti Laukan rustitilan , mikä merkitsi hierarkiassa suurta arvonalennusta. Isossa vihassa
kartanoa hävitettiin niin, ettei jäljellä ollut omaisuutta tuskin nimeksikään. Kuitenkin tila pysyi asuttujen
tilojen luettelossa. Laukan kartanon tilakeskus sijaitsi nykyisen Lahtelan tilan, entisen Luodonhaan
torpan paiikeilla Rotmäen rinteessä Laukanlahden rannalla. Tältä paikalta kartano siirrettiin nykyiselle
Laukan kylämäelle. Vanhan Laukan kartanon viimeinen omistaja oli kornetti Erik Erikinpoika Phil, joka
kuoli vuonna 1703. Ilmeisesti vuoden 1703 jälkeen kylän maat jaettiin kahteen osaan. Jaetusta kylästä
on kartta vuodelta 1758. Isojaossa osista toinen sai nimen Fredriksberg toisen pysyessä nimettömänä.
Vuonna 1915 nimetön puolikas jaettiin kahtia, joskin tila oli käytännössä jakautunut jo aiemmin. Kaikki
kylän kolme taloa sijoittuvat Laukan kylämäelle, joka on tiheästi rakennettu , ja jonka poikki
kiemurtelee edelleen kylätie. Laukantien oikaisun jälkeen 1970-80-lukujen vaihteessa tie tuli
kulkemaan kylämäen ohitse, sen koillispuolella. Kylämäki on säilynyt erittäin hyvin ja se on määritelty
Ylitalon ja Alitalon osalta maakunnallisesti arvokkaaksi ja suojeltavaksi kulttuurihistoriallisesti
huomattavien rakennuksien suojelua koskevan lainsäädännön nojalla.\\Kylän asutus keskittyy paitsi
kylämäelle, myös Laukanlahden rannalle Roitmäentien varteen. Laukanlahdelle on syntynyt myös
uutta kesäasutusta. Laukantien varteen, kylämäeltä Heikkilään päin on kaksi sotien jälkeen syntynyttä
asutustilaa. Kylästä inventoitiin kuusi kohdetta , joista viisi oli peräisin 1800-luvulta ja yksi 1900-luvun
alusta. Lisäksi kylässä on kolme sodan jälkeen rakennettua tilaa , joista yhden päärakennus on purettu
ja yksi on entinen torppa.\\Kylän eteläpäässä kohoaa yli 40 m korkea Roitmäki. Sanan alkuosa "roit"
tulee sanasta "roito". joka tarkoittaa ristiin rastiin asetelluista puista asetelluista puista tehtyä nuotiota.
Litzenin mukaan Roitmäet Laukassa ja Kiskon Tieksmäessä ovat pitäjänrajojen tunnistamiseen
tarkoitettuja maastokohtia, joille tarpeen vaatiessa sytytettiin tulet.\\ 1100-1200 -luvuilla nykyinen
Laukanlahden ja Perniönjoen välinen laaja niemi oli vielä meren ympäröimä pieni saari , luoto, josta
nykyiset paikannimet Luodonhaka ja Luodontaus ovat muistona. Luodolla oli keskiajan lopussa ja
uuden ajan alussa historiallinen Laukan kartano. M.A. Knaapisen Perniön Pitäjässä kerrotaan
kartanon mahtavien kiviperustusten ja tulisijojen jäänteistä entisen Luodonhaan torpan, nykyisen
Lahtelan tilan pihapiirissä. Voitaneen hyvällä syyllä katsoa Luodonhaan kantaneen niessään yhteyden
muinaiseen säterikartanoon, koska haka -haaga on usein merkinnyt "varustettua asuin kartanoa". Kun
Laukan kartano siirrettiin joilainkin 1600-luvulla nykyiseen Laukan kylään, tuli Roitmäen rinteessä
oleva Fårbergin kalastajatorppa Melkkilän kartanon omistukseen. Luodon Roitmäen ruotsinkieliseksi
nimeksi Leikkonen olettaa Ulkoluodon Vårdkastbergetin lailla • joka on 1670 karttaan merkitty nimellä
Wåårbärg, niinikään Vårbergia, joka olisiaikojen saatossa vääntynyt Fårbergiksi.\\Eiinan surma -runon
uskotaan liittyvän Laukan kartanoon: runossa mainitaan "Laukan Klaavus Kurki", ja Laukan kartano on
Kurki-suvun kartano. Klaavuksen mainitaan lopulta ajaneen päin sulaa merta , joka sekin oli muinaisen
Laukan kartanon lähellä. Lieneekö runossa mainittu "Ammasten lato pienten niittusten perällä" voinut
sijaita Suomenniityn niittyalueella, jolla Laukan kartanollakin loi osuutensa 12 muun kylän ja kartanon
kanssa (allekirjoittaneen ajatus)?
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PERNIÖ: EIKKULA, LAUKKA

KARTIASELITYS
Karttav.1781,1784

Maankäyttö vuosina 1781 ja 1784 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

e talo
e torppa

1: 10 000

aita
- - - joki
- - kylänraja
1 1
pitkospuut
- - - tie

Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003
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Seudullinen

1700-luvulla kahtia jaetun Laukon kartanon toisen
puolikkaan osatalo. Sijaitsee Laukan kylämäellä isojaon
aikaisella paikalla. Päärakennus noin v:lta 1860, jatkettu
1900-1 alussa, kuisti nuorempi, hyvin säilynyt.
Ulkorakennukset v. 1907 ja 1800-l:lta.
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---

/

•
•

i!i!i

EIKKULA
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SAntila (2)

KOHOENO

C?

302

LAUKKA
A Laukka (1 :1)
B Laukka (1 :2)

Seudullinen
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TALOT:

1700-luvulla kahtia jaetun Laukon kartanon toinen
puolikas. Sijaitsee Laukan kylämäellä. Päärakennus
noin v:lta 1840, peruskorjattu 1980-luvulla, ulkoasu
hyvin säilynyt. Navetta v:lta 1917. Muut rak. 1900-1
jälkip:lta. Tilalla toimi meijeri 1870-luvulla
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Seudullinen

Kantatila vanhalla kylätontilla. Asuinrakennus 1800luvulta.
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Perniö

Ervasto

KUNTA

Perniö

Maisema

Ervaston kylä sijaitsee Perniön eteläosassa ja luoteessa sen rajana on merellinen Ervastonlahti.
Naapurikylinä ovat pohjoisessa ja idässä Lanviiki ja etelässä laajahko yhteismetsäalue. Lännessä
naapurina on Särkisalon kunta ja kylän raja on samalla Perniön ja Särkisalon kuntien raja. Kylän alue
on suurimmalta osin metsää , joka on osa laajempaa erämaa-aluetta. Peltoa on vain kylän koillis- ja
lounaiskulmissa. Koilliskulmassa Kuivastantien varrella sijaitsee myös vanha kylämäki. Maasto on
vaihtelevaa, mäkistä ja jyrkkärinteistä. MetsäalueaUla on joitakin puroja. Kylän pohjoisreunalla kulkee
Kuivastantie ja itäreunalla Mustajärvelle ja yhteismetsän kesämökkialueelle johtava Mikkopekintie.
Kylän lounaiskulmassa sijaitsee Träskbackan tila , jonne johtaa oma tie metsän läpi. Meren ja
Kuivastantien välissä on joitakin asuintontteja, ja Mikkopakintien varrella Päivärinnan tila. Muuta
asutusta ei ole.

Perniö

ARVOTUS

Vanha yksinäistalon tontti

Seudutlinen

Seudullinen

KYLÄ

Ervasto

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Koivukumpu

Paikallinen

Koivukumpu on erotettu Ervstosta v.1923. Päärakennus
on vanhempi, 1800-luvun lopulta. Muut pihan
rakennukset uusittu.

Nykytila

ARVOALUE

Ervasto

Perniö

Kylässä inventoitiin v.2003 kaksi kohdetta, kantatalo Ervasto ja siitä v.1923 erotettu Koivukumpu.
Kumpikin sijaitsee alkuperäisellä paikallaan ja rakennuksista pidetään huolta vanhaa arvostaen.
Ervaston tilalla on myös maatilamatkailutoimintaa. Träskbacka on vanha asuintontti, mutta suullisen
tiedon mukaan vanhoja rakennuksia ei ole jäljellä. Asiaa ei valikoivan inventoinnin puitteissa v.2003
tarkistettu. Muut kylän tiloista on perustettu vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla eivätkä ne sijaiste
vanhoilla asuintonteilla.

Ervasto

ARVOTUS

KUNTA

Ervaston kylä kuuluu uudisasutuskyliin, jotka ovat syntyneet 1200-luvun lopulta alkaen. Kylässä on
ollut vain yksi kantatalo, Ervasböle eli Ervasto, ja on ollut nykyisellä paikallaan jo isojakoaikana.
Ervasbölen augmenttitila ostettiin perinnöksi v.1770 . Torppia oli v.1860 kaksi. Vuonna 1915
kantatilasta erotettiin Träskbacka ja v.1923 Björkkulla (nyk Koivukumpu). Niiden lisäksi on v.1931
karttaan merkitty Träskbackaan vievän tien varrelle joitakin mäkitupia, joita ei enää ole. Sodan jälkeen
edellä mainittujen kolmen tilan maista erotettiin muutama uusi tila, mutta ne eivät sijaitse vanhoilla
asuintonteilla. Ervastonlahden rannassa on ollut tukkien vesille laskupaikka ja suullisen tiedon
mukaan myös jonkinlainen (laiva?)laituri. Mikkopakintie on tehty vasta sen jälkeen, kun yhteismetsän
erämaa-alueelle alkoi 1960-l:lta lähtien syntyä kesäasutusta. Samoihin aikoihin Kuivastantien linjausta
on siirretty aiempaa pohjoisemmaksi pois Ervaston tilan piha-alueelta.

KYLÄKOSA

Ervasto

KIINTEISTÖ

KOHOENO

100

Ervasto on kylän kantatalo ja sijaitsee vanhalla
paikallaan. Päärakennus 1860-luvulta, pihatupa v:lta
1935, puuvaja 1800-luvun lopulta, navetta v:lta 1913,
aitta tod.näk 1850-luvulta. Muut rakennukset nuorempia.

Historia

KUNTA

KYLÄ

KOHOENO

13

KUVAUS

Kantatalo sijaitsee samalla tontilla kuin
kuninkaankartastossa v.1776-1805 (isojakokarttaa ei
ole). Päärakennus 1800-l:ta, ulkorakennukset 18001900-l:lta. Näyttävä kokonaisuus.
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Perniö

Ervelä

Tiloista kauimpana lännessä sijaitsi Tuomola (edelleen suurin piirtein isonjaon aikaisella paikallaan),
tuomolasta itään sijaitsi Simola ja sen itäpuolella Klemelä. Heikkilän tilakeskus sijaitsi TuomoJan
eteläpuolella, isojakokartan mukaan kuitenkin Klemelän teläpuolella, siis vuosisadan alun
sijaintipaikkaansa idempänä. Kyseessä lienee kuitenkin isojakokartan summittaisuus. Vuosina 1896 ja
1900 kylässä tehtiin tilojen liitoksia, kun Tuomoiaan yhdistettiin ensin Heikkilä ja sitten Simolan
molemmat puolikkaat. Isonjaonjärjestelyn yhteydessä vuosina 1915-1917 Klemelän tilakeskus
määrättiin siirrettäväksi nykyiseen paikkaansa , vanhasta paikastaan runsaan kilometrin päähän.
Tilakeskuksen siirto tapahtui 1910- ja 20-lukujen vaihtessa. Tuolloin vanhalle kyläalueelle jäi enää
yksi talo, Tuomola. Klemelästä lohkottiin vuonna 1928 yksi tila, vuonna 1930 seitsemän asutustilaa ja
vuonna 1955 Laitalan siirtotila. Tuomelasta , Heikkilästä ja Simolasta lohkottiin vuonna 1937
asutustiloja 12 kappaletta. 1950-luvun puolivälissä lohkottiin vielä kolme siirtotilaa. Lohkotut tilat ovat
jakautuneet myös pienempiin osiin. Ensimmäiset lohkomistoimet kylässä tapahtuivat vuonna 1903,
jolloin lohkottiin maita Turun-Karjaan rautatiealuetta varten. Turun-Helsingin rata rakennettiin
kahdessa osassa: ensin tehtiin päätös Turun-Karjaan radan rakentamisesta vuoden 1895 valtiopäivillä
ja vuonna 1897 rataa päätettiin jatkaa Helsinkiin asti. Turun-Karjaan rata luovutettiin yleiselle
liikenteelle 1.11. 1899. Vuonna 1903 kylässä tehtiin useita lohkomistoimituksia, kun radanpohjaa
lunastettiin valtiolle radan rakentamisen jälkeen. Ervelän kylästä Simolan maista lunastettiin vuonna
1912 myös tontti Ervelän seisahduslaituria varten. Laituria oli anottu kyläläisten taholta jo vuonna
1904, jolloin kuntakokous asettuikin kannattamaan laiturin rakentamista sillä ehdolla , ettei siitä koituisi
kunnalle kuluja . Ervelän pysäkki rakennettiinkin aluksi (ilmeisesti 1900-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä) Ervelän kylän puolelle, nykyisen Erveläntien sillan kupeeseen, sen lounaispuolelle,
mutta siirrettiin alukuperäiseltä paikaltaan jo varhaisessa vaiheessa Huhdin kylän puolelle, nykyisen
sillan koillispuolelle parin- kolmensadan metrin päähän alkuperäiseltä paikaltaan. Pysäkille hankittiin
myös posti , joka toimi ainakin 1930-luvulta 1980-luvun lopulle asti. Ervelä sai kansakoulun lukuisien
hakemusten jälkeen vuonna 1921 : koulu sijaioitettiin aluksi TuomoJan tilalle kuuluvaan Simolan
asuinrakennukseen , josta se siirtyi varsinaisen Ervelän kansakoiulurakennuksen valmistuttua Huhdin
kylään Tyyneiän tilalle vuonna 1936. Kauppoja Ervelässä on toiminut useita: vanhin tunettu kaupan
paikka on KuoppaJan tila Asteljoentien varrella. Kauppa toimi talossa ilmeisesti 1870-luvulta
suunnilleen kansalaissodan aikoihin asti. Muita yksityisiä kauppoja pidettiin Huvilan ja Kuuselan
tiloilla , jotka molemmat lopettivat toimintansa 1950-luvulla. Osuuskaupan myymälä toimi KaikuJan
tilalla 1970-luvulle asti. Kolme viimeksi mainittua kauppaa sijaitsee Huhdintien varrella Ervelän
pysäkin läheisyydesä.

Maisema

Ervelän kylä sijaitsee Perniön keskiosassa. kirkonkylän koillispuolella. Kylä rajoittuu kaakkoisosastaan
Asteljoen laaksoon, joka on Perniön tärkeimpiä pronssikauden asutusalueita. Ervelän rajanaapurit
Asteljoen laaksossa ovat Lemunkartanon ja Asteljoen kylät. Ervelän koillisraja kulkee pitkin metsäistä
ylänköä yli Ervelänmäen (Antinmäki). Koillisesta ja pohjoisesta kylä rajautuu Huhdin yksinäistaloon.
Ervelän pohjoisraja kulkee lähes suoraan itä-länsi -suunnassa edelleen suurimmaksi osaksi pitkin
metsää. Kaakossa Ervelän rajanaapuri on Paarskylä, lännessä ja lounaassa Ervelän kylä rajoittuu
Pappilaan, lounaassa jälleen Asteljokeen. Ervelän kylällä on kolme ulkopalstaa , yksi Kuuttassuon
eteläosasaHuhdin ja Suomenkylän rajalla , yksi Turun-Helsingin radan varrella Paarskylässä ja yksi
pieni palsta niinikään Paarskylässä Suokulman asutuksen keskellä. Ervelän asutus on sijoittunut
väljästi radan suuntaa mukaillen. Tiheintä asutus on Huhdintiellä radan itäpuolella. Asutuskesittymiä
on myös Ervelän kylämäen, nykyisen Uuden-TuomoJan läheisyydessä ja radan suuntaisesti radan
länsipuolta kulkevan Lemuntien varrella. Niinikään rataa seuraavan Siltalantien varsilla on asutusta
mukaan lukien Siltalan- ja Lemunteiden kaakkoispäässä, jossa on siirtotiloja. Kylän muusta
asutuksesta hieman erillään sijaitsevat Laitalan , Alhon ja Luukkaansuon tilat kylän länsipäässä . Suurin
osa Ervelän pelloista sijaitsee kylän kaakkoisosassa , joka on osa Asteljoen vanhaa viljelyslaaksoa .
Peltoja on jonkin verran myös radan molemmin puolin kylän keskiosissa. Ervelän länsiosaan, Alhon ja
Laitalan tiloille ulottuu myös peltoalue Pappilan kylän puolelta, toinen peltoalue ulottuu kylän
länsipäässä sijaitsevan Luukkaansuon tilalle niinikään Pappilan kylän puolelta. Ervelän kylän läpi
kulkee länsi-itä-suunnassa kaksi tietä , Asteljoentie ja Erveläntie. Näistä Asteljoen kylätie on entinen
ylikulmalaisten ja erveläläisten kirkkotie. Erveläntie on rakennettu kirkonkylästä Melassuon halki
yhtymään vanhaan kirkkotiehen Huhdin ja Suomenkylän rajalla 1950-60-lukujen vaihteessa.
Asteljoentieltä risteää Ervelän pysäkille kaksi tietä: Siltalantie ja Huhdintie, joka eroaa vanhasta
Asteljoentietsä Ervelän ja Huhdin kylien rajalla. Tämän tien varrelle on sijoittunut varsin tiheää
asutusta.

Historia

Asteljoen laaksossa, johon Ervelän kylä kaakkoisosiltaan liittyy, kuvastuu selvästi miten pronssikausi
on saumattomasti liittynyt sitä edeltäneeseen kivikauden loppuaikaan: asutus on vain silloista
merenrantaa seuraten siirtynyt jokivartta alemmaksi. Pronssikaudelle tunnusomaiset haudat, vareet
keskittyvät Perniössä tätä aluetta ympäröiville korkeille mäille sekä osittain näitä matalammille
kukkuloille. Korkeista hiidenkiukaita käsittävistä mäistä laaja Ervelänmäki (ei mainittu peruskartassa,
nimi Perniön historiassa) sijaitsee suurimmaksi osaksi Ervelän kylän puolella. Juuri Ervelän ja Huhdin
kylien rajaseudulla sijaitsevat Perniön komeimmiksikin mainitut vareet, jotka ovat hyvin säilyneet.
Myös Ervelänmäen jatkeena olevalla Antinmäellä, joka kohoaa Ervelän vanhan kyläkeskuksen
pohjoispuolella , on niinikään ollut vare, joka on tuhoutunut. Kivikaudelta kylästä on yksi irtolöytö,
kourutaltta TuomoJan talon nokipellosta. Perniön historian mukaan Ervelän kylä kuuluu 1200-luvun
lopulta lähtien syntyneisiin Perniön uudisasutuskyliin. Ervelän lähelle sijoittuuu ensimmäinen
kirjallinen maininta Penriöstä testamentissa, jossa Petrus ja Brynhild vuonna 1330 testamenttaavat
omistamansa Björnaskogin lähellä/vastapäätä Lemua Turun tuomiokirkolle saadakseen ikuisen
autuuden. Keskiaikaisista maanomistajista kylässä tunnetaan vaakunamies Gunnar Elifsson ja tämän
sisaret Elseby ja Lucia Erikintytär, jotka vuonna 1464 eräässä vaihdossa luovuttivat koko Ervelän
kylän Turun tuomiokirkolle. Kylä kuului tuomiokirkolle edelleen vuonna 1541 , jolloin se mainitaan
Mikael Agricolan luettelossa tuomiokirkon omistuksista. Kustaa Vaasa peruutti kylän kruunulle.
Ervelän tilat pantattiin vuonna 1572 ja lahjoitettiin vuonna 1573 allodiaaliehdoilla Henrik Abel von
Mindenille , mutta kylään ei muodostunut koskaan säteriä , vaan tiloja viljeli neljä lampuotia. Minden
kuoli enne vuotta 1598, jolloin kylä siirtyi tämän lesken Eloin Rytingin ja hänen jälkensä vävyn Henrik
Tönnesonin (Wildeman) , linnanpäällikön haltuun vuodesta 1603 vuoteen 1612, jolloin kylän perivät
hänen perillisensä. Vävy Olof Dufva, hovioikeuden asessori omisti Ervelän vuosina 1622-1632, jolloin
omistakaksi tuli tämän leski Kristiina Wildeman. joka oli ainakin vuodesta 1638 toisessa avioliitossa
majuri Göranvon Berghin kanssa (kuoli 1647); Kristiina kuoli 1651 , jolloin omistajaksi tuli hänen
sisarenpoikansa Jonah Stålhandske, hovioikeuden asessori, joka kuoli v. 1680. Stålhandsken jälkeen
omistajana oli hänen vävynsä Klas Yxkull, kapteeni, vuosina 1680-1682. Lahjoitus peruutettiin vuonna
1683 ja Ervelästä muodostettiin neljä kruununtilaa : Tuomola ( maakirjanumero 1). Simola (2), Klemelä
(3) ja Heikkilä (4). Tuomola ostettiin perinnöksi vuonna 1836, Simola vuosina 1844 ja 1865, (tila oli
jakautunut vuosien 1723 ja 1750 välillä kahtia Simolan ja Sepän tiloiksi, maakirjamerkintä vasta
vuodelta 1825) , ja Heikkilän augmenttitila 1792. Klemelän tila oli sotilasvirkatalona , Perniön
komppanian kersantin puustellina. Isojako kylässä tapahtui vuosina 1785-1789: Ervelä kuuluu
yhdessä Huhdin kanssa Ervelän jakokuntaan. Melko huonosti säilyneeseen isojakokarttaan on
merkitty kyläkeskus ja tonttien rajat, jotka säilyivät samoina isonjaon järjestelyyn vuosina 1915-1917
asti. Kylän asutus on mitä ilmeisesemmin sijainnut samalla paikalla kylän syntymisestä lähtien.

Nykytila

Ervelästä inventoitiin 25 kohdetta, joista 7 tilan päärakennus oli rakennettu 1800-luvulla, 10 tilan
päärakennus oli peräisin 1900-luvulta ennen sotaa ja 8 kohteen päärakennukset olivat sodan
jälkeiseltä ajalta, mutta rakennettu ennen vuotta 1960. Vuoden 1960 jälkeen kylään on rakennettu
kolme kesämökkiä,mutta ei asuinrakennuksia. lnventoiduista kohteista 11 asuttiin vakituisesti, loput
kohteet olivat lomarakennuksina. Yksi kohteista, KaikuJa , oli vailla käyttöä, johon kohdistuu
käyttämättömänä ränsistymisen uhka. Ervelän vanhalla kylätontilla sijaitsee nykyään TuomoJan hyvin
hoidettu tilakeskus, jonka rakennukset ovat pääosin 1900-luvun alusta. Kylämäen säilymiseen
nykytilassaan ei kohdistu uhkia. Kylämäki antaa nykytilassaan käsityksen menneestä, joskin
rakennustiheydeltään selvästi harventuneena ja alaltaan supistuneena. Turun-Helsingin rata kulkee
vanhan kylätontin etelälaidasta aivan tontin rajaa pitkin. Heikkilän entisen päärakennuksen paikalla on
radan alikulkuväylä. Historiallinen kerrostuneisuus näkyy kylässä selvästi 1900-luvun alkupuolella
rakennettujen rakennusten sijoittumisessa Turun-Helsingin radan läheisyyteen. Kolme siirtotilaa on
prustettu keskelle Asteljoen laakson peltoaukeaa, mutta edelleen radan tuntumaan. Asutusta on
syntynyt myös kylän takamaille 1930-luvulla ja 1950-luvulla. Vanha asutus keskittyy kylätontille ja
Asteljoentien varteen. Uusin aikakerrostuma puuttuu kokonaan uusien asuinrakennusten osalta. Tosin
joitain asuinrakennuksia on remontoitu ja laajennettu,joten uusin kerrostuma on olemassa tässä
muodossa. Tiestön muuttuminen (uusi Erveläntie) on muuttanut kylän painopistettä pohjoisemmaksi
pois vanhoilta asutusalueilla. Kylä säilynee nykyisellään. Vakituinen asutus voisi lisääntyä , jos
vanhoja taloja olisi myytävänä. Uudisrakentamista alueelle ei ole suunniteltu eikä aluelle ole
kaavoitettu tontteja : uudisrakentaminen ei uhkaa. Turun-Helsingin rata peruskorjattiin 1980-90-lukujen
vaihteessa, joten radan oikaisutkaan tuskin lähiaikoina uhkaavat.
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Perniö

Huhti

asutuksesta erillään, tosin vanhan kirkkotien varresa sijaitsi Tyyneiän tila, jolle 1930-luvulla
perustettiin Ervelän kansakoulu. Ensimmäiset lohkomistoimet kyläsä toteutettiin vuonna 1903, jolloin
Huhdista lohkottiin erilleen Turun-Karjaan rautatiealue. Turun-Helsingin rata rakennettiin kahdessa
osassa: ensin tehtiin päätös Turun-Karjaan radan rakentamisesta vuoden 1895 valtiopäivillä ja vuonna
1897 rataa päätettiin jatkaa Helsinkiin asti. Turun-Karjaan rata luovutettiin yleiselle liikenteelle 1.11 .
1899. Ensi kerran Ervelään anottiin pysäkkiä vuonna 1904, mihin kuntakokous ottikin myönteisen
kannan, sitoutumatta kuitenkaan kustannuksiin. Vuonna 19121ohkottiin Huhdista alue myös Ervelän
seisahduslaituria varten. Ervelän pysäkki rakennettiin aluksi (ilmeisesti 1900-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä) Ervelän kylän puolelle, nykyisen Erveläntien sillan kupeeseen , sen lounaispuolelle,
mutta siirrettiin alukuperäiseltä paikaltaan jo varhaisessa vaiheessa nykyiselle paikalleen Huhdin
kylän puolelle, nykyisen sillan koillispuolella parin- kolmensadan metrin päähän alkuperäiseltä
paikaltaan. Pysäkille hankittiin myös posti, joka toimi ainakin 1930-luvulta 1980-luvun lopulle asti.
Seuraava lohkominen toimitettiin jo vuonna 1916, jolloin Korpelan palstatila lohkottiin itsenäiseksi
tilaksi. Vuonna 1923 lohkottiin kolme tilaa, jotka jakautuivat pian pienemmiksi tiloiksi. Osa tiloista on
jälleen yhdistetty. Myöhemmin Huhdista lohkottiin vielä 5 tilaa, joista yksi lohkottiin Ervelän
kansakoulun paikaksi. 0. T. Toivolan suunnittelema kansakoulurakennus nousi Tyyneiän tilan
pihapiiriin vuonna 1936 hätäaputöinä. Koulu lakkautettiin vuonna 1977.

Maisema

Huhdin kylä sijaitsee Perniön keskiosassa, kirkonkylän koillispuolella. Kylä rajoittuu itäosiltaan
Asteljoen viljelyslaakson pohjoisosiin : raja kulkee pitkin Kuuttasojaa, joka kylän kaakkoisosassa
laajenee Asteljoeksi. Kylän koillisraja tekee jyrkän mutkan länteen kiertäen Ervelän ulkopalstan
pohjoispuolelle lähelle Kuuttassuon eteläpäätä. Huhdin pohjoisraja kulkee melko lailla itä-länsi
suunnassa metsäalueita pitkin tehden jyrkän mutkan etelään kiertäen Pappilan ulkopalstan kohdalla
kylän länsiosassa. Pohjoisessa Huhti rajautuu Ketunpyölin ja Paarskylän kyliin, Pappilan ulkopalstan
osalta myös Pappilan kylään . Kylän metsäalueilla ja pellon laitaa pitkin kulkeva etelä- ja lounaisraja
on yhteinen Ervelän kanssa. Raja tekee mutkan Ervelän pysäkin kohdalla pohjoiseen jatkaen sen
jälkeen vanhassa suunnassaan metsäalueita pitkin. Ervelän kansakoulun kohdalla eteläraja tekee
jyrkähkön mutkan kaakkoon. Raja kulkee metsäistä ylänköä pitkin Antinmäen yli Asteljoen laakson
viljelysaukeille ja Asteljokeen, jossa se kääntyy kohti pohjoista Lemunkartanon kylän rajalla.
Ristikuljun kohdalla Asteljoki kulkee suoraan pohjoiseen Suomenkylän rajaa myöten. Kylätontti
sijaitsee kylän itäosassa jyrkässä rinteessä , joka laskee Astijoen viljelyslaaksoon. Kylän asutus on
halanaista keskittyen Ervelän pysäkin läheisyyteen Ja Ylikankareen tilan lähelle. Muusta asutuksesta
erillään sijaitsen vanha Tyyneiän tila , jolle perustettiin Ervelän kansakoulu 1930-luvulla. Kylän
katkaisee länsiosassa pohjois-etelä -suunnassa kulkeva Turun-Helsingin rautatie. Aivan Ervelän
rajalla mutta Huhdin kylän puolella sijaitsee Ervelän pysäkki, jonka ohi kulkee 1950-60-lukujen
vaihteessa rakennettu Erveläntie Perniön kirkolta Ylikulmalle, Huhdin alueella lounaasta koilliseen.
Vanha huhtilaistenkin kirkkotie kulki kylän läpi Ervelän puolelta tehden Tyyneiän tilan kohdalla mutkan
kaakkoon kohti Huhdin kylätonttia. Huhdin tilan ohi kulkenut tie laski tilan kohdalla alas Asteljoen
laaksoon kulkien sen yki yhtyen Suomenkylän puolella, laakson vastakkaisella laidalla nykyiseen
Erveläntiehen.

Nykytila

Kylästä inventoitiin 9 kohdetta, joista kahden päärakennukset olivat peräisin 1800-luvulta, 1900-luvun
alkupuolella, enne sotaa rakennettuja kohteita oli 7 ja sodan jälkeen rakennettuja kohteita oli 1. Lisäksi
Huhdin tilalta inventoitiin kaksi asuinrakennusta , joista toinen oli 1950- ja toinen 1930-luvulta.
Ylikankareen tilalta inventoitiin neljä asuinrakennusta, joista yksi sijaitsi Ketunpyölin kylän puolella.
Rakennuksista kolme oli peräisin 1900-luvun alkupuolelta ennen sotaa ja yksi oli rakennettu vuonna
1949. Yksi kohteista on seuratalo. Kylätontti on alkuperäisellä paikallaan ja se antaa hyvän käsityksen
sen historiasta. Asutuksen kerrostuneisuus näkyy eri-ikäisten rakennusten muodossa, tosin uusin
kerrostuma puuttuu uusien asuinrakennusten osalta: vanhoja asuinrakennuksia on kylläkin remontoitu
ja laajennettu, joten kerrostuneisuus näkyy tätä kautta. Tiestön muuttuminen (uusi Erveläntie) on
muuttanut kylän painopistettä niin, että entiset keskusalueet ovat jäänet takamaiksi, mukaan luettuna
Ervelän koulu ja Huhdin tila.

Historia

Huhdin kylä rajoittuu itäosiltaan Asteljoen laakson pohjoisosiin. Huhdin kylänrajan pohjoispuolelle jää
alueita Ketunpyölissä, joissa on merkkejä siirtymisestä Kiukaisten kivikautisesta kulttuurista
rauhallisesti pronssikauteen. Asteljoen laaksossa tällainen saumaton siirtyminen aikakaudesta toiseen
kuvastuukin erityisen selvästi: asutus on vain siirtynyt silloista merenrantaa seuraten alemmaksi
jokivartta. Pronssikautisia vareita Huhdin kylässä on useita: Huhdin talon välittömässä läheisyydessä
kohoaa Varemäki (tilan luoteispuolella), jonka huipulla on kaksi hiidenkiuasta . Huhdin lounaispuolella,
Ervelänmäellä (nimi ei peruskartassa, ilmeisesti Antinmäen koillisosa) on Perniön historian mukaan
Perniön komeimmat vareet, jotka peruskartan muikaan sijoittuvat aivan Ervelän ja Huhdin rajalle.
Vareet ovat hyvin säilyneitä ja suuremman halkaisija on noin 30 metriä. Huhdin vanhan
asuinrakennuksen koillispuolella on ollut iso hiidenkiuas. Samanlainen vare on ollut myös vanhan
aittarakennuksen eteläpuolella, mutta sekin on raivattu pois. 1920-luvulla oli päärakennuksen
ympäristössä vielä neljä pientä röykkiötä, mutta niidenkin kohtalo on ollut tuhoutua. Huhdin kylä
mainitaan Perniön historiassa ennen 1300-lukua syntyneeksi kyläksi. Keskiajalla Huhti kuului vuoden
1440 seutuvilla aatelisen Giös-suvun omistukseen. Saman vuosikymmenen seutuvilla tila tuli Turun
tuomiokirkolle. Huhti on merkitty Mikael Agricolan luetteloon tuomiokirkon omistuksista, joka on
vuodelta 1541 . Tila peruutettiin Kustaa Vaasan aikana kruunulle ja siltä Juhana Herttuan
vaihtokaupassa vuonna 1559 Metta Hornille, joka oli Lemun sukua. Juhana herttuan vaihtokaupassa
Juhana vaihtoi Lemun ja Huhdin Pyhäjokeen. Tila oli Lemun kanssa yhteisellä omistajana vuosina
1559-1665, minkä jälkeen Huhti siirtyi Hämeenkylän suvulle, kun Erik Henriksson Sabelstierna
Hämeenkylästä nai Grels Olsson Hornin tyttären Lemusta. Huhti oli Hämeenkylän omistuksessa
vuoteen 1764. Hämeenkylältä tila siirtyi Teijon haltuun vuosiksi 1765-1824. Tämän jälkeiset omistajat
ja omistajat tarkemmisn voi vilkaista Huhdin talon kohdeinventoinnista . Huhtiin liitettiin vuonna 1607
yksi ja 1660-luvulla toinen saman kylän taloista. Rälssiluetteloon vuodelta 1576 on merkitty, että
amiraali Erik Bertilsson omisti 1/2 taloa, 6 tankoa Huhdissa puolisonsa perintönä ja ostomaana.
Knaapinen on tulkinnut tämän puolikkaan talon tarkoittavan Huhdin yhteyteen kuulunutta ja siihen
"myöhäiseen aikaan asti" kuuluvaksi luettua Merihuhtia Perniön kirkonkylän länsipuolella. Huhti
peruutettiin takaisin kruunulle vuonna 1683, mutta annettiin Anna Slangilie elinaikaläänitykseksi ja
muodostettiin hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1694 säteriratsutilaksi. Tila ostettiin perinnöksi
vuonna 1857, Karl Fredrig Bergrothin aikana. Kylässä toimitettiin isojako vuosina 1785-1789. Huhti
kuului Ervelän jakokuntaan. Isonjaon yhteydessä laaditussa melko huonosti säilyneessä kartassa
Huhti on nykyisellä paikallaan: luultavasti kylän alkuperäinen asutus on keskittynyt juuri nykyisen
kylätontin paikalle, jokssa on ollut asutusta jo pronssikaudella. Kylän muu asutus on sijainnut melko
kaukana kantatilasta. Vanhin säilynyt asuinrakennus lienee Kiehuvanlähteen tilan yksihuoneinen
yksinkertainen rakennus Suokulmantien varrella. Paarskylän Suokulman asutuksen jatkoksi syntyi
Ylikankareen tila ilmeisesti 1904, jonka läheisyyteen syntyi muuta asutusta. Toinen asutuskeskittymä
kylässä on Ervelän pysäkin läheisyydessä, ilmeisesti pysäkin vaikutuksesta syntynyttä. Muusta
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2 tietä Asteljoentieltä, joista toisen varteen syntyi
tiheähköä asutusta. Asemarakennus jugendtyylinen.

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KYLÄKOSA

Huhti

ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS

Huhdin yksinäistila , jonka rakennukset ovat 1800-1900luvuilta. Ylikulman kirkkotie kulki ennen oikaisemistaan
1950-luvulla kylätontin sivuitse.
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KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Ervelän seisahduslaituri Turun

KYLÄ

Huhti
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Tyynelä 1

164

Rautatieasema, Helsingin-Turun -radan nuorimpiin
kuuluva jugendtyylinen pysäkkirakennus v. 1909.
Erittäin hyvin säilynyt, puhtaan jugendtyylin ainoita
edustajia Perniössä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Huhti

KYLÄ

Huhti
ARVOTUS
Seudullinen

Huhti
ARVOTUS

Kiehuvalähde

Historiallinen

KYLÄ

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Ylikankare
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ARVOTUS
Paikallinen
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Ervelänseudun pienviljelijäin yhdistyksen (per. 1927)
seuratalo, päärakennus vuodelta 1935.

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Tyynelä

Huhti
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄ

Huhti
ARVOTUS
Maisemallinen

Lohkottu Huhdista 1923. Näkyvällä paikalla sijaitseva
laajalle levittäytynyt tilakokonaisuus. Rakennukset 1900luvun alkupuolelta, päärakennus 1923 (ikkunat uusittu
1960-1., lisäsiipi 1990).

Mäkitupa, lohkottu Huhdista 1934j. Asuinrakennus
lienee peräisin ainakin 1800-luvulta.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Seuranpirtti

Huhti
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO
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Kansakoulu, tontti lohkottu Huhdista 1939.
Koulurakennus valmistui 1936, toiminut kouluna
vuoteen 1977 saakka, jonka jälkeen otettu asuin- ja
verstaskäyttöön. Hyvin säilynyt.

Yksinäistalo, 1400-luvulla aatelisilta Turun
Tuomiokirkolle siirtynyt, sittemmin säteriratsutilaksi
muodostettu tila. Ollut Lemun, Hämeenkylän ja Teijon
kartanoiden yhteydessä. Rakennuskanta 1800-1900luvuilta, klassisistinen päärakennus 1923.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ

KYLÄ

KOHOENO
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Mäkitupa 1800-luvulta, lohkottu Huhdista 1923. Toiminut
1930-luvulta 1970-luvulle koulun keittolarakennuksena,
nykyisin tyhjillään.
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KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Lemunkartano yks.

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Maisema

Vanha yksinäistalon tontti

Lemunkartanon kylä sijaitsee Perniön itäreunalla. Pohjoisessa naapurikylinä ovat Huhti, Suomenkylä,
Kaukonpyöli ja Kokkila, idässä Torkila, etelässä Korttila ja Lapparla ja lännessä Asteljoki ja Ervelä.
Kylän eteläosassa on Lemunsuo, pohjoisosassa metsäalue ja muu osa on peltoa. Lemuntie tulee
lännestä ja jatkaa vanhan kylätontin kautta koilliseen . Korttilaan johtava tie ei enää ole käytössä .
Kylän lounaisosan halki kulkee rautatie. Länsirajaa pitkin virtaa Asteljoki. Vanhan kylätontin ympärillä
on useita muinaishautoja niin idässä , lännessä kuin etelässä. Asutus on Lemuntien varressa.

KYLÄKOSA

ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS

Lemunkartanon talouskeskus, vanha päärakennus
palanut, uusi asuinrakennus 1980-90-1. Osa vanhoista
kartanon rakennuksista kuuluu kantatalosta erotettuun
Hiiskan tilaan. Molemmat toimivia maatiloja.

Historia

Lemu on 1200-luvun lopun jälkeen syntynyt uudisasutuskylä. Lemunkartanon yksinäistila on ollut
säterirustholli , joka ostettiin perinnöksi v. 1818. Aiemmat omistajat ovat mm teettäneet
kartanopuistoon Lemunlammen ilmeisesti karppilammeksi 1700-l:lla. Vuonna 1912 tila tuli
testamenttilahjoituksena Perniön kunnan omistukseen, ja tilalla toimi mm lastenkoti. Sittemmin
päärakennus jäi tyhjilleen ja paloi 1980-luvulla. Nyt osa vanhoista talousrakennuksista kuuluu
kantatalosta erotettuun Hiiskan tilaan. V:sta 1800 lähtien kylässä on ollut kuusi torppaa. 1920-l:lla
kantatilasta lohkottiin Tyystö ja Turhala, ja v.1945 suuri osa Lemunkartanoa lohkottiin siirtoväen
tiloiksi. Vuoden 1931 kartassa kylässä näyttää nykyisten Lemunkartanon ja Hiiskan rakennusten
lisäksi olevan 8 tilaa tai asuintonttia . Osa näistä rakennuksista on olemassa edelleen.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 kaksi tilaa Lemunkartano ja Hiiska, joihin kumpaankin kuuluu
Lemunkartanon vanhoja rakennuksia. Lemunkartanon päärakennus paloi 1980-luvulla ja jäljellä on
vain kookkaat lehtikuuset ja pihatontin toisella sivulla Lemunlampi. Tontilla on uusi asuinrakennus.
Hiiskan tilan päärakennus on Lemunkartanon virkailijan talo ja useat talousrakennuksista kartanon
vanhoja rakennuksia. Kumpikin tiloista on toimiva maatila. Lemuntien varrella on myös muita tiloja ,
joilla on vanhoja 1800-luvun lopun tai 1900-luvun alun rakennuksia.
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PERNIÖ: ERVELÄ, HUHTI, LEMU
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Perniö

Lemunkartano yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Hiiska

Maankäyttö vuosina 1769, 1813 ja 1815 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KOHOENO
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Paikallinen

Hiiska on asutustila, jonka rakennuksista suuri osa on
Lemunkartanon kantatilan vanhoja rakennuksia.
Asuinrakennus on v:lta 1936-1937, aitta v.1929, sikala
(ent. navetta) samalta ajalta. Vanha työväenrakennus ja
vaja kenties 1900-luvun alusta.
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Lemunkartano

KARITASELITYS

Kartta v. 1769, 1813, 1815
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TALOT:

Historiallinen

ERVELÄ
A Tuomola (1)
B Heikkilä (4)
C Simola (2:1)
0 Simola (2:2)
E Klemelä (3)

Lemunkartano on kylän kantatalo. Vanha päärak.
purettiin 1980-1. Alla oli kellarit 1600-1. Nykyinen päärak.
etelämpänä 1960-1. Navetta, käymälä ja sauna 1900-1
alkupuolelta. Muita vanhoja rakennuksia kuuluu
Hiiskaan. Hist.ajan kiinteä muinaisjäännös.

HUHTI
F Huhti (1)
LE MUNKARTANO
1 Lemunkartano (1)
2 Lemunkartano (2)
Mustavalkoinen peruskartta
V.
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KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Foula yks.

Maisema

Foulan kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa Kemiöntien eteläpuolella. Pohjoisessa naapurikylänä on
Kivelä , Metsäkylä ja Penttilä , idässä Alimälkkilä, etelässä Viipurinkartanon kylä ja Suomenniitty ja
lännessä Merihuhti. Kylän pohjoisosa on peltoa ja eteläosa metsää, joista kummatkin jatkuvat
naapurikylien alueelle. Vanha kantatalon tontti on pellon ja metsän rajassa kylän keskellä . Tie tilalle
kaartaa pellon halki Kemiöntieltä luoteesta, ja myös kylän muut tilat ovatko tien varrella. Pellon halki
virtaa muutama oja, jotka laskevat lopulta Laukanlahteen etelässä. Kantatilalta avautuvat avarat
näkymät yli peltomaiseman länteen ja pohjoiseen.

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Foudila

ARVOTUS

Foula yks.

KOHOENO
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Paikallinen

Kantatalo vanhalla, kuninkaankartastoon merkityllä
paikallaan. Päärakennus on v:lta 1949. Pihavaja v:lta
1913, Sikstus Rönnbergin piirtämä. Navetta 1900-luvun
alusta, uusittu v. 1952. Aitta v:lta 1889. Muut
rakennukset uudempia.

Historia

Foulan kylä on ennen 1300-lukua syntyneen Penttilän kylän tytärkylä. Kantatila on yksinäistalo, joka
on nykyisellä tontillaan jo isojakokartoissa. Se oli augmenttitila ja ostettiin perinnöksi v .1763. V.1860
tilalla oli yksi torppa. Vuonna 1931 kantatilasta erotettiin Santala ja v.1963 Taimela 111, sekä joitakin
vuosia sitten kantatilan entinen vaarintupa, joka sai nimen Valkoinentalo. Muita tiloja kylässä ei ole.
Vuonna 1964 kylän nimi vaihdettiin Foudilasta Foulaksi. Vanhoissa kartoissa (v.1931) kylästä
käytetään myös nimeä Voutila.
Kylästä inventoitiin v.2003 kantatalo Foudila sekä sen entinen vaarintupa Valkoinentalo. Foudila on
vanhalla paikallaan ja rakennukset pääosin 1900-luvun puolelta. Näyttävä piharakennus on vanhin.
Päärakennus on uusittu noin v.1940 tienoilla, mutta on likimain entisen paikalla. Valkoisen talon
asuinrakennus saattaa olla 1800-l:n puolelta. Toimivan maatilan rakennuksista pidetään huolta.
Kylässä on lisäksi yksi vanha asuintontti Santala. Tälläkin tilalla saattaa olla vanhaa rakennuskantaa,
mutta tilaa ei v.2003 inventoitu.

KYLÄKOSA

Perniö

Foula yks.
ARVOTUS
Seudullinen

ARVOALUE

Vanha yksinäistilan tontti

KOHOENO

15

KUVAUS

Kantatalo vanhalla tontillaan (kuninkaankartasto v.17761805) maisemallisesti merkittävällä paikalla.
Rakennuskanta pääosin uusittu 1900-l:lla. Lähes
samassa pihapiirissä ent vaarintupa.

\

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Valkoinentalo

ARVOTUS

Foula yks.

Paikallinen

Valkoinentalo on tehty Foudilan vaarintuvaksi 1910luvulla. Se on erotettu Foudilan maista itsenäiseksi
tilaksi v. 1984.

Nykytila

KUNTA

KUNTA
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KYlÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Germundsvedja

KUNTA

Perniö

Germundsvedja

Vanha sotilasvirkatalon tontti

Historiallinen

ARVOALUE

Maisema

Germundsvedjan kylä sijaitsee Perniön lounaiskulmassa. Pohjoispuolella sen naapurina on Strömma
ja koillisessa Träskböle. Kunnan rajan ja meren lahden takana lännessä on Kemiön ja etelässä
Särkisalon kunta. Kylän alueella kulkevat Germundsvidjantie ja Viikinkivuorentie Kemiöntieltä
pohjoisesta etelään ja Järvenkyläntiekylän halki idästä länteen. Asutus on kylän länsiosassa meren
rannassa , missä nykyisin on myös kesäasutusta. Muu osa kylän alueesta on pääosin kumpuilevaa
metsämaata.
Meren rannan kallioilla on muinaishautoja ja idempänä metsäalueella hiidenkiuas.

KYlÄKOSA

ARVOTUS

KUVAUS
Paikalla on 1700-1 lopun isojakokartassa
sotilasvirkatalon tontti. Paikka on hieman Viikinkivuorenja Järvenkyläntien risteyksestä länsi-luoteeseen.
Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historia

Germundsvedjan kylän rantakallioilla on muinaishautoja. Viereisten Järvenkylän ja Strömman
naapurikylät ovat 1200-luvun lopun jälkeen syntyneitä uudisasutuskyliä, joten Germundsvedja lienee
samaa ikää. Germundsvedjassa mainitaan 1700- ja 1800-luvuilla yksi talo. Vuonna 1800 kylässä on
viisi ja v.1860 seitsemän torppaa.
Vanhan sotilasvirkatalon tontti on isojakokartoissa nykyisen Germundsvidja-nimisen kiinteistön
mailla. Vanhoja kantatalon rakennuksia ei tontilla kuitenkaan enää ole jäljellä. Nykyisin tila
rakennuksineen on Perniön kunnan omistuksessa, ja siellä on toiminut aiemmin alkoholistihuoltola,
nyttemmin maahanmuuttajien vastaanottokeskus.
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Perniö
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Strömma

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
"Ka nalholmen ("" Alphydda n'"')"

Maisema

Strömman kylä on Perniön länsiosassa. Etelässä naapurikylinä ovat Germundsvedja ja Järvenkylä,
idässä Skoila ja pohjoisessa Talonpoikaisteijo. Lännessä Strömman kanavan toisella puolella on
Kemiön kunta. Suurin osa kylän alueesta on metsää , joka jatkuu laajalti Talonpoikaisteijon ja Skoilan
kylien puolella. Kylän eteläosan läpi kulkee Kemiöntie, jonka varrella on metsää ja meren rannassa
peltoa. Tien ja meren välissä pellon keskellä on vanha kantatalon tontti, jolla on edeelleen
rakennuksia . Muita rakennuksia on saaressa Kanalholmenissa. Kemiön ja Perniön välisessä salmessa
on Strömman kanava kääntösiltoineen. Kylän koilliskulmassa on Jeturkasti.

Historia

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kanalholmen (Kanalbrink)

KYLÄ
Strömma
ARVOTUS
Valtakunnallinen

Kanavanvartijan asunto 1898, muistuttaa tyyliltään
rautateiden arkkitehtuuria ja on huvilamainen juged piirteineen. V aja 1800-1 lopulta ja sauna 1900-1 alusta.

Nykytila

Kantatila Strömmaon vanhalla isojaon aikaisella kylätontilla. Nykyisillä tiloilla Kanatholman ja
Strömmaon vanhoja rakennuksia 1800-luvun lopusta ja 1900-luvun alusta.
Kanalholmen on inventoitu Kemiön kunnan inventointien yhteydessä. Strömman kantatalosta ei ole
tehty erillistä inventointia.

KYLÄKOSA
KOHOENO
Strömma
101
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KUVAUS
Kartassa v.1692 Strömman tilan paikalla on talo, samoin
sen koillis- ja luoteispuolilla. Nykyinen kartanorakennus
vanhimmilta osiltaan v 1830 Osa Strömman kanavan
valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.(RKY
141)
KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Strömman kanava

KOHOENO
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Hirsirunkoinen pitkänurkkainen asuinrakennus 1800luvun lopulta.

Vuoden 1692 kartassa Strömmaan on merkitty kolme taloa. Niistä yksi on likimain nykyisen kantatalon
paikalla, toinen siitä koilliseen ja kolmas luoteeseen. Kuninkaankartastossa v.1776-1805 kylässä on
kylätontti, kaksi myllyä ja torppa rannan tuntumassa Kemiöntien varrella. Vuonna 1860 kylässä
mainitaan olleen neljä torppaa. Strömman isojaon v.1798 aikaiset kantatalot Strömsberg Rno 1 ja
Qvarnbacka Rno 2 on v.1924 yhdistetty ja niistä on muodostettu uusi talo Strömma Rno 1. Vuonna
1958 tilasta on erotettu kaksi tilaa Niemi IV ja Ekebom, ja v.1968 Kanalholmen. Strömman kanavalla
on pitkä historia. Sen rakentaminen aloitettiin v.1844. Kääntösilta valmistettiin Teijossa, ja on
sittemmin uusittu. Kemiöntie seurailee pääosin vanhaa linjaansa muualla paitsi kylätontin
kaakkois puolella.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Kartanon tontti

KYLÄ
Strömma
ARVOTUS
Seudullinen

KYLÄKOSA
KOHOENO
Strömma
102
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KUVAUS
Strömman kanava ruopattiin enimmäisen kerran 1897.
Uusittiin nykyisiin mittoihin 1968. Vanhan kanavan
teräksinen kääntösilta ja kanavanvartijan talo 1897. (SU
718) (RKY 141)
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Kanalholmen (krouvi, koulu, po

Seudullinen

KARTTASELITYS

Maankäyttö vuosina 1692, 1795-96 ja 1805 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Strömma

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Kanalholmen (Luotsin asunto)

Seudullinen
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Luetisin asunto, hirsirunkoinen satulakattoinen
peiterimoitetulla pystylaudoituksella vuorattu
asuinrakennus 1800-luvulta. Pihapiirissä vaja 1900luvun alusta.
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Luotsitupa

Valtakunnallinen
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Mustavalkoinen peruskartta

V. 1998
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Luotsitupa, luonnonkiviperustukselle rakennettu
hirsirunkoinen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta.
Pihapiirissä vaja 1920-40-1.
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Tanssilava

Historiallinen

1692, 1795-96, 1805
e talo
e torppa

1: 10000

Hirsirunkoinen, pitkänurkkainen asuinrakennus 18001900-lukujen vaihteesta. Rakennuksessa on toiminut
myös koruvi, koulu ja posti. Pihassa vaja 1900-luvun
alusta.

KUNTA

V.

KOHOENO
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Malmen

Avonainen tanssilava, jossa on pieni katos orkesteria
varten 1900-1, lipunmyyntikoju 1900-1.
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KUNTA
Perniö

KYLÄ 1KAUPUNGINOSA
Haarla

Maisema

Maisemallisesti ja paikallishistoriallisesti merkittävä kylä kirkonkylän lähistöllä. Haarlan kartano on
rakennush istoriallisesti ja maisemallisesti arvokas kohde.
Rakennuskaavoitettu selväpiirteinen alue kirkonkylän tuntumassa. Alueella on ollut vanhoja torppia.

KUNTA

Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

Historia

Haarlan kylä sijaitsee kirkonkylästä länteen olevalla alueella sekä osittain myös kirkonkylässä.
Kartano on aivan kirkonkylän tuntumassa korkealla mäellä historiallisen Kuninkaantien , nykyisen
Salontien ja ohitustien välisellä alueella. Muuta asutusta on kirkonkylässä nykyisen Pesän alueella
sekä kaava-alueen ulkopuolella kirkonkylästä länteen. Asutus on sijoittunut peltojen ympäröimien
mäkien rinteille. Haarlan kylä on ollut olemassa jo ennen 1300-lukua. Vuoden 1540 maakirjassa
kylässä mainitaan olevan 8 taloa. Isojako kylässä suoritettiin vuosien 1763-1809 välillä . Vuoden 1763
asiakirja mainitsee kylässä seuraavat talot: Nepsi, Sepäntalo, Airikki, Botila ja Tipilä. Vuoden 1809
asiakirjassa talot ovat muuttuneet sen verran , että Nepsi on jakaantunut kahteen osaan , joilla on nimet
Storgård ja Asila. Sepäntalo on puolestaan nyt nimellä Nedergård. Isojakokartassa vuodelta 1809
kaikki talot on merkitty toistensa viereen nykyisen Haarlan paikalle. Vanhemmassa vuoden 1763
kartassa taloja on merkitty samalle kohdalle vain kolme, vaikka asiakirjoissa puhutaan viidestä
talosta. Vm. karttaan on merkitty myös rakuunatorppa ja sotilastorppa. Kuninkaan kartaston (v. 17761805) mukaan Haarlassa oli torppa nykyisen Myllykankareen kohdalla. 1860-luvulla torppia oli kolme
kappaletta . Nähtävästi joskus 1800-luvun loppupuolella Haarlan perintötalo muodostettiin yhdistämällä
talot 1, 2, 3 ja 4. Omaksi talokseen jäi tällöin vielä Tiipilä . Tiipilä jaettiin vuonna 1914 isojaon
järjestelyissä kolmeen osaan, jotka puolestaan jakaantuivat vielä useaan eri osaan. Airiken entiselle
tonttimaalle rakennettiin seurojen talo 1920-luvulla. Tänä päivänä jäljellä on vain Haarla. //Kylästä on
inventoitu 40 kohdetta. Näistä vain kolme on rakennettu 1800-luvulla. Kohteista kahdeksantoista on
rakennettu 1900-luvun alkupuoliskolla ja yhdeksäntoista on tehty vasta sotien jälkeen 1940-luvun
lopulla ja 1950-luvulla. Vm. merkittävimmän ryhmän muodostavat siirtokarjalaisilla rakennetut
tyyppitalot Kirkonkylän kaava-alueelle vanhojen asuinrakennusten lomaan on rakennettu kolme
kerrostaloa, jotka ovat suuresti muuttaneet vanhan mäen ilmettä. Maisema on muuttunut myös
kartanon mäen itäpuolella, jossa entiselle pellolle on rakennettu kaksi kerrostaloa sekä liikerakennus.
Vuonna 1982 kaavoitettiin ns. Torpanmäen alue siten , että pellolle Kemiöntien varrelle tehtiin
teollisuusalue ja metsäiselle mäelle pienasuinalue. (ks. alueinventointi
Torpanmäki)//Rakennushistoriallisesti merkittävin kohde kylässä on Haarlan kartano, jonka
empiretyylisen aumakattoisen päärakennuksen rakennutti laamanni Karl Reinhold De Ia Motte vuosina
1828-30. Muista tilan rakennuksista enemmistö on 1900-luvun alkupuolelta. Rakennushistoriallisesti
merkittäviä ovat myös lähes kaikki kirkonkylässä Museotiellä, Sairaalantiellä ja Salontiellä säilyneet
kohteet kuten Kaariola (rak. 1938), Kyläntalo (rak. 1905), Perniön museo (rak. 1930), Päivölä (rak.
1939-40), Rauhamäki (rak. 1912), Tuovila (rak. 1920-1. alkup.) ja Viertola (rak. 1917). Torpanmäki on
kaavoitettu asuin-ja teollisuusalue Kemiöntien eteläpuolella noin kilometrin päässä kirkonkylästä
länteen. Asuinalue on sijoittunut rinteeseen , jota metsä kolmelta puolelta ympäröi. Teollisuusalue on
pellolla Kemiöntien varrella. Alue on kaavoitettu vuonna 1982.//Nimensä mukaisesti alueella on ollut
ainakin neljä torppaa tai mäkitupaa. Nykyisen Ahtelan paikalla ennen tyyppitaloa Uoka on palanut) oli
torppa, jonka ulkorakennukset ovat edelleen jäljellä. Ahtelan vieressä sen länsipuolella nykyisen
ruskean tiilitalon paikalla oli myös torppa. Kolmas torppa oli nykyisen Lehtimäen paikalla. Näistä
jäljellä on enää Kivirinne, joka lienee tehty viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Nykyinen ilme on
kuitenkin 1950-luvun alusta, jolloin entiselle Haarlan muonamiehelle annettiin torppa omaksi.
Kivirintaestä lohkottiin myöhemmin ainakin neljä tonttia. Muut alueelta inventoidut viisi kohdetta olivat
sodan jälkeen rakennettuja tyyppitaloja. Enemmistö alueen rakennuskannasta on syntynyt kuitenkin
vasta myöhemmin . Teollisuusalue pellolle on syntynyt 1980-luvun alusta lähtien.
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KUVAUS

Isojakokartassa v.1809 nyk Haarlan tilan kohdalla on
viisi kantataloa, joista neljä yhdistetty 1800-llopulla ja
muodostettu Haarlan tila. Päärakennus 1828-1830,
useita rakennuksia 1800-1 ja 1900-1 alusta. (MM :2 K 206)

Nykytila
Varsinais-Suomen seutukaavassa on suojeltu Haarlan harraskartano 1820-luvulta./Kirkonkylässä ja
Torpanmäessä on voimassa rakennuskaava vuodelta 1982. Kaavassa on Pesän alueelle kaavoitettu
kerrostaloja ja liike- ja toimistotiloja. Kirkonkylän rakennuskaava vuodelta1982 voimassa. Kaavaan on
tehty tarkistuksia myöhemmin.
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Tila on lohkottu Tiipilän perintötalosta v. 1914.
Asuinrakennus 1900-luvun alusta, remontoitu 1950luvulla. Lato 1900-luvun alusta ja sauna kenties 1930luvulta.
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Asuinrakennus on v:lta 1959, tyyppitalo, remontoitu
1960-luvulla.

Rakennus on 1930-luvulta, karoliininen pohjakaava,
huvilamainen. 1940-luvulla talossa toimi Perniön
kunnantoimisto. Piharakennus 1950-luvulta.
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Tila on lohkottu Niemen tilasta v. 1957. Asuinrakennus
v:lta 1958, tyyppitalo, säilyttänyt pääosin alkuperäisen
ilmeensä.
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Entinen Haarlan kartanon torppa, lohkottu v. 1924.
Asuinrakennus v:lta 1926, säilyttänyt
rakennusajankohdan ilmeensä. Vajarakennus 1920luvulta, navetta 1950-luvulta.

Rakennustontti on kuulunut Haarlan Tiipilän maihin ja
lohkottu siitä v. 1922. Asuinrakennus 1920-luvulta tai
vanhempi. Remontoitu 1960-luvulla. Vaja ja kanala
1920-luvulta. Paikalla on suullisen tiedon mukaan ollut
aiemmin sotilastorppa.
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Mylly on rakennettu v. 1950 ja tila lohkaistu Haarlan
kartanon maista v. 1967. Asuinrakennus on v:lta 1960.

Entinen ratsutila kirkonkylän tuntumassa, omistajia
tunnetaan jo 14 70-luvulta. Päärakennus v:lta 18281930, rakennukssa toimi Perniön 1. apteekki. Pakartupa
1800-luvun lopulta, neljä ulkorakennusta 1900-luvun
alusta. Ympärillä laaja puisto.
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Rakennettu museoksi A.W. Ranckenin piirustusten
mukaan, valmistunut v.1930. Sisätiloja uudistettu
v .1965. Aittarakennus v:lta 1932 rakennettu niin ikään
museoksi. Ympärillä puistomainen piha-alue.

Paikallinen

Asuinrakennus on 1900-luvun alusta, lisäsiipi 1960luvulta.
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Asuinrakennus on 1920-luvulta, huvilamainen,
säilyttänyt rakennusajankohdan asun. Ulkorakennus
1930-luvulta.
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Perniö

Entinen mäkituvan tontti, lohkottu Tiipilästä v. 1922.
Nykyinen asuinrakennus v:lta 1955, tyyppitalo. Toinen
asuinrakennus vanhempi, 1800-luvun lopulta ja sen
päädyssä uudempi laajennusosa, toimii varastona.
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Asuinrakennus v:lta 1939-1940, tyyppitalo, ulkoasussa
huvilamaisia koristeita. Ulkorakennus 1930-luvulta.
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ARVOTUS

Rakennus on tehty kunnansairaataksi v. 1957, piirtänyt
0. Raatikainen 1 Maaseudun Keskusrakennustoimisto,
remontoitu 1970-luvulla, lisäosa uudempi.

Asuinrakennus on v:lta 1956, tehty peltolan torpan
vaarintuvaksi. Lohkottu Peltolasta v. 1959. Tyyppitalo,
säilyttänyt alkuperäisen asunsa.
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Asuinrakennus on tod.näk. 1930-luvulta, samoin sauna
ja navetta. Asuinrakennuksessa tupa ja kamari,
säilyttänyt rakennusajan ilmeen.

Asuinrakennus on v:lta 1954, tyyppitalo. Lohkottu
naapuritila pellolasta v. 1956.
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Asuinrakennus v:lta 1947, tyyppitalo. Navetta v:lta 1949.
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Tila on lohkottu Haarlasta v. 1956, asuinrakennus v:lta
1953, tyyppitalo. Navetta 1950-luvulta, samoin sauna.

Asuinrakennus v.lta 1912, rakennettu maataloksi,
koristeellinen. Lisäsiipi 1960-luvulta. Navettarakennus
purettu tod.näk. 1960-luvulla.

68

KOHOENO

138

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Haarla

KIINTEISTÖ

Viertola

ARVOTUS

KOHOENO

139

Perniö

KYLÄ

Haarla

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Vuorelan huvila

Maisemallinen

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Hämeenkylä

Maisema

Paikallinen

Paikallishistoriallisesti mielenkiintoinen kartanon ympärille syntynyt kylä, jonka nykyistä maisemaa
leimaa sodan jälkeen rakennetut tyyppitalot Hämeenkylän kartanomiljöö on maisemallisesti ja
rakennushistoriallisesti arvokas. Siirtotiloista muodostunut kokonaisuus saman nimisen tien varteen.

Asuinrakennus 191 0-luvun lopulta, kansallisromanttisia
piirteitä. Kunnan kulttuurivaikuttaja kanttori Oskari W.
Wiljasen rakennuttama, piirtänyt Rihko. Peruskorjattu
1960-luvulla. Rakennuksessa on toiminut kirjakauppa ja
verotoimisto.
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KUNTA

Historia

Hämeenkylä sijaitsee kirkonkylästä vähän matkaa pohjoiseen. Johanneslundin kartano on
historiallisen Kuninkaantien varrella. Asutus on levittäytynyt laajojen peltoalueiden reunamille usein
rinnemaastoon sekä peltoalueen keskellä olevan kumpareen reunoille. Kylään kuuluu myös osa kaavaalueesta kirkonkylän pohjoisosassa. Hämeenkylä kuuluu kunnan vanhimpiin kyliin. Vuoden 1540
maakirjassa kylässä mainitaan olevan kuusi taloa. Hämeenkylän kartano eli Johanneslund muodostui
vuonna 1589 kolmesta Henrik Sabelstiernalle läänitetystä tilasta. Säterivapautta tila nautti vuodesta
1602. 1700-luvun alusta ainakin 1860-luvulle saakka kylässä on ollut kolme taloa. Isojako kylässä
tapahtui vuonna 1759. Tällöin taloja olivat Johanneslund, Talonpoika ja Lampola. Lampola, joka oli
1600-luvun puolivälistä lähtien ollut kartanon lampuotitilana, yhdistettiin säteriratsutilaan vuonna 1815.
Perniön historia puhuu Lampolan kestikievarista ja myöhemmin mainitaan laukkukauppias Jefimoffin
Lampolaan perustama kauppa. Nykyään kirkonkylän kaava-alueeseen kuuluva osa kylää on
nimeltään Lampola ja tänne talo on myös merkitty kuninkaan kartastossa. Talonpoika lohkottiin
vuonna 1914 kahteen osaan: Välimaa ja Talonpoika . Nämä puolestaan jakaantuivat edelleen niin, että
tänä päivänä Talonpoika on enää vain pieni tonttimaa. Taiaina on siis jäljellä enää vain Johanneslund.
Torppia kylässä oli Perniön historian mukaan jo 1700-luvulla seitsemän. Kuninkaankartastoon
(vuosilta 1776-1805) on merkitty torppa nykyisen Kirkolan kohdalle sekä kolmeen paikkaan
kumpareelle, joka on peltojen ympäröimänä keskellä kylää. Isojakokarttaan vuodelta 1759 on merkitty
kylään ainakin viisi torppaa : Kujanpää, Kujansuu, rakuunatorppa , Raitpakka ja Högbacka. Vuonna
1860 torppia mainitaan oleva yhdeksän kappaletta. Kylän asutuskuvaa leimaa voimakkaasti
siirtokarjalaisasutus tyyppitaloineen. Sen jälkeen kylän peltomaisema on muuttunut sangen vähän.
Suurin muutos on tapahtunut kirkonkylässä Lampolan alueella , jonne on rakennettu vanhojen
asuinrakennusten lomaan kerrostaloja sekä melko laaja rivitaloalue. Historiallisesti ja maisemallisesti
merkittävä kohde on Johanneslundin kartano, jonka päärakennus on tehty noin vuosina 1850-1860.
Nykyinen ulkoasu on pääosin 1900-luvun alusta. Kartanolle johtaa puukuja historialliselta
Kuninkaantieltä. Puukuja on merkitty jo Kuninkaankartastoon (vuosilta 1776 - 1805).
Rakennushistoriallisesti merkittävä on myös Lampolantiellä sijaiseva Vuorilinna, joka on rakennettu
vuosina 1918-20. Rakennuksen sisätilat on uusittu täysin, mutta ulkopuolelta talo on säilyttänyt
alkuperäisen ilmeensä. Rakennushistoriallisesti merkittävä on myös kaksikerroksinen Tippalinna, joka
on tehty 1900-luvun alkupuolella. Leppäkorpi on pieni alue kirkonkylän ja Teijon välissä. Se kuuluu
Hämeenkylään. Alueella on suuria soita ja metsää.//Sodan jälkeen Leppäkorpeen muodostettiin kolme
siirtotilaa, jotka sijaitsevat samannimisen tien varrella peltoaukean reunalla metsän reunassa. Kolme
tilaa ovat nimeltään Rantala, Kantola ja Toivola. Kantolan ja Toivolan asuinrakennukset on tehty
vuonna 1950, Rantalan vuotta myöhemmin vuonna 1951. Asuinrakennukset ovat sodan jälkeiselle
ajalle tyypillistä mallia. Lisäksi tiloille kuuluu myös ulkorakennuksia. Parhaiten alkuperäisen asunsa on
säilyttänyt Kantolan keltaiseksi maalattu asuinrakennus. Talot sijaitsevat melko lähekkäin toisiaan ja
muodostavat oman kokonaisuutensa. Taloja ei kohdeinventoitu.

KOHOENO

140

Asuinrakennus v:lta 1952, rakennusmestari A.
Skogströmin itselleen rakentama. Piharakennus 1950luvulta.
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Johanneslundin kartano historiallisen Kuninkaantien
varrella. Päärakennus 1850-1860-1, ulkoasu 1900-1
alusta. Vanha päärakennus 1700-1. Useita muita
rakennuksia 1800-llopulta ja 1900-1 alusta . (SU :2 454).
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Kartano muodostettu 1600-luvulla 3 tilasta. Omistajia
tunnetaan v.14771ähtien. Päärakennus 1850-1860luvuilta, remontoitu v .1900-1904, ilme hyvin säilynyt.
Navetta v.1896. Aitta ja varasto 1900-1 alusta, työväen
asunto v.1935. Ollut harjoittelutilana.
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Lohkottu Talonpojasta v. 1924. Asuinrakennus tod.näk.
1900-luvun alusta, peruskorjattu täysin 1970-luvulla.
Piharakennus 1900-luvun alusta, navetta v. 1959-1960.
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Entinen mäkitupa, lohkottu Johanneslundista v. 1925.
Asuinrakennus tod.näk. 1800-luvun lopulta, säilyttänyt
hyvin alkuperäisen ilmeensä.

Asuinrakennus v.lta 1952, ns. tyyppitalo, säilyttänyt
alkuperäisen ilmeensä. Tyypilliset navetta ja sauna
1950-luvulta. Ympärillä muita samanikäisiä tiloja.
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Lohkottu Johanneslundista ja Lampolasta v. 1925.
Asuinrakennus v:lta 1920, tehty vanhoista hirsistä,
peruskorjattu 1990-luvulla. Piharakennus 1950-luvulta,
navetta purettu.

Vanha torpan paikka 1700-luvulta. Lohkottu
Johanneslundista v.1925. Asuinrakennus 1900-luvun
alusta, laajennettu nykymittoihin v.1952, remontoitu
1980-luvulla. Talli 1900-luvun alusta, puuhuone ja
sauna/ kuivuri 1940-luvulta. Näkyvällä paikalla.
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Koulurakennus v:lta 1955, tyypillinen maaseutupitäjien
ja pikkukaupunkien kansakoulurakennus 1950-luvulta.
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PERNIÖ: HAARLA, HÄMEENKYLÄ
Maankäyttö vuosina 1759 ja 1800-03 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003
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Asuinrakennus tod.näk. 1920-luvulta. Lohkottu
Välimaasta v. 1971. Säilyttänyt hyvin alkuperäisen
asunsa, peruskorjattu 1990-luvulla.
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1: 10 000

Hämeenkylän kantatalo nro 2, lohkottu v:sta 1914
lähtien useita kertoja, jäljellä enää pieni tonttimaa.
Asuinrakennus (tupa+kamari) kenties 1800-luvun
lopulta, peruskorjattu. Vanha päärakennus on sijainnut
lähellä nykyistä asuinrakennusta.
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Kartta v. 1759, 1800-03
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Paikallinen

Asuinrakennus v:lta 1918-1920, jugendhenkinen huvila.
Sisätilat uudistettu päiväkotikäyttöön 1970-luvulla,
ulkoasu säilytetty.
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Entinen torppa (sotilastorppa ?), lohkottu Alimmaisesta
v.1922. Asuinrakennus (eteiskamarillinen yksinäistupa)
1800-l:n lopulta(?), pihapiirissä vanha navetta, vaja ja
lato. Rannassa uudehko sauna.
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Kantatila on vanhalla kylämäellä Ylikulmantien länsipuolella ja sitä ympäröivät laajat peltoaukeat.
Lohkotut tilat sijaitsevat vastapäisellä metsäisellä mäenrinteellä Ylikulmantien toisella puolella.
Naarjärvi on parin kilometrin etäisyydellä kyläkeskusalueesta, ja siellä on kyläläisten kesämökit. Myös
muutama vakinainen asuintila on Naarjärven rannassa tai lähellä sitä.
Asutus on keskittynyt varhaisina aikoina jokien varsille ja Perniössä merkittävimpiä on..Asteljoki, joka
yläjuoksullaan alkaa Tuohitun kylän alueella Aaljokena virraten Haaroisten, Kakolan, Oyrilän ja
Mussaaren kylä laitamilla etelään merta kohti. Kivi- ja pronssikaudella (n. 500 eKr. - n. 1200 jKr.)
Asteljoen laakso oli jo suhteellisen voimakkaasti asutettu. Kivi- ja pronssikaudella melko tiheästi
asutetusta Asteljoen laaksosta ei ole yhtään rautakautiseen asutukseen viittaavaa löytöä. Tästä
päätellen seutu olisi tuntemattomista syistä autioitunut pronssikauden jälkeen ja asutettu uudelleen
vasta historiallisella ajalla. Uuden ajan alussa Haaroisten kylämäki oli asutettu ja v.1540 maakirjan
mukaan Haaroinen kuului Tuohitun verokunnan kyliin ja tuntemattomasta syystä kuului Muurlan läänin
veropitäjään. 1620-luvulla kylä kuului jälleen Perniöön . Kylä on kehittynyt Haaroisen kantatalon
ympärille kylämäeltä, joka sijaitsee Ylikulmantien länsilaidalla. Isojaon yhteydessä v.1785 Haaroinen
halottiin osiin Aja Ylimmäinen. Uusjaossa v.1833 A jaettiin niin, että muodostuivat tilat Alimmainen
ja Keskimmäinen. Isojaon aikaan olivat kantatilat Haaroinen, Ylimmäinen, Alimmainen ja
Keskimmäinen .
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Lohkottu Ylimmäisistä v. 1923-27. Taitekattoinen
päärakennus 1920-30-luvulta, hyvin säilynyt
alkuperäisessä ulkoasussaan (ullakkokerroksen
päätyikkunat 1940-50-1. ?). Pihapiirissä vinkkelinmallinen
talousrakennus.
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KOHOENO
18

KYLÄ
Haaroinen
ARVOTUS
Historiallinen

KOHOENO
143

Erotettu 1833 Haaroisten kantatalon puolikkaasta.
Talouskeskus vanhalla kylätontilla. Nykyinen
päärakennus v. 1954, peruskorjataan parhaillaan.

KUVAUS

Vuoden 1540 maakirjan mukaan kylä oli jo asutettu ja
Isojaon aikaan Haaroisten kantatila jaettiin kolmeen
tilaan, joiden talot sijaitsevat kylämäellä vierekkäin.

--------------------------------------------------------------------------
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KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

Keskimmäinen

KYLÄ

Haaroinen

ARVOTUS

KUNTA

KOHOENO

144

Perniö

Historiallinen

KYLÄ

Perniö

Haaroinen

KIINTEISTÖ

Kivelä

ARVOTUS

KOHOENO
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Paikallinen

KYLÄ

Perniö

Haaroinen

KIINTEISTÖ

Mäkilä

ARVOTUS

KOHOENO

-----

Perniö

Haaroinen

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Niemelä

Paikallinen

Maisemallinen

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Haaroinen

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Päivölä

Paikallinen

Perniö
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KOHOENO

-

Perniö

Haaroinen

KIINTEISTÖ

Osuusliike

ARVOTUS

Haaroinen

ARVOTUS

Rauhala

Seudullinen

Perniö
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KYLÄ

Haaroinen

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Rauhala

Paikallinen

KOHOENO

150

KOHOENO

151

KOHOENO

152

Entinen Ylimmäisen (nyk. Vanhatalo) karjakon
asuinrakennus, lohkottu 1955. Talouskeskus vanhan
kylätontin tuntumassa. Päärakennus on rakennettu n.
1920-luvulla, peruskorjattu vanha tyyli säilyttäen.
KUNTA

KYLÄ

KYLÄ

KIINTEISTÖ

KUNTA

--- -- - - - -

Lohkottu Ylimmäisestä 1934. Asuinrakennus 1928,
peruskorjattu 1998 (iikkunat ym. uusittu vanha tyyli
säilyttäen). Rakennuksessa toiminut Ylikulman meijerin
kottori. Nykyisin kesäasuntokäytössä.
KUNTA

149

Kylän rukoushuone on lohkottu Ylimmäisestä v. 192227 Ylikulman rukoushuoneyhdistykselle. Päärakennus
1915 on säilynyt alkuperäisessä ulkoasussaan.

Lohkottu Ylimmäisestä v. 1922-27. Asuinrakennus 1800luvulta (?), nykysasu lähinnä 1950-60-luvulta (?),
peruskorjattu 1990-l:lla (?) . Pihapiirissä on useita
latoja ja vajoja, jotka ovat hyvässä kunnossa kuin myös
päärakennus.

KYLÄ

Pohjola

KUNTA

Maisemallinen

KUNTA

ARVOTUS

Lohkottu Ylimmäisestä v. 1934. Asuinrakennus 1932,
toiminut myös kauppana. Pihassa kanala ja
saunarakennus 1930-luvulta.

Tila on lohkottu Keskimmäisestä v. 1923-27.
Asuinrakenus 1924. Taloa on kunnostettu, mutta
ulkoasu lienee alkuperäinen. Pihapiirissä on vanha
hirsivaja, jossa alkuperäiset moniruutuiset ikkunat.
KUNTA

Haaroinen

KIINTEISTÖ

KOHOENO

Lohkottu Ylimmäisestä v. 1922-27. Päärakennus 1900luvun alusta(?), peruskorjattu täysin 1996 (ikkunat,
vuoraus ja kate uusittu). Pihassa vanha navetta, kanala
ja sauna.

Erotettu 1833 Haaroisten kantatalon puolikkaasta.
Talouskeskus vanhalla kylätontilla. Nykyinen
päärakennus on 1900-luvun alusta, peruskorjattu täysin
v.1999 Oulkisivut profiilipeltiä, ikkunat uusittu ym.).
KUNTA

KYLÄ

Perniö

KOHOENO

148

Historiallinen

KYLÄ

Haaroinen

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Tyynelä

Maisemallinen

Lohkottu Pohjolasta v. 1958. Asuinrakennus 1932, kuisti
1950-60-1. ?

Lohkottu Pohjolasta v.1940, päärakennus 1940-luvulta,
muutettu asuinkäyttöön 1971 (nykyasu; ikkunat, vuoraus
ym.)
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KOHOENO
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PERNIÖ: HAAROINEN

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

Vanhatalo

KYLÄ

Haaroinen

ARVOTUS

KOHOENO

154

Perniö

KIINTEISTÖ

Veijola

Haaroinen

ARVOTUS

Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

KOHOENO

155

Paikallinen

Perniö

KIINTEISTÖ

Viitta Ia

KYLÄ

Haaroinen

ARVOTUS

A Harois (1 :1)
B Harois (1 :2)

KOHOENO

156

Maisemallinen

Perniö

KIINTEISTÖ

Vuorisalo

KYLÄ

Haaroinen

ARVOTUS

aita
- - joki
- - kylänraja
puro
raja
- - - tie

-

TALOT:

Lohkottu Pohjolasta 1940, asuinrakennus 1939,
peruskorjattu täysin 1970-luvulla.

KUNTA

e talo
e torppa

• haka
~ kaalimaa
M kasvimaa
~ mäki
' niitty
:; : niityn- tai pellontausta
pelto
• rakennus
= suo
• talontontti
• torpan tontti
1· vesistö

Entinen torppa (?), lohkottu Ylimmäisestä v. 1922-27.
Aumakattoinen empirevaikutteinen asuinrakennus 1800luvun alkupuolelta (?)

KUNTA

® mylly

1: 10 000

Seudullinen

KYLÄ

Kartta v. 1781-84

Maankäyttö vuosina 1781-84 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

Entinen Ylimmäinen, joka erotettu Haaroisista 1785,
talouskeskus sijaitsee vanhalla kylätontilla.
Päärakennus 1800-luvun alkupuoliskolta, peruskorjattu
1987 (ikkunat uusittu). Pihapiirissä sauna ja luhtiaitta.

KUNTA

KARTTASELITYS

KOHOENO

157

Maisemallinen

Lohkottu Alimaisesta 1927, asuinrakennus 1900-luvun
alkupuolelta, peruskorjattu täysin 1990-luvulla (Ikkunat
ja vuoraus uusittu, ulkopuolinen lisälämpöeriste)
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KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Alastalo

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Heikkilä yks.

Maisema

Heikkilän kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Merelle on matkaa muutama kilometri, ja kylän
etelärajana on Perniönjoki. Naapurikylinä ovat pohjoisessa Suomenniitty ja Viipurinkartanon kylä,
etelässä Soukka ja Lappi ja lännessä Laukka. Kylän alue on miltei kokonaan peltomaata, ja vain
pohjoisosassa on jonkin verran metsää. Vanha kylätontti on kahtena kumpareena kylän keskiosassa
pellon keskellä. Kylämäen läpi kulkee Laukantie, jota ei ole vielä v .1931 kartassa. Samoin
Heikkiläntien eteläpää ja silta Perniönjoen yli ovat uudempaa tekoa 1950-l:lta ja sen jälkeen. Sitä
vastoin nykyisen Heikkiläntien linja Heikkilästä pohjoiseen, Viipurinkartanonkylän ja Laiterlan kautta
Perniön kirkonkylälle, on jo v .1931 kartassa, tosin vain paljon nykyistä mutkaisempana.

KYLÄ
Heikkilä yks.
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO
158

Kantalaloi osatalo vanhalla tontillaan.
Asuinrakennuksen vanhin osa 1800-luvulta, länsipää
uudempi, remontoitu v. 1987. Navetta 1920-luvulta.
Piharakennus kenties 1930-luvulta tai uudempi,
kunnostettu.

Historia

Heikkilä on ennen 1300-lukua syntyneen Viipurinkartanon kylän tytärkylä. Heikkilän kylän yksinäinen
ratsutalo ostettiin perinnöksi v.1760. Isojaossa v.1784 se halottiin kahteen osaan Litt A, Heikkilä ja Litt
8, Alastalo. Tilat sijaitseivat isojakokartan mukaan suunnilleen nykyisillä tonteillaan. Vuonna 1917
Alastalosta lohottiin kolme tilaa Heimola, Lepola ja Järvenpää. Heimola on edelleen olemassa, mutta
rakennukset lienevät uudemmat. Lepola on sijainnut likimain Alastalon konehallin paikalla
Heikkiläntien itäpuolella ja on purettu.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Heikkilä (Yiöstalo)

Nykytila

Heikkilän kylässä inventoitiin v.2003 kaksi kohdetta, osatalot Heikkilä ja Alastalo. Molemmat
kantatalot sijaitsevat samoilla tonteilla, joilla ne ovat jo isojakokartassa v .1784. Rakennukset ovat
uudempia, vanhimmat tosin 1800-l:lta, mutta peruskorjattuja . Molemmat tilat ovat toimivia maatiloja.
Kylässä on rakennuksia myös Heimola-nimisellä v.1917 Alastalosta erotatulla tilalla, mutta v.2003
tehdyn valikoivan inventoinnin vuoksi sitä ei inventoitu.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KYLÄKOSA
Heikkilä yks.
ARVOTUS
Seudullinen

KYLÄ
Heikkilä yks.
ARVOTUS

Paikallinen

Kantatalo vanhalla tontillaan. Päärakennus 1800-l:lta,
remontoitu 1970- ja 1990-l:lla. Navetta v:lta 1895. Ent.
sikala- makasiini- ja ratasvajarakennukset vanhoja,
remontoitu uuteen käyttöön. Muorintupa 1900-luvun
alusta. Muut 1980-l:lta.

KOHOENO
19

KUVAUS

Vuoden 1540 maakirjan mukaan kylä oli jo asutettu ja
Isojaon aikaan Haaroisten kantatila jaettiin kolmeen
tilaan, joiden talot sijaitsevat kylämäellä vierekkäin .

75

KOHOENO
159

KUNTA

Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Suomenniitty

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Kantatalon tontti

Maisema

Suomenniityn kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa Kemiöntien eteläpuolella. Pohjoisessa
naapurikylänä on Merihuhti, Foula ja Viipurinkartanon kylä, idässä ja etelässä Heikkilä ja lännessä
Laukka, Provani ja Eikkula. Kylän itäosassa on peltoa ja länsiosassa metsää. Peltoaluetta halkoo oja,
joka laskee lopulta Laukanlahteen, ja kylän eteläpuolella avautuukin Perniönjoelle ja merelle ulottuva
peltomaisema. Suomenniityn kantatalon tontti on kylän etelälaidassa metsän ja pellon rajassa.
Kemiöntieltä haarautuva Suomenniityntie kaartaa kylän alueelle ja tilalle lännestä. Suomenniityn
kylään kuuluu maa-alue myös Kemiöntien pohjoispuolisella metsäalueella. Alueen kautta kulkee
Joutnantie ja metsän keskellä on jonkin verran peltoa ja muutamia sodan jälkeen perustettuja tiloja.

KYLÄKOSA
Suomenniitty
ARVOTUS
Maisemallinen

KUVAUS

Suomenniityn tila on muodostettu v.1922 aiemmasta
Mälkkilän säterin alaisesta rajapyykkitalosta.
Suomenniityn tila on ollut nykyisellä paikallaan ainakin
1920-l:lta ja useat rakennuksista ovat ko ajalta.

Historia

Suomenniityn kylän historia liittyy ennen 1300-lukua syntyneeseen Melkkilän kylään, sillä
Suomenniityssä on ollut Melkkilän säterin alla oleva rajapyykkitalo. Vuonna 1922 kylään on aiemman
kantatilan tilalle muodostettu Heinäsuo-niminen tila Rno 1 ja Suomenniitty-niminen tila Rno 2.
Heinäsuo on muodostettu v.1917 itsenäistyneistä Heinäsuon ja Riihimäen tiloista. 1950-l:lla uusi
Heinäsuon kantatila Rno 1 on lohkottu pääosin asutustiloiksi. Suomenniityn kantatilasta Rno 2 on
erotettu v.1930 Vähäreiko.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 kantatila Suomenniitty, joka on ollut nykyisellä paikallaan ainakin 1920l:lta. Päärakennus on ko ajalta, samoin osa ulkorakennuksista. Kokonaisuus on näyttävä ja tila on
toimiva maatila. Suomenniitty on ainoa kylän tila Kemiöntien eteläpuolisella alueella. Kemiöntien
pohjoispuolisella Heinässuon alueella on muutamia, pääosin sodan jälkeen perustettuja tiloja. Siellä
on kuitenkin ollut jo v .1917 itsenäistyneet Heinäsuon ja Riihimäen tilat, joskaan niillä ei liene enää
vanhaa rakennuskantaa jäljellä.
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PERNIÖ: HEIKKILÄ, SUOMENNIITTY
KUNTA

KYLÄ

Perniö

Suomenniitty

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Suomenniitty

Maankäyttö vuosina 1766, 1776, 1778 ja 1779 •c:ac:a\Jnlu
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KOHOENO

597

KARTTASELITYS

Kartta v. 1766, 1776, 1778, 17
Å rajapyykki
. talo
e torppa

1: 10000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

---

Seudullinen

Suomenniitty on kylän kantatalo. Asuinrakennus on
1920-luvulta, tallirakennus v. 1918ja navetta v.1922.
Puimala, kuivuri ja kaksi latoa 1920-luvulta. Sauna 1940luvulta. Muut rakennukset uudempia.

aita
- - - joki
- - kylänraja
1
1
pitkospuut
puro
raja
- - - tie
'· haka

15 kaalimaa

i6

mäki
([) niitty
pelto
• rakennus
0 sikomaa
• talon tontti
Hl vesistö

n

TALOT:
HEIKKILÄ
A Heikkilä (1)
SUOMENNIITTY
Finäng (oletettu talon paikka)
Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998
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Perniö
KIINTEISTÖ
HIRVILAHTI
KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Hinkkala

Hirvilahti
ARVOTUS
Seudullinen

160

Kylän kantatalo, kartano, tunnetaan keskiajalta,
omistajina rälssi- ja aatelissukuja. Päärakennus v:lta
1848, empiretyylinen, alla helvikellarit 1400-1500luvulta. Aitta 1700-luvulta. Navetta 1920-luvulta, kolme
piharakennusta 1920-luvulta, uusittu.

Maisema

Hinkkalan kylän itäosa on alavaa peltoa, länsiosa metsää. Pohjoisrajaa pitkin kulkee Makarlanjärvestä
laskeva Krapuoja. Kylän pohjoispuolella naapureina ovat Ylönkylän ja Makarlan kylät, eteläpuolella
Hirvilahti ja Särkisalon Heikberg. Heikbergin tila sijaitsee välittömästi Hinkkalan kylän
kaakkoispuolella. Hinkkalan kylän talot ovat kylän länsipuolella pellon laidassa.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
NUMMENPÄÄ

Historia

Naapurikylät Heikberg (Särkisalon puolella), Makarla , Ylönkylä ja Hirvilahti ovat 1200-luvun lopun
jälkeen syntyneitä uudisasutuskyliä. Hinkkalan kylään on isojakokartassa v.1760 merkitty vain yksi
torpan tontti nykyisen Hinkkalan tilan kohdalle. Maarekisteritietojen mukaan kylässä on ollut
Hinkkaböle-niminen tila, joka on ostettu perinnöksi v. 1758. Vuonna 1921 on tehty tilusvaihto, ja
v.1927 tila on lohottu kolmeen osaan, Hinkkala, Holma ja Takala. Vuoden 1931 karttaan on merkitty
Hinkkalan, Takalan ja Holman tilat. Tilat ovat olemassa edelleen, mutta rakennukset on uusittu.

KYLÄ
Hirvilahti
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

161

Entinen mäkitupa, asuinrakennus saattaa olla jopa 1700luvulta, tupa, eteinen ja kamari. Kuisti tehty myöhemmin.

Nykytila

Vuoden 1931 karttaan on merkitty Hinkkalan, Takalan ja Holman tilat. Maarekisteritietojen mukaan ne
on erotettu itsenäisiksi tiloiksi v.1928. Tilat ovat olemassa edelleen, mutta rakennukset on uusittu
ilmeisesti 1940-1950-luvuilla. Kylästä tehtiin v. 2003 vain alueinventointi.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
TYYNELÄ

KYLÄ
Hirvilahti
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

162

Asuinrakennus 1800-1900-lukujen vaihteesta, paritupa,
kuisti tehty myöhemmin.
KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha torpan tontti

KYLÄKOSA
Hinkkala
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

20

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
LÄNSITALO

KUVAUS

Hinkkala on vanha Hirvilahden torppa, joka on merkitty
v:n 1760 isojakokarttaan. Nykyiset rakennukset samalla
tontilla ovat 1940-1950-luvuilta.

KYLÄ
Hirvilahti yks.
ARVOTUS
Maisemallinen

Tila on yhdistetty kahdesta torpasta. Asuinrakennus
v:lta 1921, kuisti ja ikkunat uusittu. Kalustovaja 1960luvulta ja uudempi sikala. Hirvilahdentie kulkee tontin
läpi.
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PERNIÖ: HINKKALA ja HIRVILAHTI
Maankäyttö vuosina 1760-1769 Jaaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KARTTASELITYS
Kartta w 1760-1769
A rajapyykki
. talo

1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003, Jaana Salmi 2004

KUNTA
Perniö

. orppa

aita
- - kylänraja
puro
raja
1 1 1 1 1 1 silta
- - - tie

Maisema

-

Isokuustan kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Naapurikylinä ovat pohjoisessa Lanviiki, Preitti, Kestriki
ja Krootila, idässä Vähäkuusto, etelässä Latokartano ja lännessä laaja yhteismetsäalue. Kylä on
pääosin metsäistä erämaa-aluetta, joka jatkuu Jaajana naapurikylien alueella. Vain sen itäosassa on
peltoalue, jonka halki virtaa Hamarjärvestä Kiskonjokeen laskeva Hamaroja. Kuustantie kulkee
Hamarojan vartta ja sen keskivaiheilla on vanha kylänmäki. Sen kohdalta haarautuu myös JsonKuuston tie pohjoiseen. Kylän maasto on vaihtelevaa, mäkistä ja jyrkkärinteistä. Metsäalueellla on
joitakin puroja ja järviä. Asuintontit ovat kahden mainitun tien varsilla.

1 haka
-;· kartta puuttuu
~ kasvimaa
"' mäki
lli!l niitty
: :: niityn- tai pellontausta
!II pelto
• rakennus
D sikomaa
= suo
• talon tontti

Historia

Isokuustan kylä kuuluu uudisasutuskyliin, jotka ovat syntyneet 1200-Juvun lopulta alkaen. Kylässä on
ollut kolme kantataloa, Keskitalo (Mellangård), Alastalo (Östergård) ja Ylöstalo (Smedsbacka). Klaus
Fleming on ostanut kyseiset augmenttitilat perinnöksi v. 1751. Vuonna 1935 tilat on yhdistetty yhdeksi
Isokuusta nimiseksi taloksi.
Isojaon toimeenpanon aikaan v.1795 tilat näyttävät sijainneen van

Nykytila

TORPAT/TALOT:

Kylästä inventoitiin v.2003 yksi tila, kantatila Jsokuusto. Vuonna 1935 vanhojen kantatilojen
yhdistämisessä muodostunut tila sijaitsee vanhalla isojakokarttoihin merkityllä kylämäellä. Tilan vanha
asuinrakennus 1900-Juvun alusta on huonokuntoinen ja asumaton, mutta tila on toimiva maatila.
Rakennukset ovat uudempia. Kylässä on useita muita asuintontteja, joilla on ollut rakennus ainakin jo
1900-luvun alkupuolella (v.1931 kartta). Osalla ko tiloista lienee jäljellä myös vanhaa rakennuskantaa,
mutta valikoivan inventoinnin puitteissa niitä ei kesällä 2003 voitu tarkemmin inventoida.

HINKKALA

Hinkanpyöli (torppa)

HIRVILAHTI

Heikberg
Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
lsokuusto

··j

·~

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Kuuston vanha ruukkialue

KYLÄKOSA
KOHOENO
lsokuusto
25
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KUVAUS

Kuusten 1732 perustettu ruukki on sijainnut noin kahden
kilometrin päässä Latokartanon koskesta. Siitä on
jäljellä pienen puron varressa kivisen vasarapajan
raunio. (RKY 137)

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

A

KYLÄKOSA
lsokuusto
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO

26

KUVAUS

Kylätontilla on ollut kolme kantataloa, nyt jäljellä niistä
v.1935 muodostettu uusi kantatila. Vanha
asuinrakennus 1900-l:n alkupuolelta, muut rakennukset
uudempia. Kylämäki erottuu silti selvästi.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
lsokuusto

79

KYLÄ
lsokuusto
ARVOTUS
Historiallinen

Kylän kantatalon vanha tontti. Vanha päärakennus 1920luvulta, rapistunut, ollut asumatta 1970-luvulta. Navetta
v:lta 1939. Asuinrakennus, pihavaja ja kuivuri 1970luvulta.

KOHOENO

185

KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Rajata

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Järvenkylä

Maisema

Järvenkylän kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa. Pohjoispuolella sen naapureina ovatStrömmaja
Skoila, idässä Makarla ja etelässä Germundsvedja. Kylän eteläpuolella kulkee Järvenkyläntie, jonka
varrella on sekä kylän asutus että osittain Makarlanjärven rantaan ulottuvat peltoalueet Kylän
pohjoisosa on kumpuilevaa metsämaata. Länsireunassa on Makarlanjärveen laskeva puro.
Järvenkylän naapurikylät ovat 1200-luvun lopun jälkeen syntyneitä uudisasutuskyliä. Järvenkylä
lienee samaa ikää. Kantatalo on Träskböle, ja isojakokartassa v.1760 tämä rusthollitila sijaitsee
nykyisellä tontillaan. Puroonsen lounaispuolelle on merkitty mylly. Järvenkyläntien ja Makarlanjärven
välissä likimain nykyisillä paikoillaan on peltoa ja niittyä. Vuonna 1860 kylässä oli kolme torppaa.
Vuoden 1931 karttaan on kylän alueelle merkitty Träskbölen tilan lisäksi Rajalan, Pohjolan,
Rantakallion, Rauhalan , Tuomelan ja Puprikin asuintentit Järvenkyläntie on nykypaikallaan.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Rantakallio

Nykytila

Järvenkylästä inventoitiin v. 2003 neljä kohdetta: kantatila Träskböle sekä kolme 1920-1930-l:lla
itsenäistynyttä tilaa. Niistä Rajata on entinen mäkituvan tontti, asumaton ja sen vanhat rakennukset
tulevat tod.näk. häviämään. Muut inventoidut tilat ovat asuttuja ja vanhoja rakennuksia on
kunnostettu. Järvenkyläntien varrella on myös Pohjolan ja Rauhalan vanhat rakennustontit, mutta
niiden rakennukset on uusittu. Myös Puprikissa on ollut rakennus jo 1900-luvun alkupuolella. Muut
kylän tiloista ovat syntyneet vasta sotien jälkeen, pääosin 1950-1960-l:lla. Pääosa niistä on
lomakäytössä, osa Makarlanjärven rannalla.

KYLÄKOSA
Järvenkylä
ARVOTUS
Seudutlinen

KOHOENO
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Rajata on entinen mäkitupa-alue, joka on myyty v. 1927
aluetta tuolloin jo 39 vuotta hallinneelle mäkitupalaiselle.
Vuoden 1914 maarekisterikartoissa tontilla on kaksi
rakennusta , tod.näk. samat, nyt huonokuntoiset asuinja ulkorakennus.

Historia

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KYLÄ
Järvenkylä
ARVOTUS
Historiallinen

KYLÄ
Järvenkylä
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO
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Rantakallio on erotettu Träskbölen tilan maista v. 1916.
Asuinrakennus noin v:lta 1914. Lisäksi pihassa on
uudehko pihavaja, jonka paikalla oli aiemmin vanha
navetta-talli rakennus.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Träskböle

KOHOENO
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KYLÄ
Järvenkylä
ARVOTUS

KOHOENO
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Paikallinen

Träskböle on Järvenkylän vanha kantatalo. Se on ollut
samalla tontilla ainakin jo 1700-luvun puolivälissä.
Asuinrakennus lienee 1900-luvun alusta. Pihapiirissä on
myös muita vanhoja rakennuksia 1900-luvun
alkupuolelta.

KUVAUS

Träskbölen tila sijaitsee vanhalla paikallaan kylätontilla .
Vanhempi rakennuskanta lienee 1800-1900-luvun
taitteesta. Näyttävä kokonaisuus.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Tuomola

KYLÄ
Järvenkylä
ARVOTUS
Maisemallinen

Tuomela on lohkaistu Träskbölen talon maista v. 1924.
Asuinrakennus v:lta 1923, lisäosa tod.näk. 1970-luvulta.
V ajarakennus ja sauna kenties asuinrakennuksen
ikäisiä, navetta ja autokatos uudemmat.
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PERNIÖ: JÄRVENKYLÄ
Maankäyttö vuonna 1760 laaditun kartan mukaan
peruskarttapohjalle siirrettynä
1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, PäM Vuorio 2003

KARTTASELITYS
Kartta v. 1760

KUNTA
Perniö

® mylly

A

rajapyykki

aita
- - - - joki
- kylänraja

KYLA 1 KAUPUNGINOSA
Kakola

Maisema

Kakolan kylän keskusta sijoittuu Ylikulmantien, Kivilinnantien ja Erveläntien risteysalueelle , jossa on
ollut lähikylien palveluita, kuten posti ja kauppa. Kakolan kantatila sijaitsee noin 20 metrin päässä
teiden risteyksestä Erveläntiellä Ioivan mäen päällä. Erveläntie on lähtenyt vielä 1930-luvulla kaupan
eli Ristimäen tilan takaa kaartaen Kakolan lähelle. Kylä jatkuu Ylikulmantien ja Kivilinnantien
itäpuolella, jossa on lohkotiloja .

'; haka
~ mäki
tlD niitty
pelto
• rakennus
• talon tontti
• torpan tontti
mn vesistö

Historia

Asutus on keskittynyt varhaisina aikoina jokien varsille ja merkittävimpiä on Asteljoki, joka
yläjuoksullaan alkaa Tuohituo kylän alueella Aaljokena virraten Haaroisten, Kakolan, Öyrilän ja
Mussaaren kylä laitamilla etelään merta kohti. Kivi- ja pronssikaudella melko tiheästi asutetusta
Asterjoen laaksosta ei ole yhtään rautakautiseen asutukseen viittaavaa löytää. Tästä päätellen seutu
olisi tuntemattomista syistä autioitunut pronssikauden jälkeen ja asutettu uudelleen vasta
historiallisella ajalla. Kakolan kylästä on löydetty kantatalon mailta veneenmuotoinen vasarakirves ja
hioin. Kakolan kantatilaa ei mainita vielä v. 1540 veroluetteloissa . Isojako oli v.1792, jolloin lohkottiin
Kakolasta Ylhäinen ja Haapala. Myöhemmin Ylhäinen yhdistettiin jälleen Kakolaan ja Haapala jäi
jakamattomaksi.

TALOT:

A Träskböle (1)

Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998

Nykytila

Kyläkeskus on ollut naapurikylienkin palvelukeskus, mutta nykyisin kauppa ja posti on lakkautettu.
Tämä kylän keskeinen alue on nykyisin hiljennyt, mutta sinne on viime vuosina muuttanut nuoria
perheitä, jotka ehkä saavat sen jälleen elävöitymään.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylämäki

'
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{}

~)

KYLÅKOSA
Kakola
ARVOTUS
Seudullinen

KUVAUS

Vanhalla kylätontilla sijaitsee edelleen Kakolan
kantatalo. Nykyinen päärakennus v.1998. Pihapiirissä
vanhoja piharakennuksia mm aitta, navetta ja asuin/talousrakennuksia 1800-1900-l:lta.
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KYLÄ

Perniö

Kakola

KIINTEISTÖ

Honkala

ARVOTUS

KOHOENO
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Perniö

Kakola

KIINTEISTÖ

Kakola

ARVOTUS

Kakola

Lehtola

Lohkottu Kakolasta v.1934. Klassisistinen
asuinrakennus 1933, pihapiirissä verstasrakennus,
jossa toiminut posti.

KYLÄ

KYLÄ

Perniö

KIINTEISTÖ

Paikallinen

KUNTA

KUNTA

ARVOTUS

KOHOENO

192

Paikallinen

Lohkottu Haapalasta v. 1930. Päärakennus 1927,
peruskorjattu 1985 (mm. ikkunat uusittu säilyttäen vanha
puitejako).

KOHOENO

KUNTA

191

Perniö

Historiallinen

Kylän kantatalo, talouskeskus vanhalla yksinäistalon
tontilla. Nykyinen päärakennus 1998. Pihapiirissä on
vanhoja piha rakennuksia, kuten aitta, navetta ja asuinja talousrakennus 1800-1900-luvulta.

KYLÄ

Kakola

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Mäntymäki

Maisemallinen
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Lohkottu Ylhäisestä v. 1938, asuinrakennus 1936,
korjattu myöhemmin.

KUNTA

Perniö

KYLÄ

Kakola

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Ristimäki

Seudullinen
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Osuuskunta Ylikulman Osuuskauppa. Kookas
taitekattoinen liikerakennus 1920-luvulta (?),
pihanpuoleinen vinkkeli 1930-40-luvulta (?).
Kaksikerroksinen tiilirunkoinen varastorakennus
vuodelta 1935.

KUNTA

Perniö

KYLÄ

Kakola

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Yhteistalo

Paikallinen

Seuraintalo, tontti lohkottu Ylikulman Yhteistalo Oy:lle
Kakolasta 1936. Hirsirunkoinen kookas
toimitalorakennus v. 1936, julkisvut rapattu.
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KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Öyrilä

KUNTA

Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

Maisema

Öyrilän kyläkeskus sijaitsee Kivilinnantien länsipuolella sijaitsevalla mäellä, jossa on Isotalon
kantatalon lisäksi on muutamia mäkitupa-tiloja. Kylämäki on peltojen ympäröimä metsäinen saareke
ja kylän muu vanha asutus, lohkotut tilat, sijaitsevat Kivilinnantien itäpuolella loivasti nousevalta
mäellä, jota viljellyt pellot myös ympäröivät.

KYLÄKOSA
Öyrilä
ARVOTUS
Seudullinen

KUVAUS

Kantatalo Isotalo on vanhalla kylätontilla. Asuinrak
v .1882, korotettu ja laajennettu 1920-1, ikkunat uusittu
1990-1. Vaja, talli ja sikala 1900-l:n alkupuolelta. Toinen
kantatalo, Vähätalo, on siirretty nykypaikalleen pois
kylätontilla 1800-1900-l:lla.

Historia

Esihistorialliselta ajalta on kulttuurin merkkinä löydetty Öyrilän kylän mailta esim . veneenmuotoinen
vasarakirves. Äyrilä eli Öyrilä mainitaan v. 1540 maakirjassa Tuohitun verokunnan kyläksi. Öyrilän
kylässä on isojaon aikaan v.1792 kantatilat Vähätalo ja kaksi Isotalon osatilaa. Isotalo on jaettu
isojaossa v. 1792 kahteen tilaan , jotka on yhdistetty uusjaon yhteydessä v. 1919 jälleen lsotaloksi.
Isotalosta alettiin lohkominen v. 1924 lähtien ja Vähätalo (Wähätalo) oli lohkomatta vuoteen 1953
saakka, jolloin Suomen valtio lunasti Korpela-nimisen tilan ja vuonna 1962 Vähätalosta lohkottiin
Koivikkomaja. Vähätalosta ei ole muita lohkomisia.

Nykytila

Asutus on vanhaa eikä uusia taloja ole rakennettu. Maisema tullee säilymään melko samanlaisena ,
sillä tiloilla harjoitetaan vielä peltoviljelyä ja kantatilalla on pieni sikala.

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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KIINTEISTÖ

Alakansakoulumaa
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Öyrilä

ARVOTUS

KOHOENO
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Paikallinen
KUNTA

Ent. alakansakoulu. Tontti lohkottu Isotalosta v.1927
koulukiinteistöksi. Kouluna toiminut rakennus sijaitsee
vanhalla kylätontilla paikalla, jossa 1780-1800-luvulla oli
Isotalon puolikas (C). Koulurakennus 1900-luvun alusta
(?), nykyisin veistosluokkan
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KIINTEISTÖ

Isotalo

KYLÄ

Öyrilä

ARVOTUS

Perniö

Perniö
KIINTEISTÖ

Lehtikankare

Öyrilä

ARVOTUS

ARVOTUS

Metsola

Maisemallinen
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Seudullinen

KYLÄ

Öyrilä

KIINTEISTÖ

KOHOENO

Lohkottu Isotalosta v.1929. Asuinrakennus 1927,
navetta 1930-luvulta.

KUNTA

Perniö

Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla.
Asuinrakennus 1882, korotettu ja laajennetu 1920luvulla, ikkunat uusittu 1990-1.. Vaja, talli ja sikala 1900luvun alkupuoliskolla.
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Santamäki

Maisemallinen
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Lohkottu Isotalosta 1971, Isotalon entinen työväen
asuinrakennus vuodelta 1922, peruskorjattu täysin 2001.
KOHOENO

720

KUNTA

Maisemallinen

Perniö

Lohkottu Isotalosta v. 1924. Mansardikattoinen
päärakennus on Amerikasta tulleen Albert Jalavan
rakentama n. 1920. Matala talli ja kauempana pellon
laidalla lato, kuivuri ja entinen kanala, kaikki 1920luvulta ?.

KYLÄ

Öyrilä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Viertola

Historiallinen

KOHOENO
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Viertola on vanha Isotalon työntekijän asuintila,
talouskeskus vanhan kylätontin kupeessa.
Päärakennusta 1882, jatkettu joskus 30-luvulla yhden
kamarin verran. Peruskorjattu 1980-90-luvulla (ikkunat
uusittu)
KUNTA

Perniö

KYLÄ

Öyrilä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Vähätalo

Paikallinen

Kantatalo, talouskeskus siirretty kylätontilla 1800-l:lla tai
1900-l:n alussa. Taitekattoine päärakennus 1920luvulta, ikunat uusittu 1987. Pihapiirissä on lisäksi uusi
traktorihalli ja vanha lato.
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PERNIÖ: KAKOLA ja ÖYRILÄ
Maankäyttö vuonna 1788 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KARITASELITYS
Kartta v.1788
A rajapyykki
e taro
e torppa

1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1 Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003, Jaana Salmi 2004
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TALOT:
KAKOLA

A Kakola (1)

ÖYRILÄ

B Wähätalo (1)
C Isotalo (2:1)
D Isotalo (2:2)
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PERNIÖ: KAUKONPYÖLI

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Kaukonpyöli

Maankäyttö vuonna 1788 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KARTTASELITYS
Kartta v.1823
.Årajapyykki
. talo
e torppa

1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003, Jaana Salmi 2004

Maisema

aita
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puro
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- - - tie
-

Kaukonpyöli on pieni kylä Perniön itäosassa Lemunkartanon kylän ja Suomenkylän välissä. Kylään
kuuluu vain yksi tila, Kaukonpyöli , joka sijaitsee puustoisella kumpareella kylän etelärajalla. Muu osa
kylästä on peltoa, ja pohjoisessa rajana on Asteljoki. Lemuntie saapuu etelästä ja jatkaa tilan ohi
Suomenkylään pohjoiseen. Tilalta näkyvät Suomenkylän kantatilat pohjoisessa ja korkea metsäinen
Hyypiänmäki etelässä.
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:< kartta puuttuu

Historia

~ kasvimaa
~ mäki

Kaukonpyöliä ympäröivät kylät ovat syntyneet ennen 1300-lukua. Kantatalo on Kaukonböle, joka on
isojaossa merkitty rekisterinumerolla 2. Tila on ostettu perinnöksi v.1890 ja siitä on v.1970 erotettu
kaksi maa-alaa. Kylän molemmin puolin sekä Lemunkartanon kylän Hyypiänmäessä että
Suomenkylän Leuarinmäellä on muinaishautoja.

niitty
·: niityn- tai pellontausta
pelto
• rakennus
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= suo
• talon tontti
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Nykytila

Kaukonpyölin tila sijaitsee vanhalla paikallaan. Päärakennus on tehty useammassa osassa ja lienee
pääosin 1800-l:lta ja 1900-l:n alusta. Vanhaa navettaa on kunnostettu. Maisemallisesti kaunis
kokonaisuus Lemuntien varressa, asuttu.

TALO:

Lemunkartano (2)

Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998
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KYLÄKOSA

Kaukonpyöli

ARVOALUE

ARVOTUS

Vanha kylätontti

Seudullinen

KOHOENO
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KUVAUS

Yhden talon pieni kylä Asteljoen laaksossa. Kantatalo
vanhalla paikallaan , rakennus 1800-1900-l:lta.
Maisemallisesti merkittävä kokonaisuus Lemuntien
varressa.
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KYLÄ

Kaukonpyöli

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Kaukonpyöli

Seudullinen

KOHOENO
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Kaukonpyöli on kylän kantatalo ja sijaitsee
alkuperäisenä paikallaan. Asuinrakennus on saanut
nykymuotonsa 1920-luvulla ja sisältää aiemmin paikalla
olleen tupa-kamarirakennuksen . Navettarakennus
lienee samaa ikää.
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KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Kestriki

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Maisema

lso-Kestrikin kylätontti

Vanhaa kuninkaankartanon lääniä, kaksi kantataloa, torppia, mäkitupia ja työväenasuntoja. Suurin osa
asuinrakennuksista on ennen vuotta 1960 rakennettuja.

KYLÄKOSA

Kestriki

ARVOTUS

KOHOENO
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Seudullinen

KUVAUS

Leikkosen kartano, johon on yhdistetty Tuomolan ja
Sepän talot 1870-l:lla, ns lso-Kestrikin kylä.
Päärakennus v.1933 sijaitsee ilm ent Sepäntalon
paikalla. Aitta v.1907. Perniöjoki-laaksoa Hästöntien
varrella.

Historia

Kestrikin eli Gästerbyn kylä sijaitsee Perniön kunnan eteläosassa, naapurikyliä ovat mm. Krootila ja
Preitti. Kylän pohjoisrajana on Perniönjoki, joka yhtyy Latokartanon puolella Kiskonjokeen. Kylä on
syntynyt uudisasutuskylänä ilmeisesti 1300-luvulla. Uudisasukkaat olivat ruotsalaisia, ilmeisesti
Gästriklandista kotoisin olevia siirtolaisia, jotka nimesivät uuden asuinpaikkansa vanhan kotinsa
mukaan. Ison- ja Vähänkestrikin kylät ovat olleet erillään 1600-luvulta lähtien , mutta taas jälkeenpäin
yhdistetty. Varsinais-Suomen maakirjassa vuodelta 1540 Kestriki kuuluu kuninkaankartanon lääniin ja
siinä on 5 apuveroa maksavaa taloutta , mutta jo vuoden 1571 kylvöluettelossa mainitaan Kestrikissä
6 viljelijää. Kylässä on ollut siis alunperin viisi kantataloa, joista rustholli on jaettu kahtia. Maakirjassa
rusthollin toista puolikasta ei enää mainita. Jäljellä on enää kaksi, Niku ja Leikkosen-kartano.
Leikkosen-kartanoon yhdistettiin Tuomolan perintötalo 1870-luvulla ja Sepäntalo vuonna 1872.
Nikuntalo ja Skepparintalo yhdistettiin 1957 Niku-nimiseksi tilaksi. Leikkosen-kartano, Sepäntalo ja
Tuomola ja niistä erotetut maat muodostavat entisen lson-Kestrikin, ja Niku ja Skepparintalo niistä
erotettuine tiloineen Vähän-Kestrikin.//Kestrikin kylästä inventoitiin 23 kohdetta, joista Niku oli peräisin
1700-luvun lopulta ja siihen yhdistetty Skepparintalo 1800-luvun alusta. Muut rakennukset olivat
peräisin tältä vuosisadalta niin, että ennen sotia rakennettuja oli 10 ja sotien jälkeen rakennettuja 11.
Yksi kohde oli rakennettu välirauhan aikana. Siirtolais- ja rintamamiestiloja oli 8. Näistä kaksi on
entisiä torpanpaikkoja, yksi työväenasunto ja yksi muonamiehen asunto. Torppia ja mäkitupia on ollut
vain Leikkosen-kartanolla ja niitä on inventoiduista kohteista neljä. Leikkosen-kartanon rakennuskanta
on 1900-luvun alkupuolelta ja puolesta välistä. Nikun rakennukset ovat 1700-luvun lopulta, 1800luvulta ja 1900- luvun alusta. Kylän asutus on keskittynyt kylän läpi kulkevan tien varrelle niin, että
vanhojen Ison- ja Vähän-Kestrikin kylien välissä ei ole asutusta. Näin entisten kylien alueet voi
vieläkin erottaa toisistaan. Asutusta on myös Hästöntiestä Sepän kohdalla erkanevan tien varrella.
Tämän tien varressa on viisi tilaa , joista kolme on entisiä torppa tai mäkitupia. Kestrikin kylä ulottuu
myös Starbacken-nimisen mäen toiselle puolelle lähelle Kuuston kylää. Tämä asutus lienee syntynyt
rauttien vaikutuksesta. Rauttie on Kuuston ruukin vanha kuljetusväylä, joka kulkee Perniönjoen
rannasta Starbackenin ylitse Kuuston ruukkiin. Kestrikin kylässä Kullahuhdan lähellä Leipyölin tilaa
vastapäätä on Perniönjoessa ollut satama ja lastauspaikka. Kuuston ruukin vuokraaja Karl Adam
Wefverstedt rakensi rauta-aitan Kestrikiin joen rannalle vuonna 1733.//Kestrikissä on ollut koulu ja
kaksi kauppaa. Nuorisoseurantalo on edelleen toiminnassa.//Kylän merkittävin kohde on 1780
rakenettu hyvin säilynyt Nikun talonpoikaistalo, joka yhdessä 1820-luvulta peräisin olevan
Skepparintalon ja talousrakenustensa kanssa muodostaa ehjän kokonaisuuden. Kylän läpi ajettaessa
huomiota kiinnitää myös Leikkosen-kartanon 1933 rakennettu päärakennus.
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Kestriki
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Vähä-Kestrikin kylätontti

Seudullinen
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KUVAUS

Kaksi kantataloa, Niku ja siihen v.1957 yhd
Skepparintalo vanhalla paikallaan, ns Vähä-Kestrikin
kylä. Rakennukset 1700-1900-l:lta. Perniönjokilaaksossa Hästöntien varrella.
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Historiallinen
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Vanha sepän tontti. Lohkottu Leikkosen-kartanosta v.
1953 siirtotilaksi. Vanha asuinrakennus tod.näk. 1900luvun alusta. Navetta 1950-luvulta. Nykyinen
asuinrakennus 1960-luvulta.
KUNTA

Perniö

KYLÄ

Kestriki

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

ILOLA

Historiallinen

Entinen Leikkosen-kartanon torppa. Lohkottu v. 1953.
Asuinrakennus v:lta 1947, vanha torpparakennus on
purettu. Tontilla on myös navetta ja sauna.
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Kantatila, johon on yhdistetty 1800-l:lla Tuomela ja
Sepäntalo, kaikki tunnetaan 1500-l:lta. Päärakennus
v:lta 1933, suunn. Onni Touru. Viljamakasiini (1907),
kuivuri (1937), muut rak. 1940-luvulta tai uudempia.
Konehalli Tuomelan talon ent. paikalla.
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Asuinrakennus v:lta 1938. Lisäksi pajarakennus. Tilalla
asui ja työskenteli seppä 1930-luvulta 1970-luvulle.
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Asuinrakennus v:lta 1926, yksilöllisen näköinen.
Lohkottu Nikusta v. 1930. Hästöntien varressa. Navetta
ja sauna 1950-luvulta.

Nuorisoseurantalo v:lta 1955, käymälä ja puuvaja.
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Kantatalo, johon on ydistetty 1900-luvulla Skepparin tila,
molemmat tunnetaan 1500-luvulta. Päärakennus v:lta
1780, kunnostettu vanhaa säilyttäen. Sivurakennus
(1830), makasiini (1889), navetta (1899), aitta (1900luvun alku), muut rak. uudempia.

Entinen muonamiehen tila, lohkottu Leikkosenkartanosta v. 1943. Vanha muonamiestorppa 1800luvulta, muutettu korjaamotiloiksi. Nykyinen
asuinrakennus v:lta 1942, ns. tyyppitalo.
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Entinen kansakoulurakennus v:lta 1902, koulukäytössä
v:een 1964 asti. Säilyttänyt vanhan ilmeensä.

Asuinrakennus v:lta 1955, jatkettu v. 1966. Navetta v.
1947-1952. Vanha työväen asuinrakennus v:lta 1933,
hyvin säilynyt. Sijaitsee Leikkosen-kartanon vieressä
Hästöntien varrella.
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Entinen mäkitupa, lohkottu Leikkosen-kartanosta v.
1930. Asuinrakennus v:lta 1918, siipiosa, joka on tehty
ennen sotia toiminutta kauppaa varten.

Entinen Kestrikin kansakoulun opettajien asuinrakennus
v:lta 1947. käsittää kaksi asuntoa. Sijaitsee entisen
Kestrikin kansakoulun pihassa.

88

KOHOENO

208

PERNIÖ: KESTRIKKI
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Maankäyttö vuonna 1784 laaditun kartan
mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003
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YLITUPA

- - - tie

TALOT:
A Nikuntalo (2)
B Skipparintalo (1)
C Tuomoniaio (4)
0 Sapentalo (5:1)
E Sapentalo (5:2)
F Lejkafes (3)
G Breitsböle (1)
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Tila erotettu Nikusta palstatilaksi v. 1914.
Asuinrakennus tod.näk. 1900-luvun alusta. Tontilla on
ollut navetta, puimala ja sauna. Sijaitsee Kestrikin
kansakoulun naapurissa.

KUNTA

aita
- - - joki
- kylänraja

~ mäki
;: niitty
pelto
• rakennus
• talontontti
• torpan tontti
·1 vesistö

Lohkottu Leikkosesta v 1943. Asuinrakennus v:lta 1920,
säilyttänyt vanhan ilmeensä. Sijaitsee oman tien
varressa, naapureina entiset mäkiluvat Kuusipirtti ja
Salmela.
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e talo

·: haka

Maisemallinen

KUNTA

Kartta v. 1784

111 kaalimaa
iS kasvimaa

Vanha sepän tontti ja asunto. Asuinrakennus alunperin
v:lta 1887, laajennettu 1920-luvulla ja v.1992. Sodan
jälkeen 1950-luvulle asti rakennuksessa toimi kauppa.
Hästöntien varrella.
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Paikallinen

Asuinrakennus v:lta 1910, remontoitu v. 1961, ulkoasu
säilyttänyt vanhan ilmeensä. Rakennuksessa toimi
alakoulu v:sta 19261ähtien. Lohkottu Nikusta v. 1943.
Hästöntien varrella.
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Historia

Kirakan (aikaisemmin Kirackböhle eli Kirakkapyöli) kylä sijaitsee Perniön kunnan lounaisosassa
naapurikylinään Ylönkylä, Skoila ja Nurkkila. Kirakka on Nurkkilan ja mahdollisesti myös Kirjakkalan
tytärkylä. Kylä on syntynyt ennen 1300-lukua, ja se kuului Nurkkilan verokuntaan ja maksoi täten
ruokalisäveronsa suomalaisen tavan mukaan rukiina. Kirakka on ollut yksinäistalo jo ensimmäisen
maakirjan laatimisen aikoihin vuonna 1540. Talo jakautui kahtia maakirjan mukaan vuonna 1839,
mutta 1780-luvulla laaditussa kartassa Kirakkaan mon merkitty kaksi taloa mutta tosin vain yksi
omistaja. Tilat yhdistettiin jälleen vuonna 1922. Kirakka on entinen rustholli. Kirakan ja Ylönkylän
rajalla virtaavassa Kirakanjärven laskuojassa ovat sijainneet sekä Ylönkylän että Kirakan talojen
myllyt, joita on parhaimmillaan ollut neljä. Ojassa on jäljellä edelleen toimiva mylly. Kylästä
inventoitiin kesällä 1998 yhteensä neljä kohdetta, joista kaksi oli 1800-luvulta ja kaksi 1900-luvulta
ennen jatkosodan loppumista rakennettuja. Kylässä on lisäksi kaksi sodan jälkeen rakennettua tilaa.
Kylän asutus on keskittynyt Kirakantien varteen. Kylä on tullut kuuluisaksi siellä esitettävästä
kesäteatterista, jota pidetään Kirakan myllyn upeassa miljöössä. Myllyn lähelle, tosin Ylönkylän
puolelle on siirretty vanhoja rakennuksia.
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ARVOTUS
Seudutlinen

Kirakka

KOHOENO

217

Maisemallinen

Asuinrakennus 1920-luvulta, kuistia laajennettu.
Lohkottu Kirakasta v. 1933.
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Maisemallinen

Asuinrakennus tod.näk. 1860-luvulta, hyvin säilynyt.
LohkottuKirakasta itsenäiseksi tilaksi v. 1977.
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Seudutlinen

Kantatalo, ent. rustholli, ostettiin perinnöksi v.1765,
jaettiin kahtia v.1839 ja yhd. v.1922. Asuinrakennus
1860-luvulta, remontoitu 1980-luvulla. Toinen
asuinrakennus tod.näk. 1840-luvulta. Navetta 1900-1
alusta, laajennettu v.1953, muut rak. uudempia

Kirakan yksinäistalo. Asuinrakennus 1860-l:lta,
remontoitu 1980-l:lla. Ent. asuinrakennus 1840-l:lta.
Molemmat vanhailmeisiä. Talousrakennuksia 1900luvulta.
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Nurkkila

KUNTA

Perniö

Maisema

Kylän rakennukset inventoitiin 1998. Nurkkilan kylä on maisemallisesti ja historiallisesti arvokas ja se
on pysynyt hyvin asuttuna.
Nurkkilan kylä sijaitsee Perniön kunnan koillisosassa ja se rajoittuu Ylönkylän, Kirakan, Eikkulan ,
Alimälkkilän ja Merhuhdin kyliin. Nurkkilan kylä on syntynyt ennen 1300-lukua, ja sen tytärkylä on
Kirakka. Nukkila muodosti oman verokuntansa, johon sen lisäksi kuului 21 kylää. Nurkkilan verokunta
maksoi ruokalisäveronsa vahnhan suomalaisen oikeuden mukaan rukiina, ja se kuului vuonna 1463
veroluettelossa jaetun pitäjän meren puoleen. Vuoden 1540 maakirjaan Nurkkilaan on merkitty neljä
taloa, josta taloluku nousi parhaimmillaan 1800-luvun alusta vuosisadan puoleen väliin asti
seitsemään: Jaakontalo oli jaettuna kahtia, samoin Tuomola {Kyläntalo ja Ylöstalo), Nikuntalo, Lasoria
ja Alastalo. Myöhemmin Jaakontalon puolikkaat ovat yhdistyneet ja Kyläntalo ja Ylöstalokin siirtyneet
saman omistajan haltuun. Vuonna 1569 Juhana 111 vahvisti Slangin omistuksen vapaatiloihin
Nurkkilassa. Vuonna 1594 kuningas Sigismund vahvisti Erk Bertlisson Slangin lesken Karinin
oikeuden yhteen Nurkkilan tilaan . 1600-luvulla perustettiin vanhalle vapaatilalle Nurkkilaan säteri , joka
vuonna 1615 tuli vapaatilaksi Elin Jönsdotter Ståhlhandskelle. Lorenz Creuzilla oli maaomaisuutta
kylässä vuonna 1712.\\Vanha kylämäki ja ilmeisesti myös ensimmäinen asutus kylässä sijoittuu
nykyisen Lasorlan tilan kohdalle. 1600-luvulta peräisin olevassa Nurkkilan kylän kartassa ei näy taloja
muualla kuin mainitulla kylämäellä. Vuoden 1786 isojakokartassa Nikuntalo on jo siirtynyt nykyiselle
paikalleen, mutta muut talot sijaitsevat vielä vanhalla paikallaan. Vuoden 1817 rakuunanmaiden ja
sikamaan jakokartassa Ylistalo on nykyisellä paikallaan, mutta vielä tuolloinkin kylämäellä on neljä
taloa. Jaakontalo on siis siirtynyt nykyiselle paikalleen vasta 1817 jälkeen. Saman vuoden jälkeen
kylämäeltä on hävinnyt vielä yksi talo, kun Lasoria ja Alastalo ovat yhdistyneet, niin että kylämäellä on
jäljellä enää Lasorlan vanha päärakennus ja tilan ulkorakennukset. Kylän sotilasmaat ovat sijainneet
nykyisen koulun ja Eikkulantien paikkeilla. Isojakokarttaan koulun ja nykyisen Fridhemin tilan kohdalle
on merkitty torpat, ja sotilaan maiden jakokartassa mainitaan lisäksi Ilolan torppa ilmeisesti nykyisen
Ilolan tilan tienoilla. Kylässä mainitaan torppia vuonna 1800 kaksi ja vuonna 1860 kahdeksan.
Kylämäen lisäksi kylässä on torppa- ja mäkitupa-alueita: Nurkkilan Skotlanti sijaitsee kylän
koillisosassa ja erottuu omaksi kokonaisuudekseen. Alueella on sijainnut mm. "Nurkkilan rofeetan"
talo, josta kaupunkilaisherratkin kävivät tulevaisuuttaan utelemassa. Toinen torppa- ja mäkitupa-alue
sijaitsee nykyisen Pehkusuontien päässä. Skotlannintien varrella lähellä Ylöstaloa on myös runsaasti
asutusta, joka on syntynyt tämän vuosisadan alkupuolella. Lisäksi asutusta on syntynyt Kemiöntien
varteen. Kemiöntien lähelle, mäntyläntien varteen on kaavoitettu tontteja ja sinne on jokunen uusi talo
rakennettukin. Kemiöntien oletetaan olevan peräisin myöhäiskeskiajalta, sillä vuonna 1477 on mainittu
Melkkilän ja Metsäkylän rajapaikkoina yleinen tie ja Hovinsilta. Tietä kunnostettiin 1600-luvulla ja
Kemiöön perustettiin kestikievari matkailijoita palvelemaan jo ennen isoavihaa. Kylästä inventoitiin
yhteensä 38 kohdetta, joista Uoidenkin kohdalla vuosiluvut ovat arvioita) 11 kohdetta oli 1800-luvulta
ja 27 kohdetta 1900-luvulta ennen jatkosodan päättymistä. Sodan jälkeen rakennetut talot on
huomioitu alueinventoinnissa.
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Asuinrak v.lta ?. Lohkottu työväentalosta v. 1950.
Lisäksi varastorak. Tilalla on toiminut 1940-l:lla
limonaditehdas.

Historia
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Ent. Linnunpään torppa. Asuinrak. vanhin osa lienee

1800-luvun puolivälistä, laajennettu 1800-l:lla. Asuinrak
länsipäässä kauppa 1980-l:lle, sen jälkeen remontoitu
kokonaan asunnoksi. Näkyvällä paikalla Kemiöntien
varrella. Lohkottu v. 1926 Alastalosta.

Seudullinen

KUVAUS
Lasorlan kantatalo Uohon yhd Alastalo) , päärakennus
1800-1 alkup:lta, vanhailmeinen . Ulkorak 1900-1
alkup:lta. Muut 3 kantataloa siirt nyk paikoilleen,
Nikuntalo 1700-l:lla, Tuomela ja Jaakontalo 1800-l:lla.
Kaikissa vanhat päärakennukset
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Asuinrak 1920-l:lta, remontoitu. Lohkottu v. 1951. Ollut
muonamiestupana.

Asuinrak 191 0-l:lta, laajennettu 1990-l:lla, vanha ilme
säilynyt. Kaksi ulkorakennusta. Tontti lohkottu
Jaakontalosta v. 1935. Näkyvällä paikalla
Pehkusuontien varrella.
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Asuinrak v:lta 1939, hyvin säilynyt. Näkyvällä paikalla
Skotlannintien varressa.

Kansakoulurak v:lta 1898, remontoitu 1950-l:lla.
Uudempi koulurak v:lta 1939. Lisäksi piharakennus.
Lohkottu Jaakontalosta palstatilaksi v. 1901 .
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Asuinrak v:lta 1909, remontoitu 1950- ja 1970-luvuilla.
Navetta 1900-l:n alusta, tehty mukulakivistä. Tila lohkotti
Laserlasta v. 1922.

Kantatalo nro 2, siirretty nykypaikalleen kylämäeltä
tod.näk. 1800-l.n puolivälissä. Päärak. 1800-l:lta,
laajennettu 1920-l:lla, remontoitu useita kertoja. Aitta ja
riihi tod.näk. 1800-1, navetta v.1908 {+1980-1), 1930-l:n
kuivuri muutettu asuinrak.
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Kaksi kantatilaa vanhalla kylämäellä, Lasoria lienee
alkuperäisellä paikallaan. Päärak 1800-l:n alkupuolelta,
remontoitu, vanhailmeinen. Navetta v.1912 ja sikala
v.1936, nyk varastokäytössä, aitta muutettu saunaksi.

Asuinrak 1920-l:lta, omaperäisen näköinen, hyvin
säilynyt vanhailmeisenä. Lohkottu Jaakontalosta v.
1908. Ilolan torppa lienee ollut liki samalla paikalla 1800l:lla. Näkyvällä paikalla Kemiöntien varressa.
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Kantatila, nykypaikalla jo 1600-1700-l:lla. Päärak 1800l:n alusta (/1700-1?), muutettu 1920-, 1930- ja 1970-l:lla.
Sivurak 1800-l:lta, muutettu 1920- ja 1940-l:lla. Vanhat
savi navetta, mukulakiviaitta ja -kanala ja riihirivi uudessa
käytössä.

Asuinrak v. 1939, hyvin säilynyt.
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Maisemallinen

Osatalo, joka syntyi kun Nikuntalo jaetrtiin v. 1902
kahteen osaan. Asuinrak 1800-l:lta, säilyttänyt
alkuperäisen asunsa. Navetta v:lta 1929, 1800-l:n
riihestä tehty kuivuri. Näkyvällä paikalla Kemiöntien
varrella.
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Historiallinen

Asuinrak v:lta 1937, rakennettu alunperin kaupaksi.
Lohkottu Tuomolasta v. 1938. Kauppa lopetti
toimintansa 1970-l:lla, sen jälkeen asuntona.
Peruskorjattu useita kertoja. Lisäksi kaksi ulkorak.
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Paikallinen

Ent torpparak 1800-luvulta, lisäosa rak v. 1919
työväentalokäyttöön, suunnitellut kenties Sikstus
Rönnberg. Lohkottu v. 1911 palstatilaksi Lasorlasta.
Eikkulantien varrella.

Asuinrak 1800-l:lta, laajennettu 1950-l:lla. Lisäksi sauna,
vajaja autotalli. Tontti lohkottu kyläntalosta v. 1921.

KUNTA

Maisemallinen

Asuinrak v:lta 1904-1905, remontoitu, vanhailmeinen.
Rakennuksessa on toiminut alakoulu ennen v. 1939.
Kaksi ulkorakennusta, toisessa toiminut
puusepänverstas, toinen muita rak vanhempi. Näkyvällä
paikalla lähellä Kemiöntietä.

Ent Alastalon torppa. Asuinrak tod.näk 1800-1900-l:n
taitteesta, remontoitu 1960-l:lla, ulkonäkö muuttunut.
Lohkottu 1920-luvulla. Näkyvällä paikalla Kemiöntien
varrella.
KUNTA
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Asuinrak 1800-l:lta, lisäosa takasivulla, vanhailmeinen,
hyvin säilynyt. Lohkottu työväentalosta v. 1941.
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Paikallinen

Kantatalo, ent. rälssitila, käsittää kolme tilaa, joita ei ole
yhdistetty. Siirtynyt nykypaikalleen kylämäeltä ilmeisesti
1800-l:lla. Nykyinen päärak v:lta 1913, remontoitu
v.1979. Aitta 1910-1, muut ulkorak 1920-1930-l:lta.
Kemiöntien varrella.
KOHOENO
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Asuinrak 1900-l:n alusta, remontoitu. Navetta ja sauna
kenties 1930-l:lta. Mäen kumpareella näkyvällä paikalla.
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KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Ylönkylä

Maisema

Ylönkylä muodostaa selkeän ja kulttuurihistoriallisesti sekä maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Ylönkylän kartanon talouskeskus on lisäksi rakennushistoriallisesti erittäin arvokas. Ylönkylä sijaitsee
Perniön kunnan lounaiskulmassa naapurikylinään Nurkkila, Kirakka, Skoila, HirviJahti, Makarla ja
Hinkkala. Kylän keskus sijaitsee lähellä Kemiöntien ja Särkisaloon vievän tien risteystä, joka on
siirtynyt etelämmäksi Kemiöntien oikaisun myötä. Ennen tienhaara sijaitsi keskellä kylää, mihin
tienhaaran olemassaolon vuoksi onkin syntynyt keskusta, jonka uusimmat rakennukset ovat 1950luvulta. Keskustassa sijaitsee Ylönkylän-Finbyn entinen osuusmeijeri oheisrakennuksineen , joka
nykyään on teollisuuskäytössä. Samalla alueella sijaitsee Ylönkylän kartanon talouskeskus, joka
sijaitsee samalla paikalla, jossa aikoinaan sijaitsivat kylän kolme taloa. Kahden talon päärakennukset
ovat edelleen jäljellä, mutta Keskitalon päärakennus paloi 1990-luvun alussa. Ylönkylän tilan
talouskeskus muodostaa arvokkaan ja suojellun miljöön. Se näkyy osittain myös Kemiöntielle.
KYiönkylän miljöö on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi ja se on suojeltu maa- ja metsätaloussekä kulttuurihistoriallisen suojelun nojalla (MM :2 K). Ylönkylän keskustassa ovat myöskin Sikstus
Rönnbergin suunnittelema rukoushuone, 1920-luvulla valmistunut entinen osuuskauppa, yksityisaksi
kaupaksi rakennettu ja sittemmin mm. konttorina toiminut Virke, asuinrakennuksia ja Ylönkylän
entinen kansakoulu hieman keskustasta erillään vanhan Kemiöntien varrella. Kaiken kaikkiaan kylän
keskusta muodostaa mukavan kokonaisuuden, joka yllättää olemassaolollaan uudelta Kemiöntieltä
kääntyneen satunnaisen matkailijan (mukaanluettuna allekirjoittaneen). Kylän asutus sijoittuu siis
pääosin keskustaan, johon on syntynyt asutusta 1950-luvulle asti. Myös kyläkeskuksen ulkopuolella on
varsinkin sodan jälkeen syntynyttä siirtolaisasutusta. Uudempaa asutusta kylään ei ole syntynyt.
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Koulurakennus v.1931, alkuperäinen ilme säilynyt,
asuinraknnuksena 1980-l:lta. Kaksi ulkorak 1930-l:lta.
Kumpareella vanhan Kemiöntien varressa.
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Asuinrakennus v:lta 1947, tehty Perniön-Finbyn
osuusmeijerin työntekijöille, muutettu vain vähän . Tontti
lohkottu alunperin v.1931 Perniön Maanviljelijäin
Kauppa Oy:IIe, mutta tontti jäi rakentamatta . Ylönkylän
kylä keskuksessa.

Historia

Ylönkylä on syntynyt 1200-luvun lopun jälkeen uudisasutuskylänä. Ylönkylä kuului Hirvilahden
verokuntaan, joka maksoi ruokalisäveronsa uuden ruotsalaisen oikeuden mukaan voina. Vuoden 1540
maakirjaan Ylönkylään on merkitty 6 taloa. Kaksi taloa on hävinnyt jo ennen 1690-lukua, jolloin kylän
neljäs talo yhdistettiin Itätalon ratsutilaan. Keskitalon ja Harrin perintötilat yhdistettiin Itätaloon vuonna
1890, mistä lähtien kantataloja on ollut kylässä yksi. Torppia mainitaan vuonna 1860 viisi. Kylän
kantatalot ja ensimmäinen asutus lienee sijainnut samalla mäenkumpareella, jolla Ylönkylän
talouskeskus nykyäänkin sijaitsee. Nurkkilan kylästä 1600-luvulla tehdyssä kartassa tälle paikalle on
merkitty kolme taloa. 1700-luvulla nimismies asui Ylönkylässä, jolloin kylä oli merkittävässä asemassa
koko pitäjän kannalta, sillä käräjät pidettiin nimismiehen talossa. Ylönkyläläiset ovat olleet
myöhemminkin aktiivisia, mm . osuusmeijerin ja osuuskaupan perustamisessa.\\Kylästä inventoitiin
kesällä 1998 17 kohdetta, joista Ylönkylän asuinrakennukset olivat 1600- ja 1700-luvuilta. 1800-luvulta
oli
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Asuinrak 1800-l:lta, remontoitu, vanhailmeinen. Kaksi
vanhaa ulkorakennusta. Särkisalontien ja
Hirvilahdentien risteyksessä.
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Meijerirakennus v.1925, remontoitu ja muutettu hieman
v.1975 jälkeen. Tontilla myös ent sikalarakennus.
Näkyvä rakennus kylän keskustassa , näkyy myös
Kemiöntielle.

KUVAUS
Ylönkylän kartanon talouskeskus on paikalla, jossa
aiemmin oli kylän kolme kantataloa , ne yhdistettiin
v.1890. Keskitalon päärak paloi 1990-1 alussa, kahden
kantatalon päärakennukset jäljellä. Talousrakennuksia
1600-1900-1. Rak. hist. arvokas kokonaisuus
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Liikerakennus v.1928, korjauksissa julkisivu muuttunut.
Kauppatoiminnan loputtua ollut asuin- ja
verstaskäytössä. Varastorak v.1931 ja toinen vanhempi
piharak. Tontilla on ollut myös edeltävä
kaupparakennus. Kyläkeskuksessa.
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Kantatila, kylän 6 taloa yhd nyk Ylönkylän tilaksi.
Keskitalon ent päärak paloi 1990-l:lla. Harrin tilan
päärak 1600-1700-1, Itätalon päärak 1741+1781, muita
rak 1800-1900-l:lta. Säilyttäen remontoitu.
Maakunnallisesti arvokas kartanomiljöö.

Rukoushuone v.1916, suunn Sikstus Rönnberg,
alkuperäisessä asussaan. Alttaritaulun maalannut Karin
Slotte v.1951. Toiminut myös alakouluna 1920-1930l:lla. Kyläkeskuksessa.
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Asuinrak v .1900, laajennettu 1960-l:lla, peruskorjattu
1980- ja 1990-l:lla, vanhailmeinen. Navetta 1900-l:n
alusta. Sauna 1950-1960-l:lta. Näkyvällä paikalla
kyläkeskuksessa.
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Asuin- ja liikerakennus v.1956, remontoitu vanhaa
säilyttäen. Kyläkeskuksessa vanhan Kemiöntien ja
Särkisalontien risteyksessä.
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Asuinrak v.1900, remontoitu vanhaa säilyttäen. Lohkottu
Ylönkylästä v .1931. V:sta 1998 lähtien rakennuksessa
on toiminut kesäkahvila ja käsityömyymälä. Kumpareella
Kemiöntien ja Särkisalontien risteyksessä.
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Asuinrak, 1800 (/1700?)-l:lta, remontoitu 1990-l:n lopulla
vanhailmeiseen asuun palauttaen. Tontilla vanha
ulkorak ja kivijalka. Lohkottu Ylönkylästä v .1931.
Virkkeen kauppaliike-tontin vieressä kyläkeskuksessa.
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PERNIÖ: KIRAKKA, NURKKILA, YLÖNKYLÄ
Maankäyttö vuosina 1785 ja 1786 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
1: 10000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

KARTIASELITYS
Kartta v. 1785 ja 1986

A

e talo
e torppa
aita
- - - joki
- - - tie

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Kivelä yks.

Maisema

Kivelän kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa Kemiöntien varrella. Pohjoisessa naapurikylänä on
Alimälkkilän ja Mälkilän alueita, idässä Metsäkylä, etelässä Foula ja lännessä Merihuhti. Kylän alue on
peltoa lukuunottamatta kahta metsäistä kumparetta kylän pohjois-ja lounaiskulmissa. Kummallakin
kumpareella on muinaishautoja, pohjoisemmalla lisäksi kantatalon tontti. Kemiöntie kulkee kylän läpi
lounaasta koilliseen. Peltojen halki virtaa muutama oja, jotka laskevat lopulta Laukanlahteen etelässä .
Pellon kohdalla avautuvat avarat näkymät itään/ etelään. Kaikki asutus on samalla kumpareella kuin
kantatalo.

:;: haka
~ kasvimaa
3i mäki
l!ll1 niitty
lilil pelto
• rakennus
• talontontti
mn vesistö

Historia

Kivelän kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Kantatila on yksinäistalo, joka on nykyisellä tontillaan jo
isojakokartoissa. Se oli augmenttitila ja ostettiin perinnöksi v.1800. Tilalla oli yksi torppa 1700-l:n
alkupuolelta lähtien. Kivelästä erotettiin v.1930 Arola, v.1951 Kivelänpelto ja Metsäranta ja v.1962
Haapala. Arola ja Haapala ovat olemassa edelleen. Haapala lienee entinen torppa tai vaarintupa ja
näkyy jo varhemmissa kartoissa. Kylän alueella on useita muinaishautoja, osa Kivelän piha-alueella ja
osa siitä lounaaseen Kemiöntien varrella.

TALOT:
NURKKILA
A Alastalo (5)
B Lasola (1)
C Tonola (4)
0 Jacola (2)

Nykytila

KIRAKKA
F Kirakka (1)

Kylästä inventoitiin v.2003 kantatila Kivelä, joka sijaitsee vanhalla tontillaan. Kartanomainen
päärakennus puiston keskellä on 1800-l:n puolelta ja osin vanhaa säilyttäen peruskorjattu. Pieni
sivurakennus 1800-l:lta ja muutama vanha ulkorakennus, muut uusia. Tila on toimiva maatila. Kivelän
pihapiirissä olevat muinaishaudat ja Vaarnummin vareet Kemiöntien varressa Kivelästä lounaaseen
ovat molemmat museoviraston hoidossa. Kylän muut vanhat asuintentit ovat Arola ja Haapala, ja
molemmissa on vanhaa rakennuskantaa.

YLÖNKYLÄ
A Östergård (1)
B Mellangård (2)
C Harri (3)
Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998
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KUVAUS

Kantatila vanhalla tontillaan (kuninkaankartasto v. 17761805), kartanomainen päärak 1800-l:lta puistossa, pieni
vanha sivurakennus, ulkorakennukset pääosin uusia.
Muinaishautoja pihapiirissä, sijaitsee Kemiöntien
varressa.
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Kivelä yks.

KIINTEISTÖ
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Kivelä

Paikallinen

Kivelä on kylän kantatalo. Päärakennus on v:lta 1881,
remontoitu 1970-luvulla. Pihatupa vanhempi. Pihavaja,
talli ja puimala on tehty tod.näk. ennen sotia, sauna v:lta
1960, muut rakennukset 1990-luvulta.
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Krootila yks.
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Maisema

Krootilan kylä sijaitsee kunnan eteläosassa Kiskonjoen eteläpuolella ennen kuin Kiskonjoki yhtyy
Perniönjokeen. Naapurikyliä ovat mm. Latokartano, Kestriki ja Kuusto.
Kylä on syntynyt 1300-luvulla tai sen jälkeen uudisasutuskylänä. Vuoden 1540 maakirjassa Krootila eli
Krogsböle kuuluu kuninkaankartanon lääniin ja siinä on yksi apuveroa maksava tila sekä
ulkokyläläisten omistamaa maata. Tuolloin kylä kuului ruotsalaisen oikeuden piiriin ja maksoi
ruokalisäveronsa voina. Isojako kylässä suoritettiin 1792-93. 1700-luvun alussa Krootilan talo sijaitsi jo
nykyiselä paikallaan. Krootilan tilan osti perinnöksi Iisakki lisakinpoika vuonna 1790. //Krootilassa
inventoitiin 5 kohdetta, joista Krootilan tila 1700-luvun alun aittoineen edustaa kylän vanhinta
rakennuskantaa. Krootilan asuinrakennus on peräisin 1960-luvulta. Kolme kohdetta on 1900-luvun
alusta, yksi välirauhan aikana rakennettu Krootilan vanhan väen asuinrakennus ja yksi sotien jälkeen
rakennettu tyyppitalo. Tilat sijoittuvat Hyyppiönmäelle ja sen Vähänkuustan ja Latokartanon puoleisille
rinteille. Ainoastaan Krootilan kantatila sijaitsee Hästöntien varrella.
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Krootila yks.
ARVOTUS
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Asuinrakennus v:lta 1941. Lohkottu Krootilasta v. 1941.

Historia
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Kylän kantatila, tunnetaan 1500-luvulta. Päärakennus
1960-luvulta, vanha päärakennus sijaitsi välittömästi sen
takana ja on purettu. Aitta 1700-luvulta.
Talousrakennukset uudempia.
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Seudullinen

KUVAUS

KUNTA

Kantatalo vanhalla paikallaan. Asuinrakennus 1960.
Vanha päärak oli 1800-1, kivijalkaa jäljellä. Aitta v.1739.
V aja ja puimala vanhat, muut rakennukset uusia. Osa
valtakunnallisesti arvokasta maisemaa (RKY 137).

Perniö
KIINTEISTÖ
LONTOO

KYLÄ
Krootila
ARVOTUS
Historiallinen

Asuinrakennus 1900-luvun alusta, säilyttänyt vanhan
ilmeensä. Lohkottu Krootilasta v. 1955.
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Perniö

Merihuhti yks.

Maisema

Kyynärän kylä sijaitsee Perniön kaakkoisreunalla. Pohjoisessa naapurikylinä ovat Vääriä, Korttila,
Lintilä ja Koivisto, lännessä Vähäpakapyölin metsäalue , etelässä Saari ja Vihiniemi ja itäkulmassa
Koski. Maasto on kumpareista paitsi keskiosassa entisen Kyynäräjärven tienoilla. Sen laitamilla on
peltoa ja kylän pohjois-ja eteläosassa mäkistä ja soista metsää. Kyynäräjärvi on kuivattu ja siitä
kulkee Kyynäräjärvenoja kauas Asteljokeen asti. Kyynäräntie kulkee koko kylän läpi pohjoisesta
länteen, ja siltä haarautuvat Ylijoen-, Lohiojan-ja Haukimäentiet Ylijoentietä ei ole vielä 1930-luvulla.
Asutus on tievarsilla, pääosin melko lähellä vanhaa Kyynärän yksinäistalon paikkaa Kyynärän- ja
Ylijoentien risteyksessä Kyynäräjärven pohjoispuolella.

Merihuhdin kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa Kemiöntien varrella . Pohjoisessa naapurikylänä on
Alimälkkilän, Mälkilän ja Kivelän alueita, idässä Foula , etelässä Viipurinkaratanon kylä, Suomenniitty
ja Eikkula ja lännessä Nurkkila. Kylän eteläosa on peltoa, pohjoisosa Kemiöntien takana metsää, joka
jatkuu Jaajana alueena naapurikylien puolella. Kantatila ja muut tilat sijaitsevat pääosin tien varressa
sen eteläpuolella, vain muutama kylän koilliskulmassa tien pohjoispuolella. Idässä ja etelässä virtaa
peltojen keskellä ojia , jotka laskevat lopulta Laukanlahteen etelässä. Osin ne kulkevat kylän rajoilla .
Kantatilalta on avarat näkymät kaakkoon ja etelään peltomaiseman yli.

Historia

Merihuhdin kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Kantatila on yksinäistalo, joka on merkitty nykyiselle
paikalleen jo isojakokarttoihin v.1788. Talo ostettiin perinnöksi v.1792 . Torppia oli v.1800 yksi ja
v.1860 kaksi. Vuonna 1928 kantatilasta erotettiin neljä tilaa, Kalliola, Mäntymäki, Vesala ja Ojasi, ja
v.1930 Uusitalo ja Koivula. Kaikki em tilat Uusitaloa lukuunottamatta näkyvät jo v.1931 kartassa, joten
ne saattavat asuintontteina olla paljon vanhempiakin. 1950-l:lla kantatilasta on erotettu Männistö,
Metsäoja ja Metsärinne, ja sen jälkeen vielä joitakin tiloja. Välittömästi kylärajan takana sen
koillispuolella on Kemiöntien varressa useita muinaishautoja.

Historia

Kyynärä kuuluu 1200-luvun lopulta lähtien syntyneisiin uudisasutuskyliin. Henrik Ullner osti Kyynärän
ratsutilan perinnöksi v.1756. Kylässä oli torppia v. 1750 yksi , v.1800 kaksi ja v.1860 kolme. Vuonna
1928 Kyynärästä erotettiin Haukimäki ja Portaanpää, ilmeisesti vanhat torpat (nyk. Haukimäki ja
Mäntyvaara). Vuoden 1931 karttaan on edellisten lisäksi merkitty Karjasilta ja neljä muuta asuintonttia
tai tilaa. Karjasilta lienee nykyinen Päivärinne, ja Lähteenmäen tila näyttäisi olevan yhden vanhan
asuintontin paikalla. Näillä ja osalla muistakin nykyisistä asuintonteista saattaa siis olla vanhoja
rakennuksia . Vuonna 1941 Kyynärän tila jaettiin kymmeneen osaan asutustoimintaa varten. Kantatilan
vanha tontti jaettiin kahtia niin, että päärakennus jäi Keskitilan ja osa muista rakennuksista Kyynärän
tilan puolelle. Navetta on yhteinen. Osa lohkoluista tonteista oli uusia, osa vanhoja asuintontteja, ja
sittemmin joillekin niistä on tehty uudet rakennukset.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 kantatila Merihuhti. Se sijaitsee vanhalla paikallaan. Päärakennus on 1800l:lta, sittemmin remontoitu mutta vanhailmeinen. Ulkorakennukset ovat uudempia, joskin osa sijaitsee
likimain niitä edeltäneiden rakennusten paikalla. Tila on toimiva maatila. Kylän kaikki 1920-1930luvuilla itsenäistyneet tilat ovat edelleen olemassa ja tiloilla saattaa olla myös vanhaa
rakennuskantaa. Vuoden 2003 valikoiva inventointi ei ko tiloille yltänyt, mutta Kemiöntien varressa
sijaitsevat tilat olisi syytä huomioida täydentävässä inventoinnissa.

Nykytila

Kyynärän kylästä inventoitiin v. 2003 kaksi kohdetta , vanha kantatila ja sitä vastapäätä sijaitseva
1900-luvun alkupuolen tila Leppä rinne. Vanha Kyynärän yksinäistalon tontti on jaettu kahtia niin, että
osa vanhoista rakennuksista kuuluuKeskitila-ja osa Kyynärä-nimiseen tilaan . Tontilla on edelleen
näkyvällä paikalla vanha päärakennus, joka on säilyttänyt vanhan ilmeensä. Muut vanhat rakennukset
ovat huonokuntoisia, muunneltuja tai hävinneet. Kylässä on muutama toimiva maatila , ja loput
rakennuksista ovat tyhjillään tai lomakäytössä. Muutamalla tilalla saattaa vielä olla jäljellä vanhaa
rakennuskantaa , mutta tämän vuoden kenttätyön aikana sitä ei ennätetty tarkistaa.
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Kantatila vanhalla paikallaan, päärakennus 1800-1
lopulta?, ulkorakennukset uudempia mutta osin
edeltäneiden paikalla. Selkeästi vanha asuintontti aivan
Kemiöntien varressa.

Vanha kantatalon tontti (kuninkaankartasto v.17761805), jaettu v .1941 kahden tilan , Keskitilan ja
Kyynärän, kesken. Päärakennus 1800-J:Ita,
vanhailmeinen. Navetta 1900-l:n alusta. Näkyvällä
paikalla Kyynärän- ja Ylijoentien risteyksessä.
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Merihuhti on kylän kantatalo ja sijaitsee vanhalla
paikallaan. Asuinrakennus on 1900-luvun alusta,
muutoksia1950-1980-J, puuvaja 1930-Juvulta, sauna
1940-Juvulta ja navetta 1950-luvulta. Peltolato on 1900luvun alusta. Muut rakennukset ovat nuorempia.

Keskitila on erotettu v. 1941 Kyynärän yksinäistalon
maista ja sijaitsee vanhalla Kyynärän kantatalon
pihatontilla. Päärakennus on 1800-luvulta ja se oli
vuoteen 1941 asti Kyynärän tilan päärakennus. Muut
rakennukset ovat uudempia.
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Knaapila

Maisema

Knaapilan kylämäki ja kantatalo Isotalo sijaitsee keskeisellä paikalla peltojen ympäröimällä mäellä.
Kantatalon torpat sijoittuvat Erveläntien toiselle puolelle ja muodostavat melko yhtenäisen mäkitupaalueen. Idässä noin 100 metrin päässä on Ylikulmantien, Kivilinnantien ja Erveläntien risteys, joka on
Kakolan, Knaapilan ja Öyrilän kylien keskusalue.
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Ent. torppa tai mäkitupa, lohkottu Isotalosta 1933,
asuinrakennus 1925, korjattu kesäasuntokäyttöön.

Historia

Knaapilan kantatila Isotalo on aina sijainnut samalla paikalla kylämäellä. Vuoden 1540 maakirjassa
mainitaan Knaapilan kylässä 3 apuveroa maksavaa taloutta. Isojaossa v. 1788 yhdistettiin alunperin
kaksi kantataloa, Vähätalo ja Isotalo. Isojaon aikaan kantatalot olivat Isotalo, Uusitalo, Vähätalo ja
Meriknaapila, joista viimeinen sijaitsee erikseen Ali-Melkkilän kylässä Perniön kirkonkylän toisella
puolella. V. 1914 lohkottiin Isotalon maista palstatilaksi meijerin kiinteistö, joka on lohkottu 12 osaan.
Isotalon isännät ovat olleet aktiivisia kylän taloushistoriassa ja Isotalon entinen isäntä M.A. Knaapinen
on kirjoittanut Perniön pitäjän historian.
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KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Meijeri
KYL.ÄKOSA
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ARVOTUS
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Ylikulman Osuusmeijeri, tontti lohkottu Isotalosta noin
v.1911. Meijerin rakennuksista jäljellä 1954 rakennettu
asuinrakennus ja sikala vudelta 1937. Vuonna 1913
valmistunut meijeri paloi 1985, sijaitsi asuinrakennuksen
päädyssä.

38

KUVAUS
Kantatila Isotalo sijaitsee vanhalla kylätontilla. Päärak
v.1854 , remontoitu 1920- ja 1970-l:lla, vanhailmeinen .
Talli ja sikala 1910-l:lta, vanhan väen asuinrakennus.
Isojaon aikaan kylätontilla sijainnut kolme taloa : Isotalo,
Ustalo ja Wähätalo.
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Isotalo (Knaapilan talo)

KOHOENO

Entinen torppa, lohkottu Isotalosta 1930. Asuinrakennus
1864, laajennettu myöhemmin yhdellä huoneella ja
ilmeisesti korotettu (nykyasu lähinnä 191 0-20-luvulta}.
Kaksi taitekattoista talousrakennusta 1920-30-luvulta.

Kylä on säilynyt melko samanlaisena rakennuskannaltaan, uutta asutusta ei ole juuri tullut. Kylän
keskeisin alue on Isotalon mäki ja mäen alapuolella vastapäätä Erveläntiellä oleva meijerikiinteistö,
jossa kylän postitoimisto ja työtä antava meijeri ovat toimineet. Meijerikiinteistö ei ole säilynyt
kokonaisuudessaan, vaan meijeriosa paloi v. 1985. Metsäalueelia Erveläntien länsipuolella sijaitsee
vanha mäkitupalaisten asuinalue.
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Rajapiiriitalo, kuulunut Mälkilän kartanoon.
Talouskeskus sijainnut samalla paikalla jo 1700-luvun
lopulla. Taitekattoinen asuinrakennus 1920 (?},
peruskorjattu 1980-90-l:lla (?}. Talousrakennuksia 1900luvun alkupuoliskolla.
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Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla.
Päärakennus 1854, korotettu mansardikattoiseksi 1922,
peruskorjattu 1974 ( katto palautettiin "enemmän
vanhaa malliaan vastaavaksi" nyk. matala aumakatto}.
Talli ja sika Ia 191 0-luvulta, vanhanväen as.rak.
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Perniö

Maisema
Maisemallisesti merkittävä pieni yksinäistilan ympärille muodostunut kylä. Alueella runsaasti
muinaismuistoja. Penttilän pieni yksinäistilan ympärille syntynyt kylä sijaitsee noin kolmen kilometrin
päässä kirkonkylästä länteen. Yksinäistila on tien vieressä etelärinteellä pellon reunassa . Muut kylästä
inventoidut kohteet sijaitsevat lähellä kantatilaa.

Kantatalo, yksinäistila, joka on syntynyt 1860-l:lla.
Paikalla ollut edeltäviä tiloja, kylä tunnetaan jo ennen
1300-lukua. Päärak ja pääosa ulkorak tehty sotien
jälkeen, muutama 1900-l:n alusta. Kaksi työväen
asuinrak noin v:lta 1925 ja 1939.
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RAUHALA!

KYLÄ
Metsäkylä
ARVOTUS
Maisemallinen

Historia
Penttilän kylä on syntynyt Perniön historian mukaan jo ennen 1300-lukua. Kylä tunnettiin aiemmin
myös nimellä Bengtilä. Asutusta on paikalla ollut jo esihistoriallisella ajalla. Kylän alueella on useita
hautaröykkiöitä. Penttilän päärakennuksen itäpäädyn läheltä on kaivettu matala kumpuhauta, joka on
mahdollisesti esiroomalaiselta ajalta. Läheisessä metsikössä Hakamäen pienen torpan lähellä on
useita röykkiöitä. Ainakin 1700-luvun alkupuolelta lähtien Penttilä on ollut yksinäistila. Isojakokartat ja
asiakirjat kylästä puuttuvat. Vain yksi vanha kartta kylästä on olemassa, joka lienee 1600-luvulta. (ks.
liite)//Penttilän päärakennus on rakennettu 1850-luvullaja sen nykyinen ulkoasu on 1980-luvulta.
Ulkorakennukset ovat pääosin tämän vuosisadan alkupuolelta. Merkittävin niistä on vilja-aitta 1900-1.
alkupuolelta. Kantatilan lisäksi kylästä inventoitiin neljä muuta vanhempaa asuinrakennusta. Näistä
parhaiten alkuperäisen asunsa on säilyttänyt Peltolan pieni 1920-luvulla tehty asuinrakennus. Melko
hyvin säilynyt on myös Hakamäen pieni mäkitupa. Pahlo ja Päivölä ovat siirtotiloja. Kylän alueelle ei
ole syntynyt uudempaa rakennuskantaa.

KOHOENO

342

Asuinrakennus 1800-l:n puolivälistä tai lopulta,
remontoitu 1950-luvulla. Ulkorakennukset 1940-1950l:lta. Tila lohkottu palstatilaksi alunperin v. 1913.
Kemiöntien varrella näkyvällä paikalla.
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Penttilä yks.
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KYLÄKOSA
Penttilä yks.
ARVOTUS
Seudullinen

KUVAUS

Kantatila Penttilä vanhalla paikallaan, päärakennus
1850-l:lta, ulkoasu 1980-l:lta. Ulkorakennuksia 1900-l:n
alkupuolelta. Pihakokonaisuus Metsäkyläntien varrella.

Entinen torppa 1900-l:n alusta, asuinrak ulkoasu v:lta
1947, peruskorjattu 1980-l:lla. Navetta 1940-l:lta,
muutettu autotalliksi. Kemiöntien varressa.
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HAKAMÄKI
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Kartta v. 1779, 1789
e torppa

liill haka

~ kasvimaa

».: mäki

Ent Penttilän tilan vaarintupa. Asuinrak v.1921,
säilyttänyt vanhan asunsa. Navetta ja sauna 1920-l:lta.
Penttilän tilan naapurina.
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• rakennus
= suo
• talon tontti
• torpan tontti
uudisviljelys
U!il vesistö

TALOT:

7 Meriknaapila (3)

METSÄKYLÄ

Ent mäkituparak, asuinrak ehkä 1800-l:n lopulta,
remontoitu tod.näk. 1920-1930- ja 1950-l:lla. Navetta ja
sauna kenties 1930-l:lta. Lohkottu Penttilästä v.1928.
Pihan vierellä V-S:n seutukaavassa mainittu
hautaröykkiöalue.

A Heikintalo (2)
B Lassintalo (1)
torppa tai talo?
Mustavalkoinen peruskartta

V. 1998
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Yksinäistila, kantatila. Päärak 1850-l:lta, peruskorjattu
1960- ja 1980-l:lla, vanhailmeinen. Navetan hirsiosa
1900-l.n alusta, lisäosat 1952 ja myöh. Aitta, puuvaja ja
lato tod.näk. 1900-1 alusta. Muut rak uudempia.
Penttilän hautaröykkiöalue, suojeltu
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KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Koivisto

Maisema

Koiviston kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Kylässä on ollut kolme kantataloa, Vähätalo, keskitalo ja
Isotalo, jotka on ostettu perinnöksi v.1791. Keskitalo on muodostanut Lintilän kylän Lintilän kanssa
yhteisen ratsutilan. Isotalo puolestaan oli Lintilän lampuotitilana, ja molemmat otettiin Lintilän kanssa
yhdysviljelyyn v .1843. Vuonna 1920 nämä kolme taloa yhdistyivät ja siten muodostettiin Lintilän
kylään uusi talo Lintilä. Koiviston kylän ainoaksi kantataloksi jäi Vähätalo. Vuonna 1860 kylässä on
ollut kaksi torppaa. Kenties ne ovat samat Mannila ja Hakala, jotka erotettiin Vähätalosta v.1931.
Vuonna 1951 Vähätalosta on erotettu Myllymäki. Muuta vanhempaa asutusta kylässä ei ole.

Historia

Nykytila

Perniö

Koivisto

39

ARVOALUE

ARVOTUS

Vanha kylätontti

Seudullinen

Nykytila

Kylässä inventoitiin kolmen vanhan kantatalon, Hannuntalon, Alastalon ja Vanhatalon rakennukset
~ekä Alastupa-niminen pieni tila Kiskontien varressa. Kantatiloista kaksi sijaitsee vanhalla kylätontilla
ja kolmas (Aiastalo) lienee ollut nykyisellä paikallaan 1800-1900-lukujen vaihteesta. Myös Alastupa
1900-luvun alkupuolelta on näkyvällä paikalla ja hoidettu. Edellisten lisäksi kylässä on yksi 1930luvulla perustettu tila (Yiijoki) sekä jonkin verran 1950-luvulla perustettuja uusia tiloja. Lisäksi
kantatalojen yhteydestä on myöhemmin erotettu joitakin vanhoja asuintontteja omiksi tiloikseen.
Joissakin niistä saattaa olla vanhaa rakennuskantaa jäljellä.

KUVAUS
Kolmesta kantatalosta on jäljellä yksi, Vähätalo, joka
sijaitsee vanhalla kylämäellä. Vanha päärakennus
purettu, pienempi asuinrakennus kenties 1800-l:lta.
Näkyvällä paikalla mäen päällä.
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KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Vähätalo

ARVOTUS

Koivisto

Lapparla

Lapparlan kylä on syntynyt ennen 1300-lukua ja Lintilä on sen tytärkylä. Vuonna 1723 kylässä oli
kolme kantataloa, Alastalo, Hannu eli MyiJärintalo ja Greuntalo. Alastalo ja Hannu muodostivat
yhteisen ratsutilan, joka jakaantui neljään osaan. Greuntalo oli ratsutilan augmentti. Ajan mittaan
ka~tatil~j~ on halottu ja yhdistetty e~i. ta~oin, niin että kylän talomäärä on vaihdellut kolmesta jopa
se1tsemaan. Vanhatalo Rno 4 synty1 ISOjaossa v.1789, kun osat Hannuntalosta ja Alastalosta
yhdistettiin. Greuntalo on sulautunut muihin kantataloihin. Vuonna 1984 yhdistettyjen kantatalojen Rno
{1 ,2,3) yhteiseksi rekisterinumeroksi muutettiin Rno 5. Myöhemmin Vanhatalo on erotettu ja saanut
rekisterinumeron 6. Isojakokartoissa v.1789 kaikki tilat sijaitsevat vanhalla kylätontilla. Vuonna 2003
ko paikalla sijaitsevat Hannuntalo ja Vanhatalo. Nykyisen Hannuntalon päärakennus on entisen
Hannun talon päärakennus ja Vanhatalon päärakennus on entisen Vanhatalon päärakennus. Alastalo
on siirretty Kiskontien toiselle puolelle tod.näk. 1800-1900-lukujen taitteessa.

Koiviston kylästä inventoitiin v.2003 kylän kantatila, Vähätalo. Se sijaitsee vanhalla kylätontilla mäen
päällä Lintiläntien ja Kyynäräjärvenojan varrella. Vanha päärakennus on purettu ja nykyisistä
asuinrakennuksista ainakin toinen on 1800-l:lta tai 1900-l:n alusta, joskin remonteissa muutettu. Aitta
on vanha, mutta muita vanhoja talousrakennuksia ei ole. Vanha kylätontti on näkyvällä paikalla. Tie
on aiemmin kulkenut hieman eri kohdasta ja Kyynäräjärvenojan ylittävän vanhan sillan perustukset
ovat jäljellä, samoin vanha tiepohja Lintilän tilan suuntaan. Mannilaan ja Hakalaan kulkee
Pitkäjärventie Lintilän kylän puolelta. Tiloilla saattaa olla jäljellä vanhaa rakennuskantaa, mutta asiaa
ei v. 2003 tarkistettu. Myllymäki lienee rakennettu 1940-1950-luvulla. Muita vanhoja asuintontteja ei
ole.

KOHOENO

Perniö

Lapparlan kylä sijaitsee Perniön kaakkoispuolella Kiskontien varressa. Pohjoisessa naapurikylänä on
Lemunkartanonkylä, idässä Korttila, etelässä Lintilä ja lännessä Asteljoki. Kiskontien putkahtaa
metsästä Lapparlan kylän alavalle peltoaukea IIe ja kulkee melko suoraan kylän ja peltojen poikki ja
vanhan kylätontin sivuitse. Kyläkeskus on mäellä kylän ja peltojen keskellä. Itärajana on
Kyynäräjärvenoja, joka taittaa kylän etelä- ja pohjoisosassa peltojen poikki. Kylän länsi- ja eteläosissa
on pieni metsäalue.
Asutus on vanhan kylätontin tuntumassa ja muutama tila metsänreunassa.

Historia

KYLÄKOSA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Maisema

Pieni Koiviston kylä sijaitsee Perniön kaakkoisreunalla. Pohjoisessa ja lännessä naapurikylänä on
Lintilä, etelässä Vähä- ja lsopakapyöli ja idässä Kyynärä. Eteläosa on metsää, pohjoisosa peltoa ja
sen keskellä on metsäinen mäkivyö, jonka läpi Lintiläntie kiemurtelee kylän halki. Korkeuserot ovat
jyrkät. Vähäinen asutus on tien varressa. Kylän halki idästä pohjoiseen kulkee Kyynäräjärvenoja, joka
laskee kauas Asteljokeen asti.

KUNTA

KUNTA

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KYLÄKOSA

Lapparla

ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS
Vanhalla kylätontilla kaksi vanhaa kantataloa, hyvin
hoidettu kokonaisuus. Kolmas kantatalo siirretty tien
toiselle puolelle, mutta on kiinteä osa kokonaisuutta.
(SU-kohde 711)
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Paikallinen

Vähätalo on yksi Koiviston kylän vanhoista kantataloista
ja sijaitsee entisellä paikallaan vanhalla kylänmäellä.
Vanha päärakennus on purettu. Toinen asuinrakennus
lienee 1900-luvun alkupuolelta. Aitta on tod.näk. 1800luvulta. Muut rakennukset nuorempi

103

KOHOENO

56

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

Alastalo

KYLÄ

Lapparla

ARVOTUS

KOHOENO

283

Perniö

Lapparla

KIINTEISTÖ

Alastupa

ARVOTUS

Historia
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Asuinrakennus on tiettävästi 1900-luvun alusta ja on
säilyttänyt melko hyvin alkuperäisen ilmeensä.

KYLÄ
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KIINTEISTÖ

Hannuntalo

ARVOTUS

Nykytila

Lintilän kylästä inventoitiin v.2003 kantatila Lintilä ja vanha sepän asuintontti Nummela. Lintilä
sijaitsee vanhalla isojaon aikaisella paikallaan. Sen pää- ja sivurakennukset on kunnostettu 1990luvulla vanhaan asuun ja tien toisella puolella on vanha aitta. Muita rakennuksia ei enää ole ja tila on
asuinkäytössä. Nummelan pihapiirissä on 1900-luvun alkupuolen ilmettä ja siitä pidetään huolta.
Rakennus on näkyvällä paikalla Lapparlan kylään avautuvan peltoaukean päässä aivan Lintilän kylän
pohjoisreunassa. Lintiläntien varrella on sodan jälkeen rakennettuja taloja, mutta myös vanhoja
asuintontteja, joilla saattaa olla jäljellä vanhaa rakennuskantaa. Asiaa ei ehditty selvittää tarkemmin
kesällä 2003.
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Seudullinen

Hannuntalo on yksi Lapparlan kylän vanhoista
kantataloista ja sijaitsee edelleen vanhalla kylänmäellä.
Pää- ja sivurakennus ovat 1800-luvulta, samoin aitta ja
luhti. Etäämpänä olevat talousrakennukset ovat
nuorempia. (SU 711)
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Vanhatalo

ARVOTUS

Lintilä yks.

Lintilä on ennen 1300-lukua syntyneen Lapparlan kylän tytärkylä. Kylän kantatalo on Lintilä. Se on
ostettu perinnöksi v.1791. Lintilä on muodostanut yhteisen ratsutilan Koiviston kylän Keskitalon
kanssa, ja Koiviston Isotalo puolestaan on ollut Lintilän lampuotitilana. Molemmat mainitut Koiviston
kylän talot otettiin Lintilän kanssa yhdysviljelyyn v.1843, ja v.1920 nämä kolme taloa yhdistyivät,
jolloin Lintilän kylään muodostettiin uusi talo Lintilä. Vuonna 1800 Lintilässä oli yksi ja v.1860 kaksi
torppaa. Vuonna 1931 Lintilästä erotettiin Kivisoja, Hyöpakkaja Nummela ja v.1952 kuusi asutustilaa.
Niistä osa saattaa olla perustettu vanhoille asuintonteille. Myöhemmin Lintilästä on erotettu vielä
joitakin asuintontteja, joilla lienee vanhoja rakennuksia, mm Tuulpakka ja Kujansuu. Lintiläntie
seurailee pääosin vanhaa linjausta, joskin kaartaa Koiviston kylään nykyisin kauempaa lännestä.

Maisemallinen

KUNTA

Perniö

Lintilän kylä sijaitsee Perniön kaakkoisosassa. Pohjoisessa naapurikylänä on Lapparla, idässä Korttila,
Kyynärä ja Koivisto, etelässä Vähäpakapyöli ja Liiri ja lännessä Lupaja ja Asteljoki. Kylän etelä-, länsija pohjoisosassa on metsää, ja itä- ja keskiosassa metsän kainalossa peltoa. Lintiläntie kiertää kylän
itäosassa ja siitä erkanee Alhomäen- ja Pitkäjärventiet Asutus on teitten varsilla. Eteläosassa ovat
Lupajanjärvi ja Pitkäjärven pohjoispää, jonka rannassa on jonkin verran loma-asutusta.

Alastalo on yksi Lapparlan kylän vanhoista
kantataloista. Isojakokartoissa rakennukset sijaitsevat
Kiskontien eteläpuolella vanhalla kylämäellä. Nykyisellä
paikallaan tien pohjoispuolella rakennukset ovat olleet
1800-luvulta. (SU 711)
KYLÄ

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Maisema

Seudullinen

KUNTA

KUNTA
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Paikallinen

Vanhatalo on yksi Lapparlan kylän kantataloista ja
sijaitsee edelleen vanhalla kylämäellä. Päärakennus
lienee 1800-luvulta ja vaarintupa on 191 0-luvulta. Muut
rakennukset ovat nuorempia.
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Maankäyttö vuosina 1765 ja 1786-89 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Lintilä yks.
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KARTTASELITYS
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KUVAUS

:,z haka

Lintilän kantatalo vanhalla tontillaan. Päärakennus on
kunnostettu vanhaan asuun 1990-l:lla, samoin
sivurakennus. Lisäksi aitta. Näkyvästi Lintiläntien
varrella.
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KOIVISTO
A Isotalo (3)
B Wähätalo (1)
P Keskitalo (2)
LINTILÄ
A lindilä (1)
KUNTA

KYLÄ

Perniö

Lintilä yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Lintilä

LAPPARLA
B Mylleri (2)
C Wanhatalo (4 :2)
0 Usitalo (5:3)
E Alastalo (1)
F Grevontalo (3)
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Seudullinen

Lintilän yksinäistalo on vanha kantatalo, joka sijaitsee
edelleen vanhalla paikallaan. Päärakennus,
sivurakennus ja aitta ovat 1800-luvulta.
Asuinrakennukset on kunnostettu.
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Perniö

Lintilä yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Nummela
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Maisemallinen

Rakennus on entinen Lintilän tilan torppa ja lienee 1900luvun alkupuolelta. Pihapiirissä on vanha pajarakennus.
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KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Pohjatalo

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Kokki Ia

Maisema

Pieni Kokkilan kylä sijaitsee Perniön itäreunalla . Pohjoisessa naapurikylinä ovat Kantola ja
Suomenkylä, etelässä Lemunkartanon kylä ja Torkila. Vanha kylätontti on mäellä kylän keskellä ja sen
ympärillä on peltoa. Etelässä rajana on Kaskonjoki ja pohjoisessa Asteljokeen laskeva puro. Metsää ei
ole. KokkiJantie saapuu kaakosta vanhalle kylätontille ja kaartaa siitä lounaaseen jatkuen Torkilan
kylän puolelle Kyläntaloon. Aiemmin tie on jatkunut KokkiJan kylätontilla luoteeseen Suomenkylän
Lampolaan, mutta sitä tietä ei enää ole.

KYLÄ
Kokki Ia
ARVOTUS
Maisemallinen
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Pohjatalo on toinen Kokkilan kylän kantataloista. Se
sijaitsee liki entisellä paikallaan vanhalla kylämäellä.
Nykyiset rakennukset on tehty sotien jälkeen. Vanha
päärakennus purettiin 1980-luvulla.

Historia

Kokkila on ennen 1300-lukua syntyneen Kantolan tytärkylä. Kylässä on ollut kaksi taloa, Pohjatalo ja
Tavi (augmenttitila}. Tilat on ostettu perinnöksi v.1861 ja v.1863. Torppia on 1700-l:lta lähtien ollut
yksi. Vuonna 1938 tiloista on erotettu Hakala 1ja Hakala II, ja 1950-l:lla osa tiloista on lohkottu
asutustiloiksi. 1960-l:lla Tavin asuintontti on erotettu tilan maista ja saanut nimen Törmälä. Se on
Tavin tilan vanha tontti. Tavi-nimisellä tilalla ei enää ole rakennuksia .

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Törmälä

Nykytila

Törmälä sijaitsee paikalla, jossa aiemmin sijaitsi Tavi ,
toinen Kokkilan kylän kantataloista. Törmälä on erotettu
Tavista v.1964. Se on Tavin entinen pihatontti ja
asuinrakennus on entinen Tavin päärakennus.
Asuinrakennus 1920-luvulta tai v:lta 1949?

Kylästä inventoitiin v. 2003 vanhat kantatilat Pohjatalo ja Tavi (nyk Törmälä}. Kumpikin sijaitsee
vanhalla paikallaan kylätontilla, mutta vanhat rakennukset on uusittu. Pohjatalon vanha päärakennus
on purettu eikä muutakaan vanhaa rakennuskantaa juuri ole. Törmälän asuinrakennus on 1940-luvulta
tai vanhempi, mutta likimain Tavin vanhan asuinrakennuksen paikalla. Vanha kylätontti erottuu
kuitenkin edelleen selkeästi maisemasta. Muuta vanhaa rakennuskantaa kylässä ei ole.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KYLÄKOSA
Kokkila
ARVOTUS
Seudullinen

KYLÄ
Kokkila
ARVOTUS
Historiallinen

KOHOENO
40

KUVAUS

Kaksi kantataloa, joista toinen isojaon aikaisella
kylätontilla , toinen sen reunassa . Vanhaa
rakennuskantaa ei ole. Vanha kylätontti erottuu
selkeästi maisemasta.
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KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Lehtiniittu

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Tilkkala

Maisema

Maisema

Pohjoisesta Kivilinnantieltä tultaessa Tilkkalaan etelässä ja lännessä ovat laajat peltoaukeat, joiden
takana on metsäaluetta. Tilkkalan kantatalo on suoraan etelässä nousevan mäen rinteessä
piharakennuksineen. Tilkkala näkyy kauas Mussaaren ja Öyrilän kyliin saakka pohjoisessa. Tilkkalan
lohkotilat sijoittuvat itäiselle puolelle Kivilinnantietä, jossa tilat sijoittuvat metsäalueen ja tien laitaan.

Lehtiniitun kylä sijaitsee Perniön itäreunalla. Pohjoisessa naapurikylänä on Tilkkala, idässä Kollarla,
etelässä pala Koskea ja lännessä Vääriä ja Torkkila. Länsiosassa on tasaista peltoaluetta, itäosassa
metsäisempi alue pienine peltoineen ja eteläreunassa Rapasuo. Eteläosassa kulkee KoiJarinjärvestä
laskeva puro. Länsireunalla on Kivilinnantie, idempänä Lehtijärventie ja pohjoisessa niitä yhdistää
Lehtiniityntie. Tiet noudattelevat pääosin vanhaa, jo isojakokartoissa näkyvää linjaa. Asutus on
keskittynyt teitten varsille. ltäreunalla, tosin pääosin Kollarlan puolella, näkyy isojakokartassa järvi
(Lehtijärvi), joka on myöhemmin kuivattu.

Historia

Tilkkalan kantatalon mailta on löydetty veneenmuotoinen vasarakirves ja kourutaltta , jotka viittaavat
varhaiseen asutukseen alueella. Lisäksi alueella on muinaishautoja ja kivipaasirivistö. Tilkkala
mainitaan v. 1540 maakirjassa erillisenä verokuntana eli se on kuulunut Lemun verokuntaan, ja siihen
on kuulunut kaksi apuveroa maksavaa taloutta. Tilkkala on kylän yksinäistalo, josta on lohkottu
myöhempi tila-asutus. Isojako oli v. 1796, jolloin Tilkkalasta jaettiin toinen nimetön tila. Nämä
yhdistettiin jälleen v. 1914 ja muu lohkominen on alettu vuodesta 1920.

Historia

Lehtiniittu on ennen 1300-lukua syntyneen Torkkilan kylän tytärkylä. Kantatila on Lehtiniittu, ratsutila ,
joka halottiin isojaossa v.1796 kahteen osaan Simontalo ja Litt B (Lehtiniitty). Johan Löfroos osti osat
perinnöksi v.1837 ja v.1851.1sojakokartassa tila sijaitsee nykyisen Lehtiniityn tilan paikalla . Torppia oli
v.1750 kolme, v.1800 yksi ja v.1860 viisi. Vuonna 1914 kantatilasta erotettiin Lehtijärvi ja Myllypakka.
Vuoden 1931 kartassa kylän alueella on edellisten lisäksi kahdeksan asuintonttia tai pientä tilaa,
joskaan niitä ei ole erotettu itsenäisiksi. Sodan jälkeen 1950-luvulla Lehtiniityn tila pilkottiin asutus- ja
siirtotiloiksi.

Nykytila

Tilkkalan kantatalo on hyvin säilytetty alkuperäisessä ulkoasussaan. Kylän muu asutus on sijoittunut
metsäiselle alueelle.

Nykytila

Lehtiniitun kylästä inventoitiin v. 2003 kantatalo Lehtiniitty. Se sijaitsee vanhalla kantatalon tontilla,
mutta vanha päärakennus on purettu ilmeisesti 1940-1950-luvulla ja nykyinen asuinrak on ko ajalta.
Navetta ja aitta lienevät 1900-luvun alusta , mutta eivät säily hoitamatta .
. Myllypakka on vanha asuintontti, muut tilat ovat pääosin sotien jälkeen syntyneitä ja rakennettuja.

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KUNTA

KYLÄKOSA

Perniö

Lehtiniittu

ARVOALUE

Vanha yksinäistalon tontti

ARVOTUS

KOHOENO

KUVAUS

-------

Perniö

Lehtiniittu

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Lehtiniitty

Historiallinen

Tilkkala

112

ARVOTUS

Seudullinen

Tilkkalan kantatalo sijaitsee vanhalla paikallaan
kylämäellä. Mäki on merkittävä maisemallisena
elementtinä näkyvyytensä vuoksi.

Paikallinen

KYLÄ

KOHOENO

KUVAUS

63

Lehtiniitty niminen kantatalo vanhalla tontillaan.
Päärakennus purettu, aitta ja navetta hoitamatta, mutta
paikka on näkyvä.

KUNTA

KYLÄKOSA

KOHOENO

304

Lehtiniitty on vanha kantatalo, joka sijaitsee samalla
paikalla kuin isojakokartoissa. Vanha päärakennus oli
käytössä vielä 1940-luvulla ja nykyinen on tod.näk. sen
osa. Lohkokiviset aitta ja navetta (1900-luvun alusta?)
ovat huonossa kunnossa.
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Perniö

KIINTEISTÖ

Hyynelä

KYLÄ

Tilkkala

ARVOTUS

KOHOENO
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Perniö

KIINTEISTÖ

Järvenpää

KYLÄ

Tilkkala

ARVOTUS

Perniö

Tilkkala

Tilkkala

Paikallinen

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Torkila

Historia

KOHOENO

Torkilan kylä on syntynyt ennen 1300-lukua ja Lehtiniittu on ollut sen tytärkylä. Kylässä on ollut neljä
kantataloa, Lauri, Kyläntalo, Hirvo ja Lampo. 1910-luvulla Hirvoon yhdistettiin Svenintalon perintötila
ja 1930-luvulla Lampon talo. Isojakokartoissa kylätontti sijaitsee suunnilleen nykyisten Hirven talon
rakennusten kohdalla tien molemmin puolin, yksi talo siitä hieman itään päin. Sittemmin Laurin talo on
siirretty nykyiselle paikalleen kenties 1800-luvun lopulla. Samoihin aikohin Kyläntalo siirrettiin pois
kylätontilta, mutta uutta päärakennusta tilusten keskelle ei koskaan rakennettu, vaan nykyinen
Kyläntalo onkin vasta sotien jälkeen rakennettu asutus-/ siirtotila. Lampon vanha päärakennus sijaitsi
Lepolan alapuolella ja paloi sota-aika. Hirven vanha päärakennus sijaitsee !likimain vanhalla
paikallaan, muttei ole enää käytössä. Torppia kylässä oli v.1860 kaksi. Kylässä on sekä 1910-1930luvuilla että sodan jälkeen erotettuja tiloja, ja joillakin niistä on vanhoja 1900-luvun alkupuolen
rakennuksia.

663

Historiallinen

KYLÄ

Perniö

Torkilan kylä sijaitsee Perniön itäreunalla. Pohjoisessa naapurikylinä ovat Kokkila ja Kantola, idässä
Tilkkala ja Lehtiniitty, etelässä Vääriä ja lännessä Korttila ja Lemunkartanon kylä. Kylän läpi koillisesta
lounaaseen kulkee metsäinen ja mäkinen alue, jonka läpi kiemurtaa Torkkilantie. Sen varrella on
vanha kylätontti ja muu asutus. Metsäalueen ympärillä on peltoa. Kylän pohjoisrajalla on Koskenjoki ja
eteläosassa on ollut Torkkilanjärvi, nyt vain Torkkilansuo. Kylän mäkialueet ovat nimeltään Varemäki
ja Rajamäki. Aivan lähellä, kylärajan takana koillisessa Tilkkalan puolella ja lännessä Lemunkartanon
puolella on useita muinaishautoja.

Ent. torppa tai muu maattoman väen asumus (?),
lohkottu Tilkkalasta 1920. Asuinrakenus 1800-luvulta
(?), peruskorjattu täysin 1980-90-luvulla, nykyisin
kesäasuntona.

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Maisema

Paikallinen

Ent. torppa tai mäkitupa. Asuinrakennus 1800-luvun
puolivälistä, talousrakennus n. 1900.

KUNTA

KUNTA

Nykytila

KOHOENO

Kylästä inventoitiin v. 2003 kolme tilaa, Lauri, Hirvo ja Lepola. Laurin päärakennus on ollut paikallaan
1800-luvun lopulta. Hirvo on vanhalla kylätontilla ja osa vanhoista rakennuksista muodostaa edelleen
vanhailmeisen kokonaisuuden, joskin niiden rinnalla on myös uudempia rakennuksia. Lepola on
Lampon vaarintupa 1920-l:lta. hoidettu vanhailmeinen rakennus Torkkilantien varressa. Kylässä on
myös muita tiloja, joilla mitä ilmeisimmin on 1900-luvun alkupuolen rakennuksia.
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Kylän kantatalo, talouskeskus vanhalla paikalla.
Asuinrakennus 1830, peruskorjattu 1930, 1970- ja 1990luvuilla. Tilan pellolla kivirivi, joka saattaa viitata
muinaiseen viljelyyn.

KUNTA

KYLÄKOSA

Perniö

Torkila

Vanha kylätontti

Seudullinen

ARVOALUE

KOHOENO

ARVOTUS

KUVAUS
Neljästä kantatalosta Hirvo edelleen vanhalla
kylätontilla, Lauri siirretty nykyiselle paikalleen 1800-l:lla,
kaksi muuta hävinneet. Hirvon ja Laurin päärak 1800l:lta, lisäksi uudempia rakennuksia. Kylätontti erottuu
edelleen selkeästi kylätien varrell
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PERNIÖ: KOKKILA, LEHTINIITIY, TILKKALA, TORKKILA
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KYLÄ

Perniö

Torkila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Hirvo

Maankäyttö vuonna 1795 laaditun kartan
. mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KOHOENO
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Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003.
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Paikallinen

KYLÄ

Perniö

Torkila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Lauri

Perniö

Torkila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Lepola
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haka
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rakennus
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talon tontti
vesistö

mkasvimaa
mmäki

LEHTINIITTY
A Simontalo (1 :1)
B Lehtiniitty ( 1:2)
KOHOENO

TORKKILA
C Lauri (1)
0 Hirventalo (3)
E Kiiläntalo (2)
F Lampuntalo (4)
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KOKKI LA
G Tavia (2)
H Pohjantalo (1)

Lauri on vanha kantatila ja sijaitsee vanhan kylämäen
tuntumassa. Nykyiselle paikalleen se lienee siirretty
1800-luvulla. Päärakennus n.1850-luvulta. Ylätupa
kenties vanhempi. Navetta v.1923, uusittu v.1949. Muut
rakennukset nuorempia.

KYLÄ

• - kylänraja
- - - tie

:j

Maisemallinen

KUNTA

Kartta v. 1795

1m pelto

Hirvo on kantatila, johon on yhdistetty Kyläntalon ja
Lampon perintötilat Se sijaitsee vanhalla tontilla
kylänmäellä. Vanhan päärak:n ulkoasu on tod.näk.
1900-1 alkup:lta, rakennusrunko vanhempi. Aitta v. 1785.
Muut rak:t nuorempia.

KUNTA

KARTTASELITYS

TILKKALA
1 Nodergård (1 .2)
K Upgård (1 :1)

KOHOENO

667

R

Maisemallinen

Lepola on entinen Lampon tilan vaarintupa. Se on
merkitty maarekisteriin itsenäisenä tilana v. 1961.
Päärakennus on 1920-luvulta, pihatupa 1800-luvun
lopulta. Muut rakennukset nuorempia.
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KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Kollarla yks.

Maisema

Kollarla on uudisasutuskylä, joka on syntynyt 1200-luvun jälkeen. Isojaossa kantataloksi on merkitty
Kollarla. Alue on ollut pitkään Kosken kartanon vaikutusaluetta, ja Kiskonjoen partaalla on mm vanha
slussivahdin talo Hålldamm. Kiskonjoen eteläpuolella välittömästi kylän rajan takana ovat Aijalan ja
Metsämontun entiset kaivokset.

Koski on uudisasutuskylä, joka on syntynyt 1200-luvun lopun jälkeen. Kollarlan kylä oli pitkään Kosken
yhteydessä, ja Koski-Kollarlan säteriratsutila ostettiin perinnöksi v.1751 . 1800-l:lla kylässä mainitaan 78 torppaa, joskin isojakokartassa niitä näyttäisi olevan enemmänkin. Kosken ruukki oli perustettu
v.1679. Vuonna 1737 se yhdistettiin maatiloineen Fiskarsin ruukkiin , minkä jälkeen se eli
kukoistuskauttaan. Ruukkien omistajille kuului myös useita tiloja muista Perniön kylistä. Kosken
kuparisulatto lakkautettiin 1850-luvulla raaka-aineen saannin vaikeuduttua ja masuunin toiminta
v.1890 sulattimon tulipalon jälkeen. V.1869 perustettu kimröökitehdas lopetettiin v.1918. Kosken
Slussi Kiskonjoessa oli Suomen toiseksi vanhin sulkulaitos, ja on tiettävästi rakennettu 1820-luvun
lopulla. Se tehtiin alunperin helpottamaan malminkuljetusta Kosken rautaruukin sulattamoille.
Sulkulaitoksen portit, salvokset ja patoluukut uusittiin 1930-l:n alussa. 1900-luvun alussa valmistui
Turun ja Helsingin välinen rautatie, joka kulki myös Kosken kautta. Kaskeila oli rautatieasema. Sen
johdosta rakennettiin myös yleinen tie Kiskootieltä Kosken asemalle. Kosken asema jäi
miehittämättömäksi v.1970, ja sittemmin ratalinjan siirryttyä uuteen paikkaan, sekä kiskot että
asemarakennus on purettu. Vuosina 1908-1909 Koskelie rakennettiin sähkövoimalaitos, mylly ja saha.
Voimalaitos toimii edelleen. Vuonna 1913 Kosken kantatalosta erotettiin lukuisia palstatiloja ja 1940luvulla muutama asutustila . 1960-luvulla erotettiin tontit mm kaupan ja pankin toimitiloja varten . Myös
muita tiloja on lohkottu jonkin verran ja tuloksena onkin Koskentien varteen syntynyt tiivis
pientaloalue. Kylän useilla tiloilla näyttäisikin olevan jäljellä vanhaa kunnostettua rakennuskantaa.
Sittemmin Kosken kartano-nimisen yksinäistilan rekisterinumeroksi on muutettu Rno 2:0.

Kollarlan talo on hävinnyt eikä sen paikalla Kiskonjoen partaalla enää ole rakennuksia. Kiskontien
varrella on ollut myös useita torpan- ja mäkituvan tontteja, joita ei enää ole. Niistä jäljellä on vain
Vanhakankare aivan Perniön ja Kiskon rajalla . Entinen slussivahdin talo Kiskonjoen rannassa on
olemassa ja kuuluu nyt Kosken kartanolle. Hålldammin kohdalla joessa on nyt uudenaikainen pato.
Kiskonjokea hoidetaan ja sitä myöten kulkee mm kanoottireitti.

Perniö

Kollarla yks.

ARVOTUS

Vanha kantatalon tontti

Historiallinen

KOHOENO

41

KUVAUS
Kollarlan kylän kantatalo. Suullisen tiedon mukaan
paikalla oli Kollarin talo vielä 1950-1. V.2003 paikalla oli
vähän vanhaa kivijalkaa. Vieressä on Kollarinpelto.
Kiskonjoen rannassa. Historiallisen ajan kiinteä
muinaisjäännös.

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Vanhakankare

ARVOTUS

Kollarla yks.

Koski yks.

Historia

Nykytila

ARVOALUE

Perniö

Kosken kylä sijaitsee Perniön kunnan rajalla kunnan kaakkoisosassa. Rajan takana lännessä
Kiskonjoen vastarannalla ovat Kiskon ja Tenholan kunnat, joista Tenhola kuuluu myös toiseen, EteläSuomen lääniin. Perniön puolella Kosken kylän pohjoisena naapurina ovat Kollarlan ja Lehtiniityn
kylät, lännessä Vääriä ja etelässä Kyynärä ja Vihiniemi. Jokirannassa Kosken kylän keskiosassa on
peltojen ympäröimä vanha kartanoalue ja sen eteläpuolella tiiviisti rakennettu kyläalue . Asutus on
jokirannassa ja sitä seurailevan tien varrella. Kylän pohjoisosan läpi kulkee Kiskontie, jolta haarautuu
Koskentie. Se kulkee kartanoalueen itäpuolelta ja jatkuu jokirantaa seuraillen kylän läpi etelään. Kylän
pohjois-ja lounaisosassa on metsää, joka jatkuu naapurikylien puolelle.

Historia

KYLÄKOSA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Maisema

Kollarlan kylä sijaitsee Perniön kaakkoiskulmassa Kiskon rajalla. Kylän etelärajana on Kiskonjoki.
Pohjois- ja länsipuolella naapurina on Lehtiniityn ja etelässä Kosken kylä. Kylän ~lue ?n pääo~in suota
ja mäkistä metsämaata. Itäosassa on Kollarinjärvi. Kylän läpi kulkee joen suunta1sest1 K1skont1e.

KUNTA

KUNTA

Nykytila

Kosken kylän sydän on vanha 1600-1800-luvulta peräisin oleva tehdasalue, jossa on edelleen jäljellä
vanhoja ruukinrakennuksia , asuinkartano ja kirkko. Alue on asuttu ja hoidettu. Olemassa on myös
vanha Kiskonjoen sulkulaitos. Kosken voimalaitos 1900-luvun alusta on edelleen toiminnassa.
Rautatiekiskot ja asemarakennus on purettu , mutta joitakin vanhoja rautatierakennuksia on jäljellä.
Entinen kansakoulurakennus on muutettu asuinkäyttöön. Koskentien varrella on useita 1900-luvun
alussa palstatiloiksi erotettuja tiloja, joilla näyttäisi olevan vanhaa rakennuskantaa. Ko tiloja ei
kuitenkaan kesän 2003 valikoivassa inventoinnissa valitettavasti voitu tarkemmin käydä läpi.

KOHOENO

241

Maisemallinen
KUNTA

Vanhakankare (ent. Kankare) on vanha torppa, joka on
itsenäistynyt v. 1911. Asuinrakennus on 1900-luvun
alkupuolelta. Se on ollut alunperin kahden perheen talo,
vanha huonejako ja ilme ovat näkyvissä.

Perniö

ARVOALUE

Kosken kartano

KYLÄKOSA

Koski yks.

ARVOTUS

Valtakunnallinen

KUVAUS
Vanha ruukkialue ja -kartano, jossa rakennuksia 16001900-l:lta, oma kirkko. (RKY 135)
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PERNIÖ: KOLLARLA, KOSKI
Maankäyttö vuonna 1692 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
KUNTA

KYLÄ

Perniö

Koski yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Kosken kartano
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Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Valtakunnallinen

Kosken kartano, yksinäistila ja ruukinkartano 1600luvulta. Puiston ympäröiminä asuinkartano, kirkko ja ent
pappilarak 1700-l:lta, työväenrakennuksia 1700-1900l:lta, karja- ja talousrak. 1800-1900-l:lta. Vanhaa
säilyttäen korjattu ja uusittu. (RKY 135.
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KOSKI
12 (talo 3 kpl)
Turun maakuntamuseo Sarakum 2003
Pohjakartta: Maanmittauslaitos 1999 (MYY/15199)
Kopioinli kielletty ilman lupaa.

Mustavalkoinen peruskartta

1\

V. 1998

1\

KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Kontola

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kontola

Maisema

Kentola sijaitsee Perniön itäreunalla. Pohjoisessa naapurikylänä on Mussaari, idässä Tilkkala,
etelässä Torkila ja Kokkila ja lännessä Suomenkylä.
. Kylän länsiosassa on peltoa ja itäosassa metsäalue. Kivilinnantie kaartaa kylän läpi metsänrajaa
pitkin. Pohjoisrajalla on Asteljokeen laskeva puro.
. Kantatila ja vanha kylätontti ovat liki alueen keskellä. Kivilinnantien varressa on muutama talo sekä
yksi tila likimain kylän koillis-, kaakkois- ja lounaiskulmissa.
Kantolan kylä on syntynyt ennen 1300-lukua, ja Kokkila ja Tilkkala ovat sen tytärkyliä. Kylässä on ollut
kaksi kantataloa, Isotalo ja Vähätalo, jotka yhdistettiin v.1925. Kyseiset augmenttitilat oli ostettu
perinnöksi v. 1807 ja v.1840. Vuonna 1860 kylässä oli yksi torppa. 1910-1920-luvuilla kantatalosta on
erotettu Levola, Leppälahti ja Päivärinta , ja 1940-luvulta lähtien on muodostettu joitakin uusia tiloja.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v. 2003 kantatila ja sen vaarintupa Levola. Ne sijaitsevat vanhalla paikallaan
entisellä kylätontilla. Molempien päärakennukset ovat 1800-luvulta ja vanhaa arvostaen kunnostettuja.
Pihapiiriin kuuluu suojeltu lehtoalue. Kylän muita vanhoja tiloja ovat Leppälahti ja Päivärinta, ja myös
KokkiJantien haarassa oleva asuintalo näyttäisi olevan paikallaan jo v:n 1931 kartassa. Myös ko tilat
olisi siis syytä inventoida.

KYLÄKOSA
Kontola
ARVOTUS
Seudullinen
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Seudullinen

Kantola (ent. Isotalo) on Kantolan kylän kantatalo ja
sijaitsee vanhalla kylänmäellä. Päärakennus 1880luvulta, kunnostettu 1920-luvun asuun. Riihi 1800luvulta, muut rakennukset nuorempia. Pihapiirissä
suojeltu kasvillisuusalue .

Historia

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KYLÄ
Kontola
ARVOTUS

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Levola

Kontola
ARVOTUS
Seudullinen

Levola on palstatila ja erotettu Kantolasta v. 1918.
Asuinrakennus on tehty n. v. 1890 Kantolan
vaarintuvaksi ja säilyttänyt vanhan asunsa. Puuvajaaittarakennus lienee samaa ikää. Pihapiirissä suojeltu
kasvillisuusalue .

KOHOENO
42

KUVAUS
Kaksi kantataloa. Talot yhdistetty v. 1925 ja Kantolan
talouskeskus sijaitsee vanhalla kylätontilla.
Päärakennus 1800-l:lta, vaalien kunnostettu. Samalla
mäellä vaarintupa ja kasviston vuoksi suojeltu alue.

----------- --------------------------
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KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivumäki

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Mussaari

Maisema

Mussaaren kylä on avarien peltoalueiden keskellä molemmin puolin Kivilinnantietä. Kylän kantatilat
sijaitsevat molemmin puolin tietä ja lohkotilat kauempana idässä metsän laidassa.
Mussaari mainitaan v. 1540 maakirjassa Tuohitun verokunnan kyläksi. Mussaaren varhaisemmat
kantatalot ovat olleet Isotalo ja Vähätalo. Isojaossa v. 1792 Isotalo jaettiin ja toisesta tilasta tuli
Uusitalo. Uusitalosta lohkottiin 20-luvulta lähtien ja Isotalosta 30-luvulta lähtien tiloja. Uusitalosta
lohkottiin v. 1946 omistajan sisaruksille tila , josta muodostui v. 1960 uusi kantatila Koivumäki.
Uusitalo siirrettiin nykyiselle paikalleen, Vähätalon vierestä Kivilinnantien länsipuolelta itäiselle
puolelle 1900-luvun alkuvuosina? Kylässä on ollut aikaisemmin tiilitehdas, jonka piippu on yhä
pystyssä merkkinä siitä.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kujanpää

Nykytila

Kylän keskusalue on nykyisin hieman hajallaan, Vähätalon kantatila Kivilinnantien länsipuolella
metsikön sisällä ja Isotalon kantatalo, nykyinen Uusitalo sijaitsee peltojen keskellä idässä samoin kuin
Koivumäen uudempi kantatila. Kylän kantatilojen pääelinkeino on viljely, ja peltoalueet ulottuvat
kauas etelään, itään ja länteen.

KYLÄKOSA
Mussaari
ARVOTUS
Seudullinen
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Lohkottu Uusitalosta 1946, klassisitinen asuinrakennus
vuodelta 1937.

Historia

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kyläalue

KYLÄ
Mussaari
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄ
Mussaari
ARVOTUS
Paikallinen
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Lohkottu Vähätalosta 1921, taitekattoinen
asuinrakennus v. 1924.

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Mussaaren kansakoulu

75

KUVAUS

KYLÄ
Mussaari
ARVOTUS
Paikallinen

Vuonna 1902 rakennettu kansakoulu , tontti lohkottu
1957 Vähätalosta. Koulu peruskorjattu 1980-90-luvulla,
ulkoasu säilynyt alkuperäisenä. Puuvajakäymälärakennus ja sauna 1900-luvun alkupuolelta.

Kantatalot Vähätalo ja Uusitalo paikoillaan kahta puolen
Kivilinnan tietä. Vähätalon päärakennus v.1830, ulkoasu
1920-1, 3 alustalaisen mökkiä 1900-1 alusta. Uusitalon
vanha päärak paloi v.1985 ja uusi on tehty vanhan
perustuksille ja samalla mallilla.
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PERNIÖ: KONTOLA, MUSSMRI
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Mussaari

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Pihlajamäki

Maankäyttö vuosina 1787 ja 17881aadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Paikallinen

KARTTASELITYS
Kartta v. 1787, 1788
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Vähätalon syytinkiläisrakennus, lohkottu 2001.
Huvilamainen taitekattoinen asuinrakenus vuodelta
1930, peruskorjattu sisältä täysin 1980-luvulla, ulkoasu
säilynyt.
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KUNTA

KYLÄ

Perniö

Mussaari

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Rantala
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TALOT:
KONTOLA
A Isotalo (1)
B Vähätalo (2)

Paikallinen

Entinen torppa (?), lohkottu Isotalosta 1920.
Asuinrakennus 1886 (?),kuisti 1900-luvun
alkupuoliskolla(?), sauna 1900-luvun alkupuoliskolla,
sementtitiilinen navetta 1938.

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Mussaari

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Uusitalo

MUSSAARI
A Kakola (1)
B Wähätalo (1)
C Isotalo (2:1)
0 Isotalo (2:2)
E Wähätalo (2)
F Isotalo (1 :2)
G Mussaari (1 :1)
KOHOENO
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Historiallinen

Muodostettu 1792, jolloin Isotalo jaettiin kahteen osaan,
talouskeskus siirretty kylätontilla 1900-luvun alussa.
Nykyinen päärakennus 1986, vanhoista
talousrakennuksista jäljellä aitta, kuivuri ja vaja, jossa
pannuhuone.

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Mussaari

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Vähätalo

mäki
niitty
pelto
rakennus
talontontti
torpan tontti
vesistö

KOHOENO

352

Seudutlinen

Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla
(rakennukset kuuluneet lsotalolle). Päärakennus 1830,
nykyinen klassisistinen ulkoasu 1920-l:n lopulta.
Kiinteistöön kuuluu 3 alustataisen mökkiä 1900-l:n
vaihteesta.
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KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Korttila yks.

Perniö

Korttila yks.

Maisema

Korttilan kylä sijaitsee Perniön kaakkoispuolella Kiskontien varressa. Pohjoisessa naapurikylänä on
Lemunkartanonkylä, idässä Vääriä ja Torkkila, etelässä Kyynärä ja lännessä Lintilä ja Lapparla.
Kiskontie kulkee kylän halki sen keskeltä, tievarsilla on peltoa, kylän eteläreunassa ja pohjoispuolella
myös metsää, ja pohjoisessa osa Lemunsuota. Asutus on pääosin Kiskontien varrella. Vanhan
kylätontin kohdalla Kiskontiestä erkanevat Kyynäräntie etelään ja Kettumäentie pohjoiseen. Kylän
koilliskulmaa leikkaa rautatie, ja länsirajalla virtaa Kyynäräjärvenoja.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Alitalo

Seudullinen

KOHOENO
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Alitalo on osa vanhasta KorttiJan kylän yksinäistalosta ja
sijaitsee kantatalon paikalla vanhalla kylätontilla.
Päärakennus on osin 1700-luvulta, aitta 1800-luvulta,
navetta v:lta 1883 ja muut rakennukset nuorempia.

Historia

Korttila on uudisasutuskylä, joka on syntynyt 1200-luvun lopulla tai sen jälkeen. Korttilan yksinäistalo
on ollut ratsutila, joka on isojaon yhteydessä halottu kolmeen osaan. Nyt osataloista on jäljellä kaksi
Ylitalo ja Alitalo. Isojakokartassa v:lta 1797 vanha kylätontti on paikalla, jossa nyt sijaitsee Alitalo.
Ylitalo lienee siirretty nykyiselle paikalleen Kiskontien toiselle puolelle 1800-luvun loppupuolella. Tiet
näyttävät noudattavan pääosin vanhaa linjaansa. Suuri mullistus 1900-luvun alussa oli, kun rautatie
rakennettiin kylän halki ja junaliikenne aloitti kulkunsa. Alunperin rata kulki nykyistä linjaansa
etelämpänä ja näkyi vanhalle kylätontille. Noin v. 1904 rautatien juuri valmistuttua kirjailija Johannes
Linnankoski asui yhden talvikauden Ylitalossa, ja oli suullisen tarinan mukaan varsin ihastunut
maisemiin ja moderniin höyryhepoon. 1900-luvun alkupuolella Korttilaan rakennettiin kansakoulu.
Palstatila sitä varten erotettiin v .1917. Sittemmin vanha koulurakennus paloi ja uusi rakennus on
muutettu asuinkäyttöön. Kylän tiloista Hakapelto on erotettu kantatilasta v.1935, 1940-1950-l:lla neljä
tilaa ja 1980-l:lla vielä kaksi tilaa. Osassa erotetuista tiloista on vanhoja rakennuksia.

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Korttila yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Kortla

Paikallinen

Nykytila

KUNTA

Perniö

------

KYLÄ

Korttila yks.

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Ylitalo

Paikallinen

Ylitalo on osa KorttiJan kylän Korttila-nimisestä
kantatalosta, joka halottiin osiin isojaossa v.1797.
Asuinrakennus on 1890-luvulta, 2 aittaa 1800-luvulta,
navetan vanha osa v:lta 1910 ja kanala ja puuvaja 1930luvulta. Päärakennus on purettu.
KYLÄKOSA

Perniö

Korttila yks.

ARVOALUE

Vanha yksinäistalon tontti

ARVOTUS

245

Kortla on Alitalon vanha vaarintupa, joka on kuulunut
Alitaloon 1970-luvun lopulle asti. Se sijaitsee kylämäellä
vanhan kylätontin vieressä. Asuinrakennus on 1900luvun alkupuolelta, paja v:Jta 1909 ja vanha kuivuri 1900Juvun alkupuolelta.

Korttilasta inventoitiin v.2003 osatalot Alitalo ja Ylitalo sekä Alitalon vaarintupa Kortla. Alitalo sijaitsee
vanhalla kylätontilla ja pihapiirissä on useita vanhoja rakennuksia. Ylitalo Kiskontien toisella puolella
on sijainnut paikallaan ainakin 1800-luvun loppupuolelta. Vanha päärakennus on purettu ja nykyinen
päärakennus on aiempi vaarintupa. Pihassa on useita vanhoja rakennuksia. Tilat muodostavat
näyttävän ja näkyvän kokonaisuuden ja molemmista tiloista pidetään huolta. Koulun tontilla ei enää
ole vanhoja rakennuksia jäljellä. Kortla koulua vastapäätä edustaa ilmeeltään 1900-luvun alkupuolta.

KUNTA

KOHOENO

KOHOENO

43

Seudullinen

KUVAUS

Alitalo sijaitsee vanhalla paikallaan, rakennuksia 17001900-l:lta. Ylitalo siirretty tien toiselle puolelle ilmeisesti
1800-l:n loppupuolella. Lisäksi Alitalon vaarintupa.
Vanhailmeinen kokonaisuus näkyvällä paikalla.
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KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Vääriä yks.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Alitalo

Maisema

Väärlän kylä sijaitsee Perniön kaakkoispuolella Kiskontien varressa. Pohjoisessa naapurikylänä on
Torkkila, idässä Lehtiniitty ja Koski , etelässä Kyynärä ja lännessä Korttila.
Kiskontie kulkee kylän halki sen keskeltä ja rautatie kaakosta luoteeseen ylittäen tien. Kiskontien
varrella on peltoa, kylän eteläosassa metsää ja pohjoiskulmissa Torkkilan- ja Väärlänsuot. Asutus on
keskittynyt Kiskontien varteen.

Historia

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Ylitalo

KYLÄ
Vääriä yks.
ARVOTUS
Paikallinen

Ylitalo on osa Väärlän yksinäistalosta ja se on merkitty
maarekisteriin Ylitalona v. 1786. Se sijaitsee kantatilan
vanhalla pihatontilla. Vanha päärakennus on 1800-luvun
lopulta, aitta 1800-luvun alkupuolelta, muut rakennukset
nuorempia.

Nykytila

Väärlästä inventoitiin v.2003 osatalot Alitalo ja Ylitalo. Molemmat ovat vanhan kylätontin tuntumassa,
Ylitalo vanhalla paikallaan. Alitalon päärakennus on 1900-luvun alkupuolelta. Kummankin
pihapiirissä on myös muita vanhoja rakennuksia ja kahden tilan kokonaisuus on näkyvällä paikalla tien
ja radan varressa. Kiskontien varressa on myös muita vanhoja tiloja, joista osalla ilmiselvästi on 1900luvun alkupuolella tehtyjä rakennuksia.

KYLÄKOSA
Vääriä yks.
ARVOTUS
Seudullinen
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Alitalo on osa Väärlän yksinäistalosta ja on merkitty
maarekisteriin Alitalona v. 1786. Se sijaitsee
historiallisen kylämäen laidassa. Nykyinen
asuinrakennus on 1930-luvulta, navetta v:lta 1928-1930
ja aitta 1850-luvulta.

Vääriä on uudisasutuskylä, joka on syntynyt 1200-luvun lopulla tai sen jälkeen. Väärlän yksinäistalo on
halottu isojaon yhteydessä v.1786 kahteen osaan , Litt A Alitalo ja Litt B Ylitalo. Osatalot ovat
sijainneet yhteisellä tontilla nykyisen Ylitalon kohdalla. Alitalo on sittemmin siirretty nykyiselle
paikalleen, viimeistään 1900-luvun alkupuolella. Isojakokartassa on kantatalon molemmille puolille
merkitty torppa, toinen nykyiselle Alitalon tontille. Kiskontie on kulkenut kylämäen kohdalla ja siitä
länteen nykyistä linjaansa pohjoisempana ja kylätontin pohjoispuolitse. Aivan kylän itäreunassa kulkee
Kivilinnantie, jonka vanhempi linjaus on ollut idempänä naapurikylän puolella. 1900-luvun alussa
kylän halki rakennettiin rautatie, ja lienee ollut iso mullistus, kun junaliikenne aloitti kulkunsa . Nyt
pendolino putkahtaa tunnelista vanhan kylätontin eteläpuolella ja jatkaa siitä kulkuaan pellon halki ja
rautatiesiltaa Kiskontien yli aivan kylämäen vierestä sen länsipuolitse. Vuoden 1931 karttaan on
Kiskontien varteen kylämäen itäpuolelle merkitty yksitoista asuintonttia tai muuta pientilaa. Korttilan ja
Väärlän rajalla on kaksi tonttia, ja vielä aivan kylän koilliskulmassa Kivilinnantien varrella yksi. Osalla
tonteista on edelleen rakennukset, kenties samat, jotka on tehty jo 1900-luvun alkupuolella. 1910-30luvuilla kantataloista oli erotettu kuusi tilaa ja 1940-1970-l:lla parikymmentä tilaa, joilla kaikilla ei ole
rakennuksia.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha yksinäistalon tontti

KYLÄ
Vääriä yks.
ARVOTUS
Seudullinen
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KUVAUS

Yksinäistalo halottu kahteen osaan , Ylitalo vanhalla
kylätontilla , Alitalo välittömästi sen vieressä. Näkyvä
kokonaisuus Kiskontien ja rautatien varressa. Asutuilla
tiloilla rakennuksia 1800-1900-l:lta.
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KARTTASELITYS

PERNIÖ: KORTilLA, VÄÄRLÄ

Kartta v. 1786, 1795

Maankäyttö vuosina 1786 ja 1795 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Maisema
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Vanha kylä Sato-Tammisaaritien varrella. Kovamäki on maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti
merkittävä kohde. Kovamäen kylä sijaitsee noin kilometrin päässä kirkonkylästä pohjoiseen. Kantatila
sijaitsee mäenkumpareen päällä Sato-Tammisaarentien varrella. Muuta asutusta on mäen juurella .
Lisäksi kylään kuuluu kapea kaistale Savikulman alueella.

Historia

Kovamäki on Perniön historian mukaan yksi kunnan vanhimmista kylistä . Se on tunnettu myös nimellä
Kouvola. Säterivapaatilaksi Kovamäki tuli vuonna 1602. Perniön historian mukaan vuonna 1815
Kovamäki yhdistettiin Hämeenkylän kartanoon. Isojaon täydennyksessä vuonna 1914 Kovamäki
jakaantui kahteen osaan : Yrjönpoika ja Kovamäki, jotka myöhemmin jakaantuivai edelleen. Jäljellä on
tilana vain Kovamäki. Kylästä inventoitiin neljä kohdetta. Näistä merkittävin on Kovamäki. Tilan
rakennuksista enemmistö on tehty tällä vuosisadalla mm. nykyinen asuinrakennus, joka on rakennettu
vuonna 1924. Rakennushistoriallisesti mielenkiintoisin on kuitenkin vanha päärakennus, jota voidaan
Sahlbergin mukaan pitää talonpoikaisen parituvan ja säätyläisasuinrakennuksen välimuotona.
Kovamäki on maisemallisesti merkittävällä paikalla mäen kumpareen päällä. Mäen juurella on kahden
inventoidun 1950-luvulla rakennetun rakennuksen lisäksi kolme mahdollisesti 1960-luvulla
rakennettua asuinrakennusta. Lisäksi inventoitiin Ilokallion pieni muonamiehen rakennus Savikulman
alueelta.
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KYLÄKOSA

Perniö

Kovamäki yks.

ARVOALUE

ARVOTUS

Vanha yksinäistilan tontti

Seudullinen

KUVAUS

Kovamäen yksinäistalo vanhalla tontillaan. Uudempi
asuinrakennus 1924, ulkoasu 1947, remontoitu.
Vanhempi asuinrak kenties 1600-1700-1 vaihteesta.
Ulko- ja talousrakennukset 1930-1950-l:lta ja uudempia.
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Turun maakuntamuseo Sarakum 2003
Pohjakartta: Maanmittauslaitos 1999 (MYY/ 15/99)
Kopiointi kielletty ilman lupaa.
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PERNIÖ: KOVAMÄKI
Maankäyttö laaditun isojakokartan
mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Maisemallinen

Entinen muonamiehen asuinrakennus tiettävästi v:lta
1932, remontoitu, mutta vanha ilme säilynyt. Lohkottu
Yrjönpojasta v. 1921.

TALOT:
KUNTA

KYLÄ

Perniö

Kovamäki

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

KOVAMÄKI

Kovamäki (1)

KOHOENO

249

·~,

Seudullinen

Vanha yksinäistila kirkonkylän tuntumassa.
Päärakennus v:lta 1924, remontoitu v. 1947. Vanha
päärakennus 1600-1700-lukujen taitteesta,
empiretyylinen. Luhti (1947), puimala (1930-1), navetta
(1930-1 ja v.1985), talousrak. (1950-1).
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Perniö

Kumjonpää

vastapäätä Ajontaustaa. Rakennuksen sijainti lähellä Alastuvan funkkistaloa on vielä kohtalainen,
mutta edemmäs pellolle ei voi rakentaa maisemaa muuttamatta. Uhkana ovat myös maisemaan
julkisivuratkaisunsa puolesta sopimattomat rakennukset. Tontteja ei kuitenkaan ole myynnissä.

Maisema

Kumjonpään kylä sijaitsee Perniön kunnan koillisosassa naapurikylänään Tuohittu, Aaljoki ja
Aimontappo. Kumjonpään kylän olemassaolo unohdetaan usein, ja se sotketaan Tuohitun kylään.
Kylän asutus on keskittynyt erityisesti Kumienpääntien varrelle pellon ja metsän yhtymäkohdille.
Alastuvan funkkistalo, Osuusliike ja Aiontausta sijaitsevat Muurlantien varrella ja Mäntylä sekä
Krintinummi Ylikulmantien varrella. Alatalo sijaitsee Ylikulmantien ja Kumienpääntien risteyksessä.
Kylän kantatalot sijaitsevat kallioisella mäellä viljelysten laidassa, paikalla, jolla kylän talot ovat
luultavasti sijainneet alusta asti. Ylikulmantie on tehty vuosien 1912-14 aikana, jota ennen
Kumienpäästä kirkonkylään kuljettiin Tuomarintietä pitkin Yliskytän kautta. Yliskylässä sijaitsi Yliskytän
kappelikirkko, jonka piiriin Kumjonpään kylä kuului , joten samalla Tuomarintie oli kumjonpääläisten
kirkkotie.

ARVOALUE

Historia

Vanha kantatalon tontti 1

KUNTA

Perniö

Kumjonpää on todennäköisesti Tuohitun ja Aimontapon tavoin ollut asuttua jo kivikaudella, jolloin
asutus keskittyi pitäjän pohjoisosiin. Kumjonpäästä on kivikauden irtolöytöinä saatu talteen kourutaltta,
oikokirves ja poikkiteräinen kirves. Pronssi- ja rautakaudella asutus liikkui etelämmäksi Asteljoen ja
Perniönjoen laaksoihin, ja Kumjonpää kylänä syntyi vasta historiallisella ajalla. Kumjonpää on ollut
Tuohitun ja Nokoisten ohella eräaluetta, johon viittaa runsas meijerin tienoilla esiintyvä ajo-nimistä
varsinkin talonnimissä. Ajo-sana viittaa hirven ja peuranmetsästykseen eli ajoon. Kumjonpää syntyi
myöhäiskeskiaikaisena uudisasutuskylänä, ja se edustaa myöhäiskeskiaikaisten kylien vanhempaa
kerrostumaa, koska Kumjonpää ei ole muodostunut minkään muun kylän tytärkylänä, vaan
muodostaa yksin oman jakokuntansa. Uudistilat saivat perustuksensa jälkeen neljän vuoden
verovapauden. Kumjonpää kuului Tuohitun verokuntaaan ja Muurlan lääni-nimiseen veropitäjään.
1500-luvun lopulla Tuohitun verokunta esiintyy myös Muurlan läänin käräjäpiirissä, mutta palaa jälleen
Perniön lautamiesluetteloihin 1620-luvulla. Ilmeisesti Perniöstä käsin asutetut alueet tulivat takaisin
alkuperäiseen yhteyteensä. Vuoden 1540 maakirjassa Kumjonpäässä on neljä apuveroa maksavaa
taloutta, jotka yhdistyvät kahdeksi tilaksi ilmeisesti 1600-luvun alkupuolella. 1600-luvun alussa
Kumjonpäässä autiona oli 3/4 kylästä eli kylän neljästä talosta kolme. Vuoden 1614 Elfsborgin
lunnaitten maksuluettelon laatimiseen mennessä Kumionpää autioitui kokonaan. Ilmeisesti Ljustersuku otti autioituneen tilan tai kaksi niistä haltuunsa, sillä noin vuonna 1650 Kumjonpään yksi tila
kuuluu ratsuväen vapaatiloihin ja Erik Ljusterin komppaniaan ja on Ljuster-suvun omistuksessa.
Kumjonpään toisesta tilasta tuli ratsutilan augmentti. Nykyinen omistajasuku tuli Alataloon vuonna
1685. Vuosina 1552-57 Muurlan lääni oli Jäänitettynä Jaakko Henrikinpoika Hornille, ja hänen
jälkeensä vuosina 1563-69 Henrik Klaunpoika Hornille. Kuningas Sigismund läänitti Muurlan läänin
Jaakkima Diidrikinpoika Brandille, mutta kuningas Kaarle IX otti sen pois, koska Brand kuului
Sigismundin kannattajiin. Noin vuoden 1550 tienoilla Jaakko Teitin valitusluettelossa vaimo Kristiina
Kumjonpäästä valitti, että Muurlan herra Olavi Hannunpoika oli vaihtanut hänen kanssaan maata
siten, että Hannunpojan pitäisi yhden tangon Kristiinan omistamaa maata Kistolan kylässä (nyk.
Muurlaa) ja Kristiina saisi saman suuruisen maan Tuohitun kylässä. Heti kun kauppa oli tehty, sanoi
Olavi Hannunpoika katuvansa sitä ja otti maansa Tuohitussa takaisin - mutta piti myös Kristiinan
maan Kistolassa. Näin kului kolme vuotta. Kristiina haastoi Hannunpojan oikeuteen, ja kirjoitti lopulta
Kustaa Vaasaliekin ja matkusti Tukholmaan tämän puheille, muttei kuitenkaan tavannut kuningasta.
Lopulta hän sai laamannille annettavan kirjeen (1555), jossa laamannia kehotetaan tutkimaan asiaa.
Isonjaon yhteydessä Kumjonpään rustholli Ylitalo halottiin veljesten kesken kahtia Ylistupaan ja
Alistupaan. Tilat yhdistyivät uudelleen omistajan kautta. Isonjaon karttaan on merkitty rakuunantorppa
kylän yhteismaalle nykyisen Torpankankareen paikalle. Muita torppia Kumjonpäässä ei ollut.
Kumjonpään kylään perustettiin Tuohitun meijeri 1920-luvulla ja Perniönseudun osuusliikkeen
Tuohitun sivuliike 1930-luvulla. Alatalolla oli kaksi muonamiesten asuinrakennusta, joista ainakin
toisessa asui kaksi perhettä. Alatalosta lohkottiin muonamiestilojen lisäksi myös Ajon tila
rintamamiestilaksi. Ylitalosta lohkottiin 1920-30-luvuilla meijerin ja osuusliikkeen tonttien lisäksi kaksi
tilaa, ja 1940-50-luvuilla neljä tilaa.Rakennuskannaltaan Kumjonpää on jakaantunut seuraavaan
tapaan: asuinrakennuksista 1800-luvulla rakennettuja kohteita on 2, 1900-luvun alkupuolella ennen
sotia rakennettuja kohteita 7 ja sodan jälkeen mutta ennen vuotta 1960 rakennettuja kohteita 4. Kaksi
uutta tilaa on syntynyt 1960 jälkeen. Kylän rakennuskannasta valtaosa on siis peräisin 1900-luvun
alusta ennen sotia.

KYLÄKOSA
Kumjonpää
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO

49

KUVAUS

Kantatalot Alastupa ja Ylistalo ovat yhdistyneet ja
Alastuvan tila sijaitsee vanhalla kylätontilla.
Asuinrakennus v.1902, aitta 1850-l:lta,
talousrakennuksia 1920-1930-l:lta.
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KYLÄKOSA

Kumjonpää

ARVOALUE

ARVOTUS

Vanha kantatalon tontti 2

Seudullinen

KUVAUS

Alatalo on Kumjonpään kylän toinen kantatalo, joka
sijaitsee liki vanhalla paikallaan. Asuinrakennus 1800-1
alusta, remontoitu 1960-l:lla, ulkoasu vanhailmeinen.
Saunarakennus 1800-l:lta, talousrakennukset 1950-1 tai
uudempia.

Nykytila

Krintinummen vanha asuinrakennus ei ole enää asuinkäytössä ja se on ajateltu purkaa. Ajosen
asuinrakennus puretaan uuden valmistuttua. Tuohitun osayleiskaavassa Kumjonpään metsään
Muurlantien varrelle on suunniteltu tiheää omakotialuetta, joka ei sovi maalaismaisemaan ja sijaitsee
paikalla, jolle alueella ei ole perinteisesti rakennettu. Yksi uusi omakotitalo on rakennettu pellolle
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Meijeri- ja asuinrakennus 1920-luvulta, remontoitu 1970luvulla ja osittain menettänyt vanhan ilmeensä.
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Entinen muonamiehen asuinrakennus v:lta 1937,
remontoitu, hyvin säilynyt. Lohkottu Alatalosta v. 1976.
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Perniö
KIINTEISTÖ
OSUUSLIIKE

Entinen mäkituvan tontti, lohkottu Ylistuvasta v. 1924.
Vanha asuinrakennus purettiin ja tilalle tehtiin uusi v.
1948. Asuinrakennus v:lta 1948, funkistyylinen,
säilyttänyt alkuperäisen asunsa. Piharakennus 1940luvulta.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
ALASTUPA (YLITALO)

KOHOENO

Vanha kantatila, augmenttitila, sijaitsee isojaon
aikaisella paikalla. Päärakennuksen vanhin osa 1800luvun alkupuolelta, katon malli ja frontonit nuorempia,
hyvin säilynyt. Sauna 1800-l:ta, remontoitu, muut rak.
1900-1 jälkipuolella. Näkyvällä paikalla

Asuinrakennus v:lta 1928, remontoitu, mutta säilyttänyt
ulkoapäin alkuperäisen ilmeensä. Lohkottu Ylistuvasta
v. 1924. Navetta ja sauna 1920-luvulta.
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Paikallinen

Entinen osuusliike v:lta 1936, lisäsiipi 1950-luvulta.
Kauppatoiminta päättyi v. 1974 ja rakennus muutettiin
asuinrakennukseksi. Tila erotettu Ylistuvasta myymälän
liikepaikaksi v. 1938. Sijaitsee Muurlantien varressa.
KOHOENO
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TORPANKANKARE (ennen Perkko)
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Kantatila, muod. isojaossa v.1783, kun Ylistalon rustholli
halottiin kahtia, 1850-l:lla yhd. uudelleen ja Ylöstuvan
rak:t hävisivät. Alastalo isojaon aikaisella paikalla.
Päärak. (1902), aitta (1850-1), navetta (1924) ja muita
vanhoja rakennuksia.

KYLA
Kumjonpää
ARVOTUS
Historiallinen

Asuinrakennus v:lta 1937, remontoitu. Lohkottu
VI istuvasta ja Alistuvasta v. 1954. Sijaitsee entisen
rakuunantorpan paikalla. Rakuunantorppa näkyy 1700luvun isojakokartassa.
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KUNTA
Perniö

sijaitsee aivan Tuohitun rajalla Nokoisista länsiluoteeseen ja Kulmala Nokoisista etelään Tuohitun
kylämäellä. Kaikkien tilojen rakennusryhmät ovat sijoittuneet pellon ja metsän yhtymäkohtiin, paitsi
itse kylän kantatilan ja sen läheisen Kulmalan , jotka sijaitsevat kylämäellä ja Nokantien varrella. Muut
tilat sijatsevat Muurlantien ja 1940-lvuulla siirtolaisasutuksen myötä tehdyn PuroJantien varsilla niin,
että lounais-koillinen -suuntaisen peltolaakson luoteispuolella sijaitsevat Muurlantien varren talot
Rauhala, Kotiranta, Välitä, Mäntyrinne, Haka-Aho, Mäkirinne, Kivelä , Välimäki, Niitynpää, HaJota ja
Kesälä, ja laakson kaakkoispuolella Kuusimäki, ltärinne, Leppälä, Purola, Ojala ja Kankare.
Naarjärven rannassa Tuohitun kylän keskellä olevalla metsäpalstalla sijaitseen Nokoisten huvila.
Nykyiset tilat sijaitsevat pitkälti samoilla paikoilla ja alueilla, joilla on olut asutusta ennenkin. Niinpä
Rauhalan vieressä on ennen ollut Santala, Väliiän paikalla asumus, Mäntyrinteen paikalla on edelleen
jäljellä Kelanterin torppa, Haka-ahon paikalla on ollut torppa kuten myös Purolan paikata asumus, ja
Niitynpää , Kivelä, Kesälä ja Kotiranta ovat vanhoja asuinpaikkoja rakennusten ollessa peräisin 1800luvulta tai 1900-luvun alusta. Laakson kaakkoispuolella vanhoja asumuksia ovat olleet Koivulan
torppa, joka on raunioina, Koivulan torpan pohjoispuolella on sijainnut Nokan Uuttela, kahden
muonamiehen asunto, joka paloi 1929 tai -30, Kuusimäen vieressä ollut muonamiesten asumus kuten
myös Leppäiän paikalla ollut torppa. Ojala ja Kankare ovat vanhoja asuinpaikkoja, joiden rakennukset
ovat jäljellä. Koivulan torpan ja Nokan Uuttelan hävitessä laakson kaakkoispuolen eteläpään asutus
on kadonnut. Nokoisten nykyistä rakennuskantaa ja maisemaa leimaavat sotien jälkeen rakennetut
karjalaistalot. Nokoisista lohkottiin sodan jälkeen 8 tilaa karjataisille sekä yksi torppa ja kaksi
muonamiehen asuntoa rintamamiehille. Yksi tiloista on puoliksi siirto- ja puoliksi rintamamiestila.
Siirtolaiset tulivat Uudeltakirkolta ja Nokoisten siirtotiloista seitsemän saatiin Vpl Uudenkirkon
Hälkölässä sijainneesta Suurkurppa-talosta lohkottujen tilojen perusteella. Samalla yhtä siirtotilaa
lukuunottamatta kaikilla Nokoisten siirtotiloilla asui Kurpan sukuun kuuluvia. Rakennuksiltaan siirtotilat
edustavat sotienjälkeistä keskusmuurin ympärille ryhmittynyttä kahden huoneen ja tuvan käsittävää
tyyppiä lukuunottamatta Mäntyrinnettä, jossa oli vanha Kelanterin torppa, Välimäkeä , jossa on
keittokomero, tupa ja kamari sekä Mäkirinnettä, jossa on kolme huonetta ja keittiö. Tyyppitaloa
muistuttava asuinrakennus on lisäksi Kulmalassa, joka ei kuitenkaan ole siirto- tai rintamamiestila.
Rintamamiestilat olivat entisiä muonamiehen asuntoja tai torppia, ja niillä rakennukset olivat valmiina.
Välimäki on tyhjillään. Rauhala, Kivelä, Halata, Kesälä ja Ojala ovat kesäasuntoina ja talvisin
kylmilllään. Mäntyrinteen vanha asuinrakennus on niinikään kylmillään.

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Nokoinen yks.

Maisema

Nokoisten kylä muodostaa koonaisuuden peltoaukean päässä siitä huolimatta että Nokoinen on
"unohdettu kylä", joka useinmiten sekoitetaan Tuohittuun. Nokoisten yksinäistalo ja Nokoisten kylä
sijaitsee Perniön kunnan koilliskolkassa. Nokoisilla on mac;~palsta myös Tuohitun kylän keskellä
Naarjärven lähellä. Tämä palsta on alun perin kuulunut Tuohitun Passille. Pohjoisesa kylä rajautuu
Muurlan kunnanrajaan ja etelässä Tuohittuun. Muurlan raja kulkee pitkin Tuohitunnummea,
harjumuodostelmaa, joka liittyy kolmannen Salpausselän reunamuodostumiin. Tuohitunnummi on
hiekkanummi, jossa Nokoisten puolella on kolme soranottopaikkaa. Tuohitunnummea on kaivettu
erityisesti Muurlan puolelta Nokoisten rajan tuntumasta. Suuret hiekkakuopat Muurlan Kaukolassa
näkyvät Nokoistenkin maisemassa. Tuohitunnummen rinteessä rinteen mallia noudatellen kulkee
Tuomarintie, jota Aulis Oja epäilee muinaistieksi. Tuomarintie johtaa Yliskytän kirkolta Muuriaan ja on
virheellisesti nimetty Muuriantiaksi ainoastaan Yliskylästä Tuohitun rajalle vievän tienpätkän saadessa
nimen Tuomarintie. Tuohitunnummen ja sen itäpuolella olevan laajan mäen väliin jää Nokoisten
peltoaukea, joka on entistä merenpohjaa. Vielä 1950-luvulla vesi on noussut laaksoon niin, että siellä
on voitu soudella ruuhella. Peltoaukean keskellä olevaan viemäriojaan nousi kalaa vielä jokin aika
sitten . Muistona muinaisesta merestä peltoaukealla kasvaa kortetta.

Historia

Ennen asuttamista Nokoisten kylän alue on ollut erämetsä. Tähän viittaavat -ajo-loppuiset nimet, joita
esiintyy vielä isojaontäydennyksen kartassa 1920-luvulla, mm. Antin-ajo nimeämässä nykyisiä HakaAhon ja Mäkirinteen peltoja sekä isojaonkartassa ja -asiakirjoissa oleva Tuohittu Nåkonpä ajo. Ajonimistö viittaa hirvien tai peurojen metsästykseen, hirvenajoon ja Tuohitun Nokanpään ajo Tuohitun
kylän eräomistukseen Nokoisissa. Kivikautisia löytyöjä Nokoisista on vain yksi kourutaltta entisen
Koivulan torpan maalta. Kivikautinen asuinpaikka on sen sijaan löydetty Tuohitun kylään kuuluvasta
Naarjärven saaresta, läheltä Nokoista. Pronssikaudella asutus siirtyi Asteljoen laaksoon ja
rautakaudella Perniönjoen laaksoon, joiden jälkeen Nokoinen asutettiin vasta historiallisella ajalla.
Nokoisten kylä on syntynyt myöhäiskeskiajan uudisasutuskylänä, jonka uudistalot ovat nauttineet
verovapautta neljän vuoden ajan. Jokaisella oli oikeus perustaa uudistila viljelemättömälle maalle
kuningas Maunu Eerikinpojan kirjeen vuodelta 1334 mukaan. Nokoinen maksoi ruokalisäveronsa
uuden ruotsalaisen oikeuden mukaisesti voina. Nokoisten kylä edustaa myöhäiskeskiaikaisten kylien
nuorinta vaihetta: alkuperäinen asuma, Nokoisten tapauksessa Tuohittu, on perustanut rajojensa
sisäpuolelle uusia asumia, joista on muodostunut tytärkyliä. Nämä kylät ovat yhdessä muodostaneet
jakokunnan, ja niinpä Nokoinen kuuluukin Tuohitun jakokuntaan. Ensimmäinen oletettu Nokoista
koskeva asiakirjamaininta on vuodelta 1407, jolloin mainitaan Maunu Noko lautamiehenä. Tosin
yhteys Nokoisten kylään perustuu tässä tapauksessa vain nimien samankaltaisuuteen. Nokoinen on
kuulunut Muurlan läänin pitäjään verrattavissa olevaan hallinnolliseen alueeseen. Muurlan läänissä
Nokoinen kuului Tuohitun verokuntaan. Vuoden 1540 maakirjassa Nokoisissa on kaksi apuveroa
maksavaa taloutta, joiden isännät ovat Crick Nilsson ja Poval Staffanson. Nokoisten kylä esiintyi
muiden Tuohitun verokunnan kylien tavoin 1500-luvulla ja 1600-luvun ensi vuosikymmeninä Muurlan
läänin käräjäpiirissä, mutta 1620-luvulla kylä palasi jälleen Perniön käräjien lautamiesluetteloihin.
Luultavasti perinne veti alun perin Perniöstä käsin asutetun kylän alkuperäiseen yhteyteensä.
Kirkollinen jako, joka jakoi Tuohitun verokunnan kylät Perniöön, Kiskoon ja Uskelaan, edustaa
myöhempää hallinnalista ratkaisua. Vuosina 1552-27 Muurlan lääni verokuntineen oli läänitettynä
Jaakko Henrikinpoika Hornille ja vuosina 1563-69 Henrik Klaunpoika Hornille, jolla oli myös Kiskon
Haapaniemi, Halikon Vuorentaka, Perttelin lnkere ja Maskun Kankainen. Kuningas Sigismund läänitti
Muurlan läänin Jaakkima Diidrikinpoika Brandille vuonna 1594, ja 26.6.1599 kuningas Karle IX otti sen
häneltä pois, koska Brand kuului Sigismundin puolueeseen. Vuonna 1584 Nokoinen ei kyennyt
maksamaan kaikkia verojaan , mutta maksoi ne sentään osaksi. 1614 Elfsborgin lunnaitten
maksuluettelossa Noko mainittiin maksukyvyttömäksi ja autioksi. Nokan Alitalo oli 1700-luvulla
Halikon nimismiehen palkkatilana. 1740 mainitaan Nokan omistajana neiti Lindblon, joka omisti myös
Hirvilahden. Vuoden 1770 manttaaliluettelossa Nokassa mainitaan yksi torppa jo ennen isoajakoa,
Nybygge, jota viljeli Gabriel Engberg . Isojako Nokoisissa toimitettiin 1784, jolloin taloja oli kaksi,
Ylistalo ja Alastalon augmenttitila. Isonjaonkarttaan on merkitty kylämäellä vierekkäin sijainneiden
kantatilojen lisäksi kolme torppaa Haka-ahon - Mäntyrinteen - Väliiän - Kotirannan tienoille. Nokoisten
kantatilat ostettiin perinnöksi 1790 ja 1791 . Nokan kaksi tilaa , Alastalon augmentti ja Ylistalo
yhdistettiin Nokoisten yksinäistaloksi 1878, ja tilaan liitettiin vielä Tuohitun kylän Passi. Tuolloin
Nokoinen muuttui yksinäistaloksi ja sai suurtilan luonteen.
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KUVAUS
Isojakokartassa v.1782 paikalla on toinen Nokoisten
kylän kantataloista Alastalo.Yiistalo on sen eteläp:lla,
missä on 2 vanhaa nyt Nokoisiin kuuluvaa rak. Tilat yhd
v .1921 . Päärak v. 1882, remontoitu 1920- ja 1960-1: lla.
Ulkorak:a 1800-1/1900-1 alkup:lta

Nykytila

Nokoisten yksinäistalo sijaitsee Tuohitun kylämäellä mäen koillispäässä. Nokoisten kylän talot
sijaitsevat Nokoisista koilliseen aukeavan peltoaukean molemmin puolin kuitenkin niin, etttä Rauhala
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Maisemallinen

Ent. Nokon torppa tai muonamiesmökki. Asuinrak 1800luvulta, uusittu 1920-l:lla, remontoitu 1940-1950-l:lla.
Navetta 1950-l:lta, muutettu 1990-l:lla
asuinrakennukseksi. Muurlantien varrella.

Ent Nokon torppa, lohkottu v. 1922. Asuinrak v:lta 19231924, remontoitu, vanha ilme säilynyt.

KUNTA

KYLÄ

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
KIVELÄ

Nokoinen
ARVOTUS
Historiallinen

Perniö
KIINTEISTÖ
MÄNTYRINNE (KELANTERI)

ARVOTUS

KOHOENO

382

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
KOTIRANTA (Eiovalkama)

Nokoinen
ARVOTUS
Historiallinen

KOHOENO

383

Tod.näk. Nokon ent torppa, lohkottu v. 1922.
Asuinrakennus 1800-l:n lopulta, jatkettu 1920-1930-l:n
taitteessa, remontoitu. Muurlantien varressa.
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Ent Nokon työväen asunto tai mäkitupa, lohkottu v.
1928. Asuinrak 1900-luvun alusta, uusittu v. 1952.
Nokoisten tilan lähellä, naapurissa Nokon ent
palvelusväen rakennus.
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Historiallinen

Ent nokon torppa tai muonamiehen mökki, lohkottu v.
1947. Asuinrak tod.näk. 1800- ja 1900-l:n taitteesta,
remontoitu 1950- ja 1970-l:lla. Navetta ja sauna 19401950-l:lta. Muurlantien varrella.
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Ent Nokon torppa, lohkottu v. 1953. Asuinrak ilmeisesti
1800-luvun alusta tai puolivälistä, remontoitu 1940-1950luvulla. Navetta ja sauna 1940-1950-luvulta. Nykyinen
uudehko asuinrakennus vanhan takana. Muurlantien
varressa.

Ent Nokon torppa, lohkottu v. 1922. Asuinrak tod.näk.
1800-luvulta, uusittu ilmeisesti 1920-luvulla. Muurlantien
varressa.
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Paikallinen

Kantatila, yksinäistalo, yhd kolmesta vanhasta
talonpoikaistilasta 1800-l:n lopulla. Päärak 1882,
remontoitu 1920- ja 1960-l:lla, ilme ko ajalta. Sivurak
(1870-1880-1), aitta (1800-1), talli (1915, suunn. Sikstus
Rönnberg) ja useita rak 1920-30-l:lta.
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NOKOINEN kesähuvila

Maisemallinen

Asuinrak v:lta 1949, ns. tyyppitalo, hyvin säilynyt.
Navetta ja sauna 1940-1950-l:lta. Lähellä on sijainnut
Nokon muonamiesmökki.
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Lohkottu Nokosta v. 1922. Asuinrak 1920-1930-luvulta,
remontoitu. Muurlantien varressa. Pohjoispuolella
sijainnut vielä 1940-l:lla ent torppa.

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Tuohitun kylä muodostaa eri alueisiin jakautumisestaan huolimatta selkeän kokonaisuuden. Kylä on
säilynyt mukavasti teiden ja peltojen laidoille ryhmittyneenä. Rakennuskannaltaan kylä on melko
yhtenäinen. Tuohitun kylä sijaitsee Perniön kunnan koillisosassa Muurlan kunnan rajalla . Tuohitun
naapurikyliä Perniössä ovat Nokoinen, Kumjonpää ja Aaljoki. Tuohitun kylä rajoittuu myös Muurlan ja
Kiskon kuntiin. Tuohitun ja Muurlan raja kulkee pitkin Tuohitunnummea, joka kuuluu kolmannen
salpausselän reunamuodostelmiin. Tuohitunnummen ja sen länsipuolella olevan laajan mäen väliin
jää peltoaukea ja Tuohitun kylämäki, jolle kantatilat ovat keskittyneet. Tuohittu on siis ryhmäkylä ,
jonka kantatilat ovat keskittyneet mäelle peltojen ympärille. Oman alueensa kylän sisällä muodstaa
Naarjärven rannassa sijaitseva torppa- ja kesämökkialue. Omana alueenaan voi pitää myös kylän
liike- ja käsityökeskusta kylämäen luoteispuolella. Tuohitunnummea pitkin ja sitä mukaillen kulkee
Tuomarintie, jota Aulis Oja epäilee muinaistieksi. Tie on nyttemmin saanut nimen Muurlantie, jonka
varrelle osa asutuksesta on keskittynyt. Naarjärvelle johtaa kylämäen läpi kulkeva Naarjärventie joka
vaihtuu Portaanpään torpan kohdalla Naarilantieksi. Naarjärven pohjoispäälle ilmettä antava
kesämökkiasutus, joka vaikuttaa koko kylään sen asukasmäärän lisääntyessä kesäisin. Kesämökit on
rakennettu vanhalle torpparialueelle eritoten 1950-60-luvuilla.

Ent Nokon muonamiehen mökki, lohkottu v. 1922.
Asuinrak 1900-luvun alusta, remontoitu, jolloin vanha
ilme on muuttunut.

KUNTA

KUNTA

Historia

Tuohittu on ollut asuttua jo kivikaudella , sillä Naarjärven saaresta on löydetty kivikautinen
asuinpaikka , joka edustaa ilmeisesti Kiskon kulttuuria, Suomusjärven kulttuurin nuorinta jaksoa.
Saaresta löytyi kaksi kivikautista liettä, kourutaltta ja oikokirves. Vilho Myrskyn 1915 keräämän tiedon
mukaan 1800-luvulla Tuohitun luhdalta (ks. kartta) olisi löydetty yksipuinen ruuhi luultavasti savenoton
(ruoja) yhteydessä. Asutusta on saattanut olla muuallakin Tuohitun seudulla, sillä kivikaudella
suosittiin hietaperäistä kuivaa maapohjaa, koska maanviljelyä ei vielä harjoitettu. Tällaisia paikkoja on
juuri Perniön pohjoisosassa, lähinnä Tuohitun ja Aaljoen seuduilla. Tuohitusta on saatu talteen
kivikautisina irtolöytöinä lisäksi kaksi oikokirvestä, neljä poikkiteräistä kirvestä, kuusi kourutalttaa,
reikänuija ja kaksi veneenmuotoista vasarakirvestä. Pronssikaudella asutus siirtyi Asteljoen laaksoon
ja sieltä rautakaudella Perniönjoen laaksoon. Tuohittu asutettiin uudelleen vasta historiallisella ajalla.
Tuohittu on Nokoisten tavoin ollut osa varhaiskeskiajalla syntyneiden kylien erämetsiä. Tähän
viittaavat -ajo-paikannimet, joita esiintyy ainakin Nokoisissa ja Kumjonpäässä. Ei liene syytä olettaa,
ettei hirviä olisi metsästetty eli ajettu myös Tuohitussa. Tuohitun kylä syntyi myöhäiskeskiajalla
uudisasutuskylänä. Asutus levisi kylään ilmeisesti etelästä oman pitäjän alueelta, mutta on esitetty
myös ajatus, että asutusta olisi voinut tulla muualtakin: Perttelin varhaiskeskiaikaisessa kantakylässä
Kaivolasssa on Passin talo, ja Aulis Oja epäilee Passin talon perustajan tulleen Perttelistä ja tuoneen
nimen mukanaan. Knaapisen mukaan Passin talo (Basse) mainittaisiin ensimmäistä kertaa 1419
pappilan rajantarkastuksessa, mutta yhteys Sassen ja Passin talon välillä tässä tapauksessa on
kyseenalainen. Varmempi asiakirjamaininta Tuohitun kylästä on vasta vuodelta 1515. Uudistilan
perustajat saivat talon perustamisen jälkeen neljän vuoden verovapauden kuningas Maunu
Eerikinpoijan v. 1334 kirjeen mukaan. Tuohittu on alun perin käsittänyt myös Nokoisen kylän , sillä ne
yhdessä muodostavat Tuohitun jakkokunnan. Ojan mukaan Tuohittu eli alkuperäinen asuma on
perustanut rajojensa sisäpuolelle uusia asumia, tässä tapauksessa Nokoisen ja sen kaksi taloa. Tämä
on tapahtunut ennen 1540-lukua , sillä ensimmäisessä maakirjassa Nokoinen on jo oma kylänsä.
Maakirjassa Tuohittuun on merkitty 8 apuveroa maksavaa taloutta. Talojen määrä laski kuuteen
ainakin 1700-lukuun mennessä. Tuohittu Muurlan lääni-nimiseen veropitäjään, ja Tuohitun
verokuntaan , johon kuului yhteensä 26 kylää. Tuohittu esiintyi 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun
alkuvuosikymmeninä muiden verokunnan kylien mukana Muurlan läänin käräjäpiirissä, mutta jo 1620luvulla se ilmestyy jälleen Perniön käräjien lautamiesluetteloihin. Ilmeisesti Perniöstä käsin asutetut
kylät olivat ajautuneet perinteen ohjaamina takaisin alkuperäiseen yhteyteensä. Kirkollinen jako, joka
esitti Tuohitun verokunnan kylät Perniöön, Kiskoon ja Uskelaan, edustaa myöhempää hallinnollista
ratkaisua. Uudisasutuskylänä Tuohittu maksoi ruokalisäveronsa uuden ruotsalaisen oikeuden mukaan
voina. Tuohittu oli Perniön kylistä toinen, joka maksoi vehnäviljelystä kymmenysveroa 1580-luvulla.
Juhana-herttua läänitti Tuohitun ja koko Muurlan läänin verokuntineen 1552-57 Jaakko Henrikinpoika
Hornille, ja vuosina 1563-69 Muurlan lääni oli Henrik Klaunpoika Hornilla. Kuningas Sigismund antoi
läänin Jaakkima Diidrikinpoika Brandille 1594, mutta kuningas Kaarle IX otti sen häneltä pois, koska
Brand kuului Sigismundin puolueeseen. Vuoden 1584 kymmenysveroluettelossa Tuohitussa on yksi
talo vailla verojenmaksukykyä, mutta toisaalta Tuohitun useimmat talot mainitaan parhaiten voiviksi
koko kylässä . 1626 Yliskylän herra Lindved Klaunpoika Sabelfana lainasi Tuohitun viidelle taieiliselle
52 1/2 talaria , ja otti pantiksi lainanmaksusta Tuohitun talonpoikien maata. Tuohitun viidellä
talonpojalla ei kuitenkaan ollut rahaa maksaa velkojaan , ja muutaman vuoden päästä Lindved
Klaunpoika omisti Tuohitun 5 taloa. Vuoden 1662 maakirjassa majuri Johan Kristerinpoika
Gyllenhjerta Paarskylästä omisti koko Tuohitun kylän , ja 1680 aatelisten tiloista tehdyssä
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erikoisselvityksessä Gyllenhjertan perilliset omistavat Tuohitun 5 taloa. Isonvihan aikana Tuohitussa
autioituivat Hannu ja Uotila. Hannu alkoi maksaa veroa 1725 ja Uotila niinikään 1720-luvulla. 1700luvulla Halikon nimismiehen yhtenä palkkatilana Perniössä oli Tuohitun Passi. Isojako kylässä
toimitettiin 1784. Tuolloin kylässä oli kuusi talonpoikaisomistuksessa olevaa taloa: Hannu, Passi,
Magnula (Maula, Maunu) , Pietto, Pietilä ja Otila (Uotila). Taloista Hannu, Pietilä, Pieto ja Maula olivat
ilmeisesti Aimontapon (?) augmenttitiloja. Torpista ensimmäinen perustettiin jo 1700-luvulla, ja muut
torpat perustettiin 1800-luvun alkupuolella. Tuolloin sai alkunsa Naarjärven raannan torpparialue.
Naarjärven "järvenranta". kuten aluetta kutsutaan, on noin puolentoista kilometrin päässä kylämäestä
itään metsäalueen takana. Isojaon aikana Naarjärven pohjoispäähän niittyinä olleelle seudulle
perustettiin torppia ilmeisesti 1800-luvun alkupuolella Hannun, Pieton ja Pietilän tilojen toimesta.
Torpat sijaitsevat sekä järven itä- että länsipuolella. Talojen omistamat lohkot vedettiin isojaon aikana
suoraan yli järven. Hannun torpatolivat Järvelä ja Nummila. Nummila sijaitsee Muurlantien varrella ,
joten Hannulla on ollut järvenrannassa vain yksi torppa. Pietilän torppia ovat olleet Järvenoja, Rasila,
Ainola, Portaanpää ja Hakala. Ainoastaan Hakalan torppa sijaitsee Tuohitun peltoaukean varrella ,
eteläisimpänä laakson itälaidalla. Pieton torpat olivat Koivula, Alavaranta , Alhainen ja Rantala. Lisäksi
Pietosta lohkotluja vanhoja tiloja järvenrannassa ovat Onnela , Rajala ja Varpula. Naarjärven
pohjoispää muodostaa selkeän kokonaisuuden, sillä se sijaitsee muusta kylän asutuksesta
metsäkaistaleen erottamana. Myös Naarjärven eteläpään vanha asutus on muutaman kilometrin
levyisen metsän takana. Naarjärven rantaan on 1950-luvulta eteenpäin rakennettu runsaasti
kesämökkejä ja suurin osa torpistakin on nykyään lomakäytössä. Torppa-alueeseen aikoinaan
voimakkaasti vaikuttanut Nairassuo sijaitsee sekä Perniön, Muurlan että Kiskon kuntien puolella.
Nairassuosta on otettu turvetta jo kauan mm . torppien toimesta. Rasilan torpassa on veilä jäljellä
pehkumylly. Nairassuossa on ollut turpeenottopaikkoja Uskelankin taloilla. Muurlan puolelle suon
pohjoispäähän perustettiin pehkutehdas tämän vuosisadan alussa . Pehkutehdas tarjosi työtä monelle
lähistön asukkaalla vielä 1980-luvulla. Tuohitun "liikekeskus" sijaitsee Muurlantien varrella ja ulottuu
suurelta osin myös Kumjonpään puolelle. 1870-luvulla Tuohittuun perustettiin kaksi kauppaa, toinen
Santalaan ja toinen Välimaahan. Santalan kauppa toimi 1980-luvulle asti, mutta Välimaan kauppa
lopetti toimintansa sodan seurauksena. Santalassa oli kaupan lisäksi myös pakaritupa. Välimaassa
toimi posti 1980-luvulle, kunnes sekä kauppa että posti siirtyivät 1970-luvun lopulla lakkautettuun
kansakouluun. Kansakoulu perustettiin aivan Välimaan viereen 1910-luvulla, ja sille rakennettiin
samaan pihapiiriin lisärakennus vuonna 1958. Tätä ennen alaluokat pitivät majaansa Tuohitun
kylämäellä Passin talossa. Kansakoulun lisärakennuksessa toimii edelleen kyläkauppa, ja koulun
muut tilat ovat kyläläisten kokoontumis- ja harrastuskäytössä. Koulun lisärakennuksen paikalla ja siitä
hieman koilliseen oli Hossanketo, kokoontumispaikka, jolla leikittiin mm. piirileikkejä. Hossankedolta
koilliseen Naarjärventien risteyksen tuntumassa alkoi Tuohitun "käsityökeskus", alue, jonka taloissa
asui käsityöläisiä jo viime vuosisadalla. Nykyisen Kujanpään paikalla asui satuJaseppä Kärvinen , sen
vieressä ennen olleessa puhelinkeskuksessa tinuri Thomander, Thomanderin vieressä Kanervistossa
suutari Kanerva, Kanervistoa vastapäätä sepät Vilkman , joita ennen paikalla asui maalari ja puuseppä
Lehto ja häntä ennen taas seppä . Seppälän vieressä asui ja asuu edelleen kirvesmies Nurmi, jonka
isä oli niinikään kirvesmies. Samoilla paikoilla asui vielä räätäli Helskyaho. Santpakassa nykyisen
Nokoisten Rauhalan ja Nokantien tienhaaran välissä sijainneessa mökissä Santpakan Kallu teki vielä
puulusikoita. Seppälän vieressä sijaitsevassa Mäntyalassa Ida Järvinen teki hautaseppeleitä tämän
vuosisadan puolessavälissä ja jälkipuoliskolla. Kehittyikö kauppakeskus käsityökeskuksen rinnalle vai
päinvastoin. Tuohitussa mainitaan seppä 1860-luvulla, ja 1865 Tuohitussa oli pitäjännikkari Juha
Lindström. Mikäli käsityöläiset ovat valinneet käsityökeskuksen jo tuolloin asuinpaikakseen, mikä
kävisi päinsä ainakin Seppälän rakennusten iästä päätellen , on käsityökeskus syntynyt ennen
kauppakeskusta. Tuomarintien sanotaan kulkeneen käsityöläisten asuntojen kohdalla pellon viertä
pitkin, ei siis talojen välistä kuten nykyään. Näin on täytynyt olla kuitenkin ennen nykyisten
asuinpaikkojen valintaa, sillä rakennukset ovat selkeästi ryhmittyneet Muurlantien molemmin puolin
sen varsille.
Asutus keskittyi alun perin Tuohitun kylämäelle, missä kaikki Tuohitun ja Nokoistenkin kantatilat
sijaitsevat ja ovat sijainneet. Isonjaon jälkeen 1800-luvun alkupuolella perustettiin torppia erityisesti
Naarjärven rantaan järven pohjoispäähän. Yksi Tuohitun torpista on peräisin 1700-luvulta. Naarjärven
saharannassa nykyisen Pietilän rantasaunan kohdalla toimi saha 1933-35. Saha toimi
parhaimmillaankin kahdessa vuorossa. Sahan omistivat Oskar Lehto ja Vilho Rinne, jotka ostivat
sahan ympäriltä metsät sahattaviksi. Kun puutavara loppui , loppui sahakin. Sahan alue näkyy
edelleen maastossa, sillä suuri alue , jolla säilytettiin lautataapeleita, hakattiin paljaaksi, minkä jälkeen
alueelle kasvoi pusikkoa. Naarjärvelle vievän tien varteen peltojen keskellä virtaavaan myllyojaan
perustettiin mylly ilmeisesti 1800-luvulla. Myllyn ohella ojasta sai voimansa myös saha. Samalla
peltoaukealla oli kylän lähde paikalla, jolla nykyään on 1980-luvulla perustetun Tuohitun
vesiosuuskunnan vedenpumppaamo. 1800-luvun puolimaissa käsityöläiset ryhmittyivät omaksi
keskuksekseen ja heidän viereensä asettuivat kauppiaat 1870-luvulla. Koulu perustettiin 191 0-luvulla
kauppojen ja käsityöläisten väliin. Kumjonpään kylän puolelle siirrettiin ennen Välimaan paikalla
olleessa kaupassa toiminut meijeri 1920-luvulla ja 1930-luvulla sen lähelle perustettiin osuusliike.
Posti toimi Välimaan tilalla 1960-luvulta 1980-luvulle. Tilojen rakennusryhmät ovat sijoittuneet kuten

alueella yleensäkin pellon ja metsän yhtymäkohtiin teiden varsille. Poikkeuksen tekee ainoastaan
Niinikosken tila , joka sijaitsee keskellä peltoa sekä Trenkilän palvelusväen asunto, joka sijaitsee
metsän keskellä. Järvenrannan torpat sijaitsevat joko niinikään pellon ja metsän reunassa tai pellon ja
järven välissä. Muuriantia kulkee niinikään erotlamassa pellon ja metsän toisistaan. Tuohitun erikseen
inventoidusta rakennuskannasta 13 kohteen asuinrakennukset ovat peräisin 1800-luvulta, 12 kohteen
1900-luvulta ennen sotia ja 7 kohteen sotien jälkeiseltä ajalta ennen vuotta 1960. Kylän
rakennuskannasta suurin osa on tämän vuosisadan puolelta, mutta 1800-luvun rakennuslenkin osuus
on suuri. Sotienjälkeisten asuinrakennusten suhteellista vähyyttä esimerkiksi Nokoisiin verrattuna
selittää se, ettei Tuohitun taloista lohkottu karjalaistiloja. Naarjärven pohjoispäähän 1800-luvun
alkupuolella syntyneelle torpparialueelle on kehittynyt tiheää kesäasutusta 1950-60-luvuilla, jolloin
rantatontteja lohkottiin erityisesti Tuohitun Pietosta, Pietilästä ja järvenrannassa sijaitsevista torpista.
Mökit sijoittuvat Naarilantien ja Naarjärventien ja Kavanummentien varsille, tosin tiheä kesämökkialue
Kavanummentiellä on vasta Aaljoen kylän puolella. Tiheää kesämökkiasutusta on myös Koivulan
torpan lounaispuolella Naarilan leirikeskuksesta pohjoiseen, ja kaiken kaikkiaan Naarjärven
pohjoispää on rakennettu taajaan. Poikkeuksen muodostaa "Passin haka", Tuohitun Passin talolle
aikoinaan kuulunut nykyään Nokoisten kylään kuuluva lohko, joka ulottuu yli järven . Tällä lohkolla on
vain Nokoisten kesähuvila, joten karua luontoakin Naarjärven rannoilta löytyy. Järvenrannan
kesäasutusta lisää se, että suurin osa entisistä torpista on nykyään kesäasuntona. Naarjärven torppaalueen sijainti puhdasvetisen ja melko suuren järven rannassa on ollut torppien oiva myyntivaltti.
Kesäasunnoiksi muutetut torpat ovat yleensä säilyneet erittäin hyvin. Mökit sijaitsevat hyvin lähellä
rantaa ja käsittävät yleensä saunan, tuvan ja makuuhuoneen ta i -alkovin, ja ovat peräisin pääasiassa
1950- ja -60-luvuilta. Myöhemminkin mökkejä on rakennettu , ja rannassa lepäävät sulassa sovussa
vanhojen torppien joukossa 1950-60-luvun mökit, 180-luvun hirsimökki ja 1990-luvun
kelohonkamökki, joten aluetta ei voi kutsua rakennuskannan puolesta yhtenäiseksi, mikä on hyvä
vaihtelun kannalta. Kesäasutus Naarjärvellä ei ole uusi ilmiö. Sillä nykyisen Naarilan leirikeskuksen
paikalla sijainneessa entisessä Alhaisten torpassa pidettiin hyvin menestynyttä täysihoitolaa ainakin jo
1930-luvulla. Hannun talo rakensi Alhaisten vastarannalle niinikään täysihoitolaa 1930-luvulla, mutta
projektin tuhosi sota . Nokoisilla on ollut huvila järven rannassa 1940-luvulta lähtien, samoin kuin
Hannun ja Pieton tiloilla. Asuttu Naarjärven pohjoispää on ollut jo kivikaudella, sillä Naarjärven
saaresta on löytynyt kivikautinen asuinpaikka.

Nykytila

Osa varsinkin järvenrannan torpista on kesäasuntoina ja talvisin kylmillään. Tuohitun kylään on
laadittu 1985 osayleiskaava, joka sijoittaisi Tuohitun kylän puolelle suunnnitellut asuinrakennukset
melko hyvin perinteisille paikoille pellon ja metsän yhtymäkohtiin. Kumjonpään puolelle
mäntymetsään on suunniteltu tiheää omakotialuetta, mikä ei sopisi maalaismaisemaan. Uhkana on
myös maisemaan sopimattomien asuinrakennusten rakentaminen. Toistaiseksi osayleiskaava-alueelle
Kumjonpään puolelle ehdotettuun paikkaan on rakennettu kuitenkin vain yksi omakotitalo, eikä
tontteja parhaillaan ole myynnissä . Uhkatekijöitä on vanhojen torppien osalta: yksi niistä on jo purettu
ja korvattu kelohonkamökillä. Yleisesti ottaen torpatovat kuitenkin säilyneet hyvin.
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Vanhalla kylätontilla on ollut isojaon aikaan v .1784 kuusi
taloa. Jäljellä Uotilan, Pietilän, Pieton ja Passin vanhat
päärakennukset 1800-l:lta, Hannun asuinrakennus
v.1934 jälkeen. Ulkorakennuksia 1800-1900-l:lta. Passi
siirretty ent paikalta luoteesee
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Ent Hannun torppa, vanha torpparak purettu, nyk
asuinrak v .1936. Navetta ja varastorak ilmeisesti
samalta ajalta. Naarjärventien varrella lähellä järveä.
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Kansakoulurak v:lta 1958, suunn. Maaseudun
rakennuststo, Hki/ Leena Kyrki (Ilmonen). Koulu
lopetettu v.1978, sen jälkeen asunto, kauppa,
kokoontumistila. Asu säilynyt. Samalla pihalla vanha
koulurak, Muurlantien vastapuolella Männikön tila.

Kantatila, sijaitsee vanhalla paikallaVanhat
ulkorakennukset paloivat v. 1934 ja nykyiset tehty sen
jälkeen. Päärak v .1925, melko hyvin säilynyt. Paikalla
ollut edeltävä päärakennus. Naarjärventien varrella.
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Kantatila, joka yhd Nokoisiin. Jäljellä päärak 1800-l:lta,
siirrettynykpaikalleen 1900-1 alussa, kun siinä alkoi
toimia kiertokoulu, sitten alakoulu v.1912-1958. 1920l:lla kulkutautisairaalana, 1960-l:lla seurojentalona.
Vanhalla kylämäellä.

Ent Pietilän torppa. Asuinrak 1800-l:lta, pitkä ja matala,
muutoin ulkoasu muutettu. Riihi ja navetta 1800-l:lta,
käyttö muutettu, puuvaja ja ent puimala. Lähellä
Naarjärveä.
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Ent Pieton mäkitupa, sitten suutarin asuinrak Tuohitun
"käsityökeskuksessa" Muurlantien varrella. Asuinrak
1800-l:lta, säilynyt vanhassa asussa.

Ent Pietilän torppa naarj'rven rannalla. Asuinrak 1800l:lta, käyttö muuttunut loma-asunnoksi sota-aikana,
peruskorjattuja muutettu 1960-l:lla ja jälkeen. Venevaja
ja navetta 1940-l:lta, sauna 1800-l:lta, kaikkien
käyttötark muutettu.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
HAAPAMÄKI (ennen Portaanpää)

KYLÄ
Tuohittu
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ
Tuohittu
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

676

Ent Pieton torppa. Asuinrak 1800-l:lta, muutettu 1950l:lla, säilyttänyt vanhan asunsa. Pihapiirissä vanhat
ulkorak:t. Naarilantien varrella lähellä järveä.
KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
MÄNTYALA

672

Ent Pietilän torppa. Asuinrak 1800-l:lta, remontoitu
1950- ja 1990-l:lla, ilme muuttunut. Navetta ja sauna
1950-l:lta, aitta ja lato 1930-l:lta. Peltoaukealla
Naarilantien varressa.

KYLÄ
Tuohittu
ARVOTUS
Maisemallinen

Ent. Pieton syytinkitupa v:lta 1884, remontoitu mutta
vanha ilme säilynyt. Aitta kenties 1800-l:lta, muut
ulkorak:t 1900-l:n alkupuolelta. Muurlantien varrella
näkyvällä paikalla.
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KOHOENO

677

KUNTA

Perniö
KIINTEISTÖ
MÄNTYRINNE (Tuohitun vanha kan

KYLÄ
Tuohittu
ARVOTUS
Paikallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
RANTALA

KOHOENO

678

Ent koulurak v:lta 1911, suunn. Sikstus Rönnberg.
Koulutoiminta päättyi v.1978. Remontoitu asunnoksi
vanhaa arvostaen. Samassa pihapiirissä uudempi
koulurak, Muurlantien varrella.
KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
NUMMELA

Tuohittu
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ
Tuohittu
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

679

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
PIETO

Tuohittu
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
RAJA LA

ARVOTUS

Tuohittu

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
RASILA

ARVOTUS

KUNTA

680

Perniö
KIINTEISTÖ
SANTALA

Tuohittu

KOHOENO

684

Paikallinen

KYLÄ
Tuohittu
ARVOTUS
Historiallinen

KOHOENO

685

Ent kaupparakennus 1870-l:lta tai vanhempi, muutettu
kokonaan asunnoksi 1980-l:lla. Varastorak 1800-l:n
puolivälistä, toisessa päässä ollut myös pakaritupa.
Saunarak 1940-l:lta. Tuohitun "liikekeskuksessa"
Muurlantien varrella.
KOHOENO

681

Kantatila, Pieto jaMaula yhd v.1922. Päärak v.1887,
säilyttänyt hyvin vanhan asunsa. Aitta ja puuvaja 1800l:lta. Navetta, riihi, väenrakja puimala 1920-1930-l:lta,
saha 1950-l:lta. Pihapiiri säilyttänyt 1920-l:n ilmeen.
Kantatilojen ryppäässä.
KUNTA

683

Ent Pietilän torppa, perustettu 1800-l:lla. Nyk asuinrak
v.1936, hyvin säilynyt. Ulkora:t 1920-1930-l:lta.
Naarilantien varressa näkyvällä paikalla lähellä
Naarjärveä.

Kantatila, yhd Uotilaan v.1920. Isojaon aik tontilla.
Päärak 1800-l:lta, kylämäen taloista vanhin, remontoitu
1880-, 1950- ja 1970-l:lla. Ulkorak 1920-1930-l:lta,
käyttötark muutettu. Naarjärven tien varrella.

KUNTA

KOHOENO

Ent Pieton torppa, asuinrak 1800-l:lta, peruskorjattu.
Ulkorak:t 1900-l:n alusta. Naarjärventien varrella lähellä
järveä.

Ent Hannun talon torppa. Vanha torpparak purettu, nyk
asuinrak v.1954, ns tyyppitalo. Muurlantien varrella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
PIETILÄ

KYLÄ
Tuohittu
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
SEPPÄLÄ

Tuohittu
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

686

Ollut sepän asuinrak Tuohitun "käsityökeskuksessa"
Muurlantien varrella. Lohkottu v. 1928. Asuinrak 1800l:lta, remontoitu 1980-l:lla, vanha ilme säilynyt.
Pihapiirissä paja, navetta ja sauna samalta ajalta.
Sepänpaja toimi 1970-l:lle asti.
KOHOENO

682

KUNTA

Perniö
KIINTEISTÖ
TRENKILÄ (Pieto)

Paikallinen

Ent Alhaisten torpparin vaarintupa 1900-luvun alusta,
laajennettu ja muutettu, mutta säilyttänyt vanhan
asunsa. lisäksi navetta. Naarilantien varressa lähellä
järvenrantaa.

KYLÄ
Tuohittu
ARVOTUS
Maisemallinen

Ent Pieton työväen asuinrak, kenties 1800-l:n
puolivälistä, hyvin säilynyt. Pihapiirissä savusauna ja
lato, kenties samalta ajalta. Naarjärventien varressa.
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KOHOENO

687

PERNIÖ: KUMIONPÄÄ, NOKOINEN, TUOHITTU
Maankäyttö vuosina 1782 ja 1783 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
KUNTA

KYLÄ

Perniö

Tuohittu

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

UOTILA (Pietilä)

KOHOENO

1: 10 000

688

Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Maisemallinen

KYLÄ

Perniö

Tuohittu

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

VARPULA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ

ARVOTUS

VÄLIMAA

aita
- - puro
raja
1 1 1 II 1 silta

llillJ haka

((1 kasvimaa

~ mäki
.,, niitty
II pelto
• rakennus
= suo
• talon tontti
1 1 vesistö

KOHOENO

689

TALOT:

Maisemallinen

Tuohittu

A rajapyykki
e torppa

Ii kaalimaa

KUMIONPÄÄ
A Alastalo (2}
B Alastupa (1 :1}
C Ylöstupa (1 :2}

Lohkottu v.1929, mutta rak tontille tehty vasta v.1936,
hyvin säilynyt. Naarjärventiellä lähellä järveä. Naapurina
ent torppa.

KUNTA

Kartta v. 1782, 1783

- - - tie

Kantatila, yhd toiseen kantatilaan Pietilään v1920.
Uotilan vanha päärak 1800-l:lta, remontoitu v.1989, ei
asuinkäytössä, sulautunut v:n 1920 yhd jälkeen Pietilän
pihapiiriin. Naarjärventien varressa.

KUNTA

KARTIASELITYS

TUOHITTU
A Hannu (1}
B Passi (2}
C Magnula (6}
0 Pielto (5}
E Pietilä (3)
FOtila(4}

KOHOENO

690

NOKOINEN
G Ylistalo (2}
H Alastalo (1}

Maisemallinen

Asuinrak v.1952-1954, ns tyyppitalo. Sen tieltä purettiin
aiempi rak, jossa toimi kauppa 1870-1930-l:lla
(kauppiaina Myrsky ja Pietto). 1800-llopulla tontilla toimi
myös yhtiömeijeri ja v.1965-1985 posti. Muurlantien
varrella kaupan ja koulun välissä.
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KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Kuusto

KUNTA
Perniö

Maisema

Maisema

Kuuston naapurikyliä ovat Yliskylä ja Arpalahti. Kuuston mailta löytyy Perniön korkeimpia kohtia.

Pellon keskellä Perniönjoki-laaksossa Salo-Tammisaari-tien länsipuolella . Tien takana koillisessa
vanha Yliskytän kylämäki ja kaakossa Arpalahden kylämäki ja Yliskytän kirkko. Samalla puolen tietä
etelä-kaakossa Kuuston vanha kylämäki.

Historia

Vähätalo on toinen Kuuston kylän kantataloista. Isossajaossa tämä entinen rälssitalo merkittiin
rekisterinumerolla 1. Kylämäki jaettiin vasta v. 1857. Vuonna 1927 tehtiin tilusvaihto Arpalahden
kylässä 2:2:n ja Yliskylässä 1:6:n kanssa. Vähätalosta on lohkottu v. 1984 mennessä 6 tilaa. Kuuston
omistajista mainitaan vuoden 1549 talvikäräjillä maantarkastusmiehenä ollut Kuuston Hans. Vuoden
1576 rälssiluettelon mukaan Kuustossa omisti verovapaan talon Kemiön Vretan herra Jöran Hansson.
Vuonna 1642 vanhan Kuninkaankartanon omistajaksi tullut kenraali ja sotamarsalkka K.G.Wrangel
omisti myös Kuuston kylän.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KYLÄKOSA
Kuusto
ARVOTUS
Seudullinen

Historia

Isojakokarttoihin on merkitty Lassinpyölin yksinäistalo kumpareelle Yliskytän kartanon lounaispuolelle,
nykyisen Sato-Tammisaari-tien länsipuolella.

Nykytila

Nykyään Lassinpyölin tilan paikalla ei ole rakennuksia. Pellon keskellä on kumpare, joka edelleen
erottuu maastosta selvästi vanhana rakennuspaikkana .

KOHOENO
51

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KUVAUS

KYLÄ
Kuusto
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄKOSA
KOHOENO
Lassinpyöli yks.
58
ARVOTUS
Historiallinen

KUVAUS

Kylätontilla sijaitsivat isojaon aikana Vähätalo ja Isotalo.
Isotalo yhd v.1925 Yliskylän kartanoon ja päärak
purettiin 1940-1950-1 taitteessa. Vähätalo on liki
vanhalla paikallaan, tontin reunasta hieman itään,
päärakennus 1890-l:lta, korotettu v.1945.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Vähätalo

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Lassinpyöli yks.

Tontilla ei ole enää rakennuksia. Historiallisen ajan
kiinteä muinaisjäännös.

KOHOENO

273

Kuusten Vähätalo on vanha kantatalo. Päärakennus (n.
11 x 20m) 1800-luvun lopulta ja melko hyvin säilyttänyt
vanhan asunsa. Vanhoja ulkorakennuksia pihapiirissä ei
ole.
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KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
HentoJa

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Päärinen yks.

Maisema

Kylä Perniönjoen länsipuolella Perniön asemaa vastapäätä. Länsiosa suo- ja metsäaluetta, joka
ulottuu Mutaisten ja Kirjakkalan kyliin asti. Itäosassa peltoa ja mäenkumpareita, joiden kupeella asutus
sijaitsee. Itärajana Perniönjoki, jonka vartta kulkee Salo-Tammisaari -tie. Itäosan asutusalueella
Pääristen- ja Lepistöntiet ja kylän eteläreunassa Kuljuntie, jonka päässä metsätaipaleen takana
muutamia tiloja. Asutus teitten varsilla.

KYLÄ

Päärinen
ARVOTUS
Historiallinen

KOHOENO

569

Ent Paarskylän torppa. Asuinrak 191 0-l:lta, peruskorjattu
1840- ja 1980-Juvuilla. Navetta ja sauna 1940-I:Jta.
Paikalla on ilmeisesti ollut useampia torppia.

Historia

Pääristen ja Paarskylän kylät ovat syntyneet jo ennen vuotta 1540 ja ne ovat mahdollisesti kuuluneet
yhteen aina 1500-luvulle asti Päärskylän nimisenä .
Vuoden 1540 maakirjassa esiintyy Peruisby, joka on sekä Paarskylän että Päärisen yhteinen nimitys.
1600-luvulla verotuslautakunnassa on lautamies Päärisistä. Vuoden 1614 Elfsborgin lunnaiden
maksuluettelossa mainitaan Pääristen säteristä Niilo Kristerinpoika . Perniön syyskäräjillä 1627
ilmenee mm. että Päärisissä oli Jaakko Henrikinpojan talo joutunut kruunulle, koska kahden vuoden
vero oli maksamatta . Sigfrid Perttelinpojalta oli kaksi poikaa viety sotaväkeen ja hän oli vanhana
miehenä tullut maksukyvyttömäksi. Talon oli ottanut viljelyyn Jöran Jonsson Svinhufvud- "Hän itse
tietäköön, millä oikeudella hän tämän on tehnyt." 1680 maakirjan mukaan Päärisissä on kaksi säteriä.
Vuoden 1655 säteritilaluettelossa Päärisen perustajana mainitaan Elias Andersson. 1700-luvun alussa
tila oli autioitunut. Päärinen oli v. 1724 jaettuna kolmen viljelijän kesken, joista yksi oli majuri von
Torcken. Talot yhdistyivät ja Päärinen joutui Paarskylän ja Kosken omistajille. Pääristen tilan
päärakennus on ilmeisesti hävinnyt jo 1800-luvulla. Vuoden 1770 manttaaliluettelossa HentoJan
omistaa kreivitär Maria Kristina Armfelt-Kiick, luutnantti Kaarle Kustaa Klickin leski. Vuonna 1881 se
oli Paarskylän hallussa samoin kuin Päärinen ja Kanturböle.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kantatalon tontti

KYLÄKOSA
Päärinen yks.
ARVOTUS
Historiallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kuusela

KYLÄ
Päärinen
ARVOTUS
Maisemallinen

Ent Paarskylän torppa. Vanha asuinrak paloi v.1917 ja
nyk tehty vanhan kivijalalle, remontoitu 1950- ja 1960l:lla. Navetta autotallina, maakellari 1900-l:n alusta.
Erotettu v.1922. Tontilla ent Päärisen päärak kivijalkaa
ja useita torpanpaikkoja.

KOHOENO

96

KUVAUS

Isojakokarttoihin 1700-llopulla merkitty Pääristen
kantatalon tontti. Tilan päärak on ilmeisesti hävinnyt jo
1800-J:IIa. Pääristentien varrella, nyk paikalla ei ole
rakennuksia. Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

129

KOHOENO

570

KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
lsoniitty

KYLÄ 1KAUPUNGINOSA
Yliskylä yks.

Maisema

Yliskytän alueen itärajana on Perniönjoki, jonka ranta-alueen viljelymailta kylä jatkuu metsäisenä
tasankana länteen päin. Joen länsipuolella kylän alueen halkaisevat Tammisaarentie ja Salo-Karjaa rautatie.

KOHOENO

702

lsoniitty on Yliskylän kartanon entinen torppa, joka on
lohkottu itsenäiseksi v. 1929. Asuinrakennus on 1930luvulta (n. 8 x 9 m., taitekatto, keskeismuuri).

Historia

Perniönjoen rantamat ovat vanhaa asutusaluetta ja Yliskylä on Perniön vanhimpia kyliä. Idässä
välittömästi kylärajan takana on Arpalahden kylä, Yliskytän kirkko ja sen alueelta löydetty
rautakautinen kalmisto. Yliskytän yksinäistalo mainitaan jo 1500-luvulla. Isojakokartoissa se sijoittuu
nykyiselle paikalleen mäen harjalle. Kantatalon ympärillä on ollut työväen asuntoja, joista osa on
jäljellä. Torppia Yliskylässä oli vuosina 1727 ja 1771 neljä ja vuonna 1807 viisi. Nykyisessä
asutuksessa Tammisaarentien länsipuolella Kiialantien varressa on jäljellä kaksi vanhaa torppaa
(Kiiala ja lsoniitty), kun muu Tammisaarentien länsipuolen asutus on pääosin 1940-luvun jälkeen
perustettuja asutustiloja. Tammisaarentie noudattelee pääosin vanhaa linjaansa. Osaltaan kylän
maisemaa muutti rautatie, joka rakennettiin 1800-1900-lukujen vaihteessa.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Jeppas

KYLÄ
Yliskylä yks.
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

703

Kiinteistö on vanha Yliskylän yksinäistalon työväen
asuntotontti. Nykyinen asuinrakennus on tehty v. 19381939 ja se on vanha työväen asunto. Rakennus on
peruskorjattu.

Nykytila

Yliskytän kartano mäellään on alueen maamerkki. Päärakennus on säilyttänyt vanhan ilmeensä, ja
myös osa vanhoista työväenrakennuksista on edelleen olemassa (Kujala, Sepänmäki, Jeppars), osa
on hävinnyt kuten mm. kartanoa vastapäätä sijainnut Lassinpyöli. Kartanoa ympäröivä vanha
viljelysmaisema on edelleen nähtävissä. Vanhaa maisemakuvaa on muuttanut etenkin 1970-luvulla
rakennettu korkea Valtion viljavaraston rakennus, joka sijaitsee kartanosta etelään.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Kantatalon tontti

KYLÄ
Yliskylä yks.
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kiiala

KYLÄKOSA
KOHOENO
Yliskylä yks.
122
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KYLÄ
Yliskylä yks.
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

704

Kiiala on Yliskytän kartanon entinen torppa ja on
lohkaistu kantatalon maista v. 1929. Asuinrakennus
1900-luvun alkupuolelta (9 x 7 m., keskeismuuri), vanha
ulkoasu hyvin säilynyt.

KUVAUS

Yliskylän yksinäistalo vanhalla paikallaan mäen harjalla
Perniönjoen varrella. Kantatalon ympärillä on ollut
työväen asuntoja, joista osa on jäljellä. Kartanon
päärakennus v.1828, ulkoasu v.1900. Aitta v.1857.
(RKY 133)

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Sepänmäki

KYLÄ
Yliskylä yks.
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

705

Sepänmäki on vanha Yliskylän yksinäistalon työväen
asuntotontti. Rakennus on vanha työväenasunto, joka
on peruskorjattu.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Yliskylä (Öfverby)

KYLÄ
Yliskylä yks.
ARVOTUS
Valtakunnallinen

Yksinäistila, kartano. Päärakennus vuodelta 1828 (n. 11

x 37m., etusivulla koristeelline poikkipääty ja kaksi

kuistia), ulkoasu 1900-luvun alusta. Pihapiirissä useita
rakennuksia, mm. kivinen viljamakasiini v:lta 1857.(SU716.)

130

KOHOENO

706

PERNIÖ: KUUSTO, LASSINPYÖLI, PÄÄRINEN,YLISKYLÄ
Maankäyttö vuosina 1787, 1788 ja 17921aadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KARTTASELITYS

Kartta v. 1787, 1788, 1792
® mylly

e

1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003
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TALOT:
PÄÄRINEN
A Päärinen (1)
KUUSTO
D Vähätalo (1)
E Isotalo (2)
LASSINPYÖLI
F Lassinpyöli (1)
YLISKYLÄ
G Yliskylä (1)
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KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Kyynämäki

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Alastalo

Maisema

Kyynämäen kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Merelle lienee viitisen kilometriä vaikka se ei vielä
selkeästi merellinen kylä olekaan. Itärajana on Perniönjoki. Itäosa kylästä on peltoa ja länsiosa
metsää. Pellon keskellä on pitkänomainen metsäinen kumpare, ja sen läpi kiemurtaa Kyynämäentie
luoteesta etelään. Vanha kylämäki on kumpareella. Asutus on Kyynämäentien varrella. Aiemmin
kylämäeltä on kulkenut tie myös koilliseen Perniönjoen yli Lupajan puolelle, mutta se on katkaistu.
Aivan kylärajan tuntumassa etelässä Osalan puolella on muinaishautoja. Naapurikylinä ovat
pohjoisessa Lupaja ja Laiterla, idässä Liiri, etelässä Osala ja Puopyöli ja lännessä Aitolahti ja Leipyöli.

KYLÄ
Kyynämäki
ARVOTUS
Seudullinen

Kyynämäki on syntynyt ennen 1300-lukua. Isojaossa kylään on merkitty kolme kantataloa Alastalo,
Ylistalo ja Högbacka. Alastalo ja Ylistalo halottiin isojaon yhteydessä kahteen ja Högbacka neljään
osaan. Tilat sijaitsivat vanhalla kylätontilla, jolla edelleen ovat Alastalon ja Ylistalon tilat. Högbacka on
tiettävästi sijainnut samalla mäellä hieman Alastalosta etelään. Torppia kylässä oli v.1800 kaksi ja
v.1860 neljä. 1920-1930-luvuilla kantataloista erotettiin yhteensä 7 tilaa. 1950-1960-luvulla tiloja
lohkottiin lisää asutustiloiksi ja lomakäyttöön, ja osalla näistä uusistakin tiloista lienee vanhaa
rakennuskantaa. Ainakin v:n 1931 karttaan Kyynämäentien varrelle on merkitty useita
asuinrakennuksia kantatilojen lisäksi.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Mäntylä

KYLÄ
Kyynämäki
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

275

Mäntylä on Ylistalon vanha torppa, joka on itsenäistynyt
1920-luvulla. Asuinrakennus lienee siltä ajalta tai
hieman vanhempi.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 neljä kohdetta, kaksi kantatilaa ja vanhailmeiset asuinrakennukset Mäntylä
ja Uusitupa Kyynämäentien varrella, molemmat ilmeisesti 1900-luvun alusta. Molemmat kantatalot
Alastalo ja Ylistalo ovat entisillä paikoillaan vanhalla kylätontilla. Kummankin pihapiiriin kuuluu
rakennuksia 1800-l:lta. Kylämäki rakennuksineen on maisemasta selkeästi erottuva kokonaisuus.
Kyynämäentien varressa on myös muita tiloja, jotka näkyvät jo v:n 1931 kartassa. Niinpä myös
joillakin muilla tiloilla nyt inventoitujen lisäksi saattaa olla jäljellä vanhaa rakennuskantaa.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Ylistalo

KYLÄ
Kyynämäki
ARVOTUS
Paikallinen

Ylistalo on yksi kylän kantataloista ja sijaitsee
isojakokarttoihin merkityllä paikalla. Asuinrakennus 1900luvun alusta, peruskorjattu v.1957 ja 1987. Aitta v:lta
1779. Sivurakennus 1900-luvun alusta?, lisäosa 1970luvulta. Muut rakennukset nuorempia.
KYLÄKOSA
Kyynämäki
ARVOTUS
Seudullinen

274

Alastalo on yksi kylän kantataloista ja sijaitsee samalla
paikalla kuin isojakokartoissa. Asuinrakennus on v:lta
1885, aitta v:lta 1879, navetta ja Alastupa tod.näk. 1800luvun puolivälistä ja talli v:lta 1927. Kaksi työväen
asuntoa 1900-luvun alusta?

Historia

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KOHOENO

KOHOENO

52

KUVAUS

Kolmesta kantatalosta on vanhalla kylätontilla edelleen
kaksi. Molemmissa rakennuksia 1800-l:lta, osa
peruskorjattu ja muutettu. Näkyvä kokonaisuus
Kyynämäentien varressa.
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KOHOENO
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KUNTA

KYLÄ 1KAUPUNGINOSA

Perniö

Leipyöli yks.

Maisema

Osalan kylä syntyi jo ennen 1300-lukua naapurikyliensä tavoin. Ensimmäisen kerran asiakirjoissa
Osala mainitaan 1448, kun Henrik Klaunpoika (Djekn) lahjoitti Osalan tuomiokirkon kolmen kuninkaan
kuorille. Vuosina 1521-30 luostarit ja kirkot menettivät niille lahjoitetut maatilat, jolloin Osala joutui
lahjoittajan sukulaisille, toinen taloista Slangeille, toinen Frille-suvulle. Tilojen perinnöksijaon
yhteydessä Osalan verotuloja nauttivat pitäjän papit Bastman ja Hjort. Osalan kantatiloja ovat
Greuntalo ja Erkintalo, jotka ovat sijainneet aivan rinnakkain , jopa niin lähekkäin, että Greuntalon
ovesta ei päässyt ulos joutumatta Erkintalon puolelle. Sittemmin tilat yhdistettiin ja Greuntaloon
liitettiin Kyynämäen puolelta vielä Nybackan tila. Sekä Erkin- että Greuntalo olivat rälssitiloja eivätkä
näin ollen kuuluneet mihinkään verokuntaan.
Greuntalon päärakennus on peräisin 1800-luvun puolivälistä

Nykytila

Leipyölin tila sijaitsee vanhalla paikallaan. Päärakennus on tehty useammassa osassa ja lienee
pääosin 1800-l:lta. Muita vanhoja rakennuksia on muutettu enemmän. Tilalla toimii Leipyölin
maatilamatkailutila ja rakennuksista pidetään huolta. Perniönjoessa kulkee melontareitti.

ARVOALUE

Vanha kylätontti

Leipyöli yks.

ARVOTUS

KOHOENO

64

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Seudullinen

Vanha kylätontti

KUVAUS
Kantatila vanhalla paikallaan Perniönjoen rannassa,
päärakennus 1800-1900-l:lta, toimii
maatilamatkailutilana. Osa valtakunnallisesti arvokasta
ympäristöä (RKY 137).

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Leipyöli yks.

KIINTEISTÖ

Leipyöli

ARVOTUS

Osa Ia

Historia

Leipyölin kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Kantatalo Löfböle on ollut augmenttitila, joka on ostettu
perinnöksi v.1741. Tila on ollut mm nimismiehen talona, ja Leipyölin kohdalta on kulkenutjoen yli ns
rauttie ruukkitoiminnan aikana. Vuonna 1957 tilasta on lohkaistu Uuttula, ja muita tiloja kylässä ei ole.

KYLÄKOSA

Perniö

Osala sijaitsee pääosin Perniönjoen itäpuolella, osin myös länsipuolella. Osalan kylän naapureita ovat
Pyhäjoen yksinäistila ja Puopyölin kylä.

Historia

Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Maisema

Pieni Leipyölin kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Merelle on matkaa noin neljä kilometriä ja
etelärajana on Perniönjoki. Kylän eteläosa joen rannassa on peltoa ja pohjoisosa metsää. Leipyölintie
saapuu metsänrajaa pohjoisesta ja toinen tie joen myötäisesti Puopyölistä. Naapurikylinä ovat
pohjoisessa Kyynämäki ja Laiterla, lännessä Aitolahti, etelässä Kestrikki ja idässä Puopyöli.

KUNTA

KUNTA

KYLÄKOSA

Osala

ARVOTUS

KOHOENO
82

Seudullinen

KUVAUS
Vanhalla kylätontilla Greuntalo. Toinen kantatalo,
Erkintalo on yhd siihen. Päärakennus 1800-l:lta,
remontoitu 1929 ja 1970, vanha ilmeinen. Vanhan väen
asunto 1900-1 alusta ja talousrak:a 1930-l:lta. Osa
valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä (RKY 137

KUNTA

KOHOENO

Perniö

305

Paikallinen

KYLÄ

Osala

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

GREUNTALO

Seudullinen

KOHOENO

415

Ent rälssitila, kantatila, johon on yhd Osalan Erkintalo ja
Kyynämäen Nybacka, kylä syntynyt ennen 1300-lukua.
Päärak 1800-l:n puolivälistä, muutettu 1929 ja 1970.
Sivurak 1900-l:n alusta, muutettu. Vanhat ulkorak:t 1930lta. Perniönjoen rannalla.

Leipyöli (Lövböle) on kylän vanha kantatalo ja sijaitsee
alkuperäisellä paikallaan Perniönjoen pohjoispuolella,
noin 4 km mereltä. Päärakennus osin 1700-luvulta, laaj.
1800-1. 2 piharakennusta 1800-luvulta, myöhemmin
jatkettu. Muut rakennukset uudempia

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

KANNONPÄÄ (Yitjoki)

KYLÄ

Osala

ARVOTUS

Maisemallinen

LohkottuOsalan Erkintalosta v. 1933 Yltjoki-nimisenä.
Asuinrak. 1800-l:lta, peruskorjattu v. 1982. Aitta 1800l:lta. Navetta 1930-l:lta.
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KOHOENO

416

PERNIÖ: KYYNÄMÄKI, LEIPYÖLI, OSALA, PUOPYÖLI

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Puopyöli

Maankäyttö vuosina 1786 ja 1824 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Maisema

Perniönjoen pohjoisrannalla, Perniön- ja Kiskonjokien yhtymäkohdassa. Itäpuolella Pyhäjoki,
länsipuolella Leipyöli, pohjoisessa Osata ja Kyynämäki. Eteläosa peltoa, pohjoisosa metsää, kylämäki
niiden rajalla kylän keskiosassa.

Historia

Bobölen eli Puopyölin kylä on syntynyt jo ennen 1300-lukua. Boböle on vanhalle vapaatilalle vuonna
1611 perustettu säteri, jonka perustivat Arvid Hornin perilliset. M.A. Knaapinen uskoo teoksessa
Perniön pitäjä Bobölen olleen kuninkaankartanon ensimmäinen paikka, sillä "ruotsalaiset tutkijat ovat
soittaneet, että Boböle-nimiset tilat ovat vanhimpia kuninkaankartanoiden paikkoja ja niihin on
sijoitettu hallintokeskus jo 1100-luvulla, meillä siis heti ruotsalaisten ensimmäisen ristiretken jälkeen."
Bobölen on mistanut mm. Frille-, Horn- ja Kruse-suku sekä Suomen Herttua Juhana. 1700-luvun
lopulla Boböle oli rälssitilana Koskella. Boblen rannassa on sijainnut satama, johon Anders Gadolin
pitäjänkertomuksessaan mainitsee erään koivistolaisen aluksen jäätyneen kiinni vuonna 1685.

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KYLÄKOSA

KOHOENO

Puopyöli

94

ARVOTUS

Seudullinen
KARTTASELITYS

KUVAUS

Kartta v. 1786, 1824

Kantatila Perniön- ja Kiskonjokien yhtymäkohdassa
vanhalla paikallaan. Asuinrakennus tod.näk. 1800-l:n
puolivälistä, kunnostettu. Osa valtakunnallisesti
arvokasta ympäristöä (RKY 137).

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Puopyöli

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Boböle

e tato
e torppa
joki
• - kylänraja
- - - - ·polku
II 1 1 1 1 silta
- - - tie
;i; haka
~ kasvimaa
1; mäki
:: niitty
II pello
• rakennus
= suo
• talon tontti
• torpan tontti
lilil vesistö

KOHOENO

566

Maisemallinen

Kantatalo, ent rälssitila. Päärak kenties 1800-l:n
puolivälistä, remontoitu. Navetta v.1952, lisäksi muita
ulkorak. Lähellä Perniön- ja Kiskonjokien yhtymäkohtaa,
rannassa on ollut satama.

TALOT:
KYYNÄMÄKI
A Ylöstalo (2:1)
B Ylöstalo (2:2)
C Alastalo (1 :1)
0 Alastalo (1 :2)
E Mäkisauru (3:1)
F Laiterta (3:2)
G Laiterta (3:3)
OSA LA
A Nedergård (2)
B Upgård (1)
PUUPYÖLI
A Bodböle ( 1)
LEIPYÖLI

~pustava
taloa~oinen peruskartta

V. 1998
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KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö

KYLÄ 1KAUPUNGINOSA
Lanviiki

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Lappi

Maisema

Maisema

Lanviikin kylä sijaitsee Perniön eteläosassa ja lännessä kylän rajalle työntyy merellinen Ervastonlahti.
Naapurikylinä ovat pohjoisessa Lappi ja Soukka, idässä Preitti, lännessä Ervasto ja etelässä Isokuusta
sekä laajahko yhteismetsäalue. Lännessä pienen matkaa naapurina on myös Särkisalon Hästö ja
rajana Perniön ja Särkisalon kuntien raja. Kylän alue on suurimmalta osin metsää, joka on osa
laajempaa erämaa-aluetta. Peltoa on kylän pohjoisosassa, missä sijaitsee myös vanha kylämäki.
Maasto on vaihtelevaa, mäkistä ja jyrkkärinteistä. Kylän pohjoisosan läpi kulkee Kuivastantie ja
eteläosassa Mustajärvelle Mikkopekintie. Hamarjärvi jää aivan Lanviikin etelärajan taakse.
Metsäalueen halki kulkee Ilolanlammesta Ervastonlahteen laskeva puro.

Lapin kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Merelle on matkaa muutama kilometri , ja kylän pohjoisrajana
on Perniönjoki. Naapurikylinä ovat pohjoisessa joen takana Heikkilä ja Laukka, idässä Vähälappi ja
etelässä Lanviiki. Lännessä rajana on Perniön ja Särkisalon kuntien raja ja sen takana Särkisalaan
kuuluva Hästön kylä. Kylän eteläosassa on metsää, pohjoisosassa peltoa ja sen keskellä vanha
kylänmäki ja sen itäpuolella korkea Palttamäki. Etelässä kylään kuuluu puolet Hästönlammesta.
Hästöntie kulkee kaartaen kylän pohjoisosan läpi Kuivastantieltä vanhalle kylämäelle ja siitä
Särkisalon puolelle Hästöön. Asutus on Hästöntien varrella ja jokirannassa.

Historia

Lappi kuuluu 1200-luvun lopulta lähtien syntyneisiin uudisasutuskyliin. Isojaossa v.1788 kylään on
merkitty kaksi kantataloa, Ylöstalo ja Frälsi (Rälssi) . Tilat ovat sijainneet vanhalla kylämäellä
jotakuinkin nykyisen Rälsin päärakennuksen kummallakin puolella. Sittemmin kantatilat ovat
yhdistyneet ja Ylöstalon vanha päärakennus on purettu. 1920-1930-luvuilla Ylöstalosta on erotettu
Mäenala, Mäntyala ja Koivula ja Frälsistä Kankare sekä lisämaata Koivulan tilalle. Vuonna 1966
Ylöstalosta on erotettu vielä Paltta. Muita tiloja kylässä ei ole.

Historia

Lanviiki kuuluu uudisasutuskyliin, jotka ovat syntyneet 1200-luvun lopulta alkaen. Kylän nimi on
alunperin ollut Långvik. Kylässä on ollut kolme kantataloa, Uusitalo, Vanhatalo ja Alastalo, jotka on
ostettu perinnöksi v.1792 ja v.1800. Vuonna 1860 kylässä on ollut yksi torppa. Isojakokartassa v.1793
kantatalot sijaitsevat vanhalla kylämäellä. Uusitalo on liki nykyisellä paikallaan , Vanhatalo (Yiöstalo)
sen luoteis- ja Alastalo eteläpuolella. Alastalon päärakennus on hävinnyt jo 1900-luvun alkupuolelle
tultaessa ja Ylöstalon päärakennus purettiin 1970-1980-l:lla. Kantataloista on jäljellä vain Uusitalo.
Alastalosta on lohkottu v. 1955 Levola ja Ilola. V .1931 karttaan Levola on jo merkitty, joten se lienee
vanha torppa tai mäkitupa. Samassa kartassa on rakennus nykyisen Rajalan-tilan paikalla, joten sekin
on vanha asuintontti. Vuonna 1955 ko tontille perustettiin uusi RajaJa-niminen kantatila Rno 4. Muita
tiloja kylässä ei ole.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 yksi kohde, kantatila Frälsi. Toinen kylän kantataloista on lakannut
olemasta, kun sen päärakennus on hävinnyt ja tilojen maat ovat yhdysviljelyssä(?). Frälsin
päärakennus on 1800-l:lta, joskin sitä on muutettu ja uusittu. Tila on toimiva maatila. Kaikki
kantatiloista erotetut tilat ovat edelleen olemassa ja osalla niistä on rakennuksia 1900-l:n alkupuolelta.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 yksi kantatila, Uusitalo. Se sijaitsee vanhalla kylämäellä Kuivastantien
kupeessa. Vierestä ovat hävinneet kahden muun kantatalon rakennukset. Uusitalo on toimiva maatila,
jonka päärakennus on 1800-l:lta. Ulkorakennukset ovat 1800-1900-luvuilta, aitta sitäkin vanhempi.
Rakennukset istuvat kauniisti vanhan kylämäen maisemaan. Sekä Levolan että RajaJan paikalle on
merkitty rakennukset jo v.1931 karttaan, joten kummallakin tilalla saattaa olla edelleen vanhoja, 1900l:n alkupuolen rakennuksia.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KYLÄKOSA
Lappi
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO

57

KUVAUS
KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylämäki

KYLÄKOSA
Lanviiki
ARVOTUS
Seudullinen

Vanhalla kylätontilla on jäljellä toinen kantataloista
(Frälsi), toisen rakennukset on purettu. Päärakennus
1800-l:lta, muutettu ja uusittu, muut rak:t 1900-l:lta.
Kylämäki erottuu selvästi maisemasta.

KOHOENO
55

KUVAUS

Kolmesta kantatalosta on jäljellä yksi, joka sijaitsee liki
vanhalla paikallaan kylämäellä. Päärakennus 1800-l:ta ,
ulkorak:t 1800-1900-l:lta. Kylämäki rakennuksineen
erottuu edelleen edustavana maisemasta.

Perniö
KIINTEISTÖ
Uusitalo

Lanviiki
ARVOTUS
Paikallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Frälsi

KYLÄ
Lappi
ARVOTUS
Paikallinen

Kantatalo, joka sijaitsee vanhalla kylämäellä.
Asuinrakennus 1800-luvulta, muutoksia 1940-1. Autotalli
1920-luvulta. Kuivuri ja puimahuone 1930-luvulta. Muut
rakennukset 1900-luvun jälkipuoliskolta.

282

Kantatila vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1800luvulta, aitta v:lta 1797, puuvaja 1800-l:lta, navetta v:lta
1913. Puimahuone (1928), kuivurirakennus (1938),
muut uudempia. Lisäksi Vanhatalon navetta 1900-l:n
alusta.
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KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Soukka

KUNTA

Perniö

Maisema

Maisema

Kylän pohjoisrajana Perniönjoki, itäosassa Malmimäki, länsiosassa peltoa. Kylän läpi kulkee Hästöntie
ja Kuivastontie. Kantatilan lisäksi vain muutama tila.

Vähälapin kylä sijaitsee Perniön eteläosassa Lapin (lsolapin) kylän itäpuolella. Merelle on matkaa
muutama kilometri, ja kylän pohjoisrajana on Perniönjoki. Naapurikylinä ovat pohjoisessa joen takana
Heikkilä ja Laukka, idässä Soukka, etelässä Lanviiki ja lännessä Lappi. Kylän alue on suurimmalta
osin peltoa. Eteläosassa on jonkin verran metsää ja luoteessa kohoaa metsäinen Palttamäki. Vanha
kylämäki on rinteessä, välittömästi Palttamäen kaakkoispuolella. Hästöntie kulkee kylän pohjoisosan
läpi Kuivastentieltä vanhalle kylämäelle ja siitä Isolapin läpi Särkisalon puolelle Hästöön. Tie on
aiemmin kulkenut hieman pohjoisempaa Vähälapin tilan pihan läpi , ja siirretty nykypaikalleen vasta
1900-luvun jälkipuoliskolla.

Historia

Varsinais-Suomen maakirjassa vuodelta 1540 mainitaan Soukassa kaksi viljelijää, ja kylän
verotusarvo 48 markkaa. Soukan toinen viljelijä häviää verorullista jo ennen vuotta 1560, ja jäljelle
jäänytkin joutuu vuoden 1584 Perniön 18 maksukyvyttämän talon joukkoon . Vuoden 1627
syyskäräjillä todettiin autioiksi myös monet muut naapuritalot Soukan oltua autiona 20 vuotta Thomas
Eriksson esitti takaajat, pääsi Soukan isännäksi ja sai useita vapaavuosia. Aatelistilojen
peruutuksessa 1680 Soukasta uli muiden Perniön entisten lampuotitilojen tavoin kruununtila. Vuodelta
1800 on säilynyt luettelo verotetusta omaisuudesta Perniössä , jonka mukaan Soukan Abraham
Henrikinpojan tilan verotusarvo on ollut 416 riksiä. Abraham Henrikinpoika myi tilansa pojalleen
Gustafille, jolta tila siirtyi hänen vävylleen Johan August Söderströmille ja tyttärelleen Gustaava
Vilhelmiina Kustaantyttärelle. 1884 Johan August myi tilan pojalleen, joka niin ikään oli Johan August.
Poika myi tilan jo vuonna 1886 Karl Karlssonille, jonka jälkeläisillä tila oli vuoteen 1970 asti, jolloin
nykyiset omistajat ostivat Soukan tilan. Karl Karlssonin aikana rakennettiin Soukan päärakennus
vuonna 1904, jolloin tilalla lienee ollut syytinki- ja palkkaväen asuinrakennuksia ainakin neljä
kappaletta. Karlssonin vävy August Fridolf rakennutti navettarakennuksen, jonka seinätiilet tuotiin
Trollshofvdan masuunista. August Lindströmin jälkeen Soukan isännäksi tuli vuonna 1929 hänen
poikansa Fridolf Teofilus.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha yksinäistalon tontti

KYLÄKOSA
Soukka
ARVOTUS
Historiallinen

Historia

Vähälappi kuulunee 1200-luvun lopulta lähtien syntyneisiin uudisasutuskyliin samoin kuin viereinen
Lapin kylä. Kantatilana on ollut Vähälapin augmenttitila, joka ostettiin perinnöksi v.1868.
Isojakokartassa tilan pihatontti sijaitsee likimain nykyisellä paikallaan vanhalla kylämäellä. Kylässä ei
ole muita tiloja.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 kantatila Vähälappi. Muita tiloja ei ole. Vähälappi on sijainnut liki nykyisellä
paikallaan ainakin isojaon ajoista. Päärakennuksen vanhin osa on tiettävästi 1700-l:lta , jatko-osa 1800l:lta. Sittemmin rakennusta on uusittu. Ulkorakennukset ovat 1900-luvun puolelta, osa hyvinkin uusia.
Tila on toimiva maatila.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha yksinäistalon tontti

KOHOENO
100

KYLÄ
Soukka
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄKOSA
Vähälappi
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO
119

KUVAUS
Kantatalo Vähälappi. Päärakennuksen vanhin osa on
tiettävästi 1700-l:lta, jatkettu ja uusittu. Kylämäki
rakennuksineen erottuu maisemasta.

KUVAUS
Soukkan kantatila sijaitsee isojaon aikaisen tonttinsa
itäpuolella, vanhan tontin yli kulkee Kuivastontie.
Päärakennus v.1904, navetta v.1914, kiviaitta, sauna
1920-l:lta. Näkyvällä paikalla, Hästöntie kulkee pihan
läpi.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
SOUKKA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Vähälappi

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Vähä-Lappi

KOHOENO
581

KYLÄ
Vähälappi
ARVOTUS
Historiallinen

Vähä-Lappi on kantatila , joka on vanhalla paikallaan.
Päärakennus on 1800-luvun alusta, remontoitu. Navetta
v:lta 1915. Muut rakennukset uudempia.

Kantatila. Päärak v.1904, kuistia muutettu 1930-l:lla,
remontoitu vanhaa säilyttäen. Navetta v.1914, seinätiilet
tuotu Trollshofvdan masuunista. Sauna 1920-l:lta,
vanha aitta. Näkyvällä paikalla Hästön- ja Kuivastentien
risteyksessä.
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PERNIÖ: LANVIIKI, LAPPI, SOUKKA, VÄHÄ-LAPPI

KARTIASELITYS

Maankäyttö vuosina 1784-85, 1786, 1788 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

Kartta v. 1784-85, 1786, 1788

1: 10 000

- - - - joki
- kylänraja
- - - tie

Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003
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TALOT:
LANVIIKI
A Norrgård (2)
B Mellangård (1)
C Södergård (3)
LAPPI
0 Alastalo (2)
E Ylistalo (1)
SOUKKA
Soukka {1)
VÄHÄLAPPI
Vähälap i (1)

Mustava~ornen peruskartta

V. 1998
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Perniö

Latokartano yks.

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Maisema

Gammelgårdin tilan tontti

Vanhan kuninkaankartanon aluetta, ruukki, kartano, torppia. Alueen rakennukset ovat paria poikkeusta
lukuunottamatta ennen vuotta 1960 rakennettuja.

KYLÄKOSA

KOHOENO

Latokartano yks.

ARVOTUS

59

Paikallinen

KUVAUS

Historia

Gammelgård on 1600-1 perustettu Latokartanon torppa.
Paikalla oli 1300-1500-1 kuninkaankartano, joka hylättiin
ja hävisi. Asuinrakennus 1958, muut rakennukset 19301940-l:lta. Osa valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä
(RKY 137).

Latokartanon kylä sijaitsee Perniön kunnan eteläosassa osittain Perniön ja Tammisaaren (ent.
Tenholan) välisellä rajalla. Kylän alueella Perniön- ja Kiskonjoet kohtaavat toisensa. Molemmat joet
virtaavat siis kylän halki. Latokartanon kylä syntyi uudisasutuskyläksi ilmeisesti 1200-luvun lopulla.
Uudisasutus oli ruotsalaista, ja sen keskelle perustettiin viimeistään 1300-luvun alussa Helgån eli
Pyhäjoen kuninkaankartano. Kuninkaankartanon lääniin, joka maksoi ruokalisäveronsa uuden
ruotsalaisen oikeuden mukaan voina, kuului vuoden 1540 maakirjassa 17 kylää, joissa oli 42
lampuotia. Kuninkaankartano siaitsi aluksi nykyisen Gammelgårdin eli Vanhankartanon paikalla.
Gammelgårdista kuninkaankartano siirrettiin Muntolannokalle, jossa oli myös markkinapaikka vielä
senkin jälken, kun kartano, jota kutsuttiin Näsen- eli Latokartanaksi eli Perniön (kuninkaan)kartanoksi,
siirrettiin eversti von Liewenin toimesta nykyiselle paikalleen. Kuninkaankartano oli tärkeä etappi
Turun ja Tammisaaren välillä, kulkihan suuri rantatie eli kuninkaantie sen ohitse, siis Latokartanon
kylän läpi. Lisäksi Kuninkaankartano sijaitsi Turun ja Uudenmaan läänien rajalla , joiden raja kulki
Maasillan kohdalla Perniönjokea pitkin. Sijaintia arveltiin sopivaksi myös Birgittalaisluostaria varten,
mutta aivan sopiva paikka ei kuitenkaan ollut, koska luostari perustettiin Raision Ailosiin, nykyiseen
Naantaliin. Pyhäjoki jäi tuolloin Naantalin luostarin alaiseksi kartanoksi. Pyhäjoki ehti saada jo
muodolliset kaupunkioikeudetkin, jotka siirtyivät Naantaliin luostarin mukana. Latokartanon kaskessa
siaitsi viimeistään 1400-luvulla kuninkaankartanon myllyjä ja seuraavalla vuosisadalla vesisaha.
Vuonna 1732 eversti Klas Fleming sai oikeuden rakentaa Isokuustan kylän alueelle kankirautavasaran
takoakseen sen osan Teijon masuunista tulevasta takkiraudasta, mitä ei ehditty jalostaa Teijon maalla
olevassa Kirjakkalan tehtaassa. Aluksi tehdas sijoitettiin Vasarajärven laskuna olevan kosken varrelle,
mutta rakennukset siirrettiin 1834 Latokartanon kosken rannalle. Ruukinpatruuna Salimenin aikana
perustettiin lisäksi tiilitehdas ja kalkkiuuni. 1805 rakennettiin ikivanhalle myllynpaikalle uusi
harmaakivinen ja slagitiilinen mylly. Myllyä vastapäätä oli vesisaha ja kosken alapuolella
viinanpolttimo.//Aiueelta inventoitiin yhteensä 26 erillistä kohdetta . Niistä Näsen kartanon pää- ja
sivurakennukset olivat 1700-luvulta, 8 kohdetta 1800-luvulta, 4 kohdetta 1900-luvulta ennen sotia ja
13 kohdetta sotien jälkeen rakennettuja. Näistä vanhoja torpan- tai työläisten asuinpaikkoja
rakennuksineen tai ilman oli 11 kappaletta. Kylässä oli siis eniten sodan jälkeen rakennettuja
siirtolaistiloja, joitten asukkaat olivat tulleet Uudeltakirkolta. Useat näistä tiloista ovat rakennettu
vanhojen Näsen kartanon torppien paikoille, ja ne keskittyvät pääosin kylän itäreunalle. Eniten
siirtolaistiloja on Tammisaarentien varressa Tuulhatussa, jossa Mäntylä, Ojamäki, Ristola ja Kulmala
sijaitsevat aivan Tammisaarentien varrella ja Koivumäki hieman Tammisaarentiestä länteen.
Tuulhatussa sijaitsevat myös Tuulhatun koulu sekä Mäntyrinteen vanha kartanon työväen asunto.
Historiallinen Maasillan torppa läänin entisellä rajalta on purettu tällä vuosisadalla. Toinen siirtotilojen
keskittymä on Tammisaarentiestä itään sijaitsevalla metsäniemekkeellä, joka työntyy Latokartanon
peltoaukealle. Siinä sijaitsevat Santamäki, Marttila, Rauhala, Joenpolvi ja Kalliola. Myös Kalliomäki ja
Mäentausta ovat olleet siirtotiloja, vaikka ovatkin ennen sotia rakennettuja. Siirtotiloista erillään muista
samanlaisista on Toivola, joka sijaitsee keskellä Latokartanon peltoaukeaa mäellä. Muita sodan
jälkeen rakennettuja kohteita on Gammelgård , jonka vanha torppa purettiin 1960 uuden
asuinrakennuksen valmistuttua. Jokiranta on entinen osuuskauppa, joka yhdessä Sillankorvassa
toimineen K-kaupan kanssa muodosti kylän liikekeskuksen. Kahden kaupan lisäksi paikalla toimi posti
osuuskaupan tiloissa ja myöhemmin K-kaupassa, sekä kioski Sillankorvan varastorakennuksessa.
Erillään muusta asutuksesta sijaitsevat Niemelän ja Järvenpään torpat. Kukkumäen torppa, Alipruukin
ja Rantamäen (Laholan) työväenasunnot sijaitsevat Hästöntien varrella. Näsen torppia ja mäkilupia on
ollut myös Santamäen, Ojamäen, Rauhalan , Manillan, Gammelgårdin ja Joenpolven tiloilla. Vuonna
1792 Näsen kartanolla oli 11 torppaa , 1826 14 torppaa ja 1911 28 torppaa. Oman alueensa
muodostaa Näsen kartano monine rakennuksineen , jotka ovat peräisin pääasiassa 1700- ja 1800luvuilta.//Mielenkiintoisinta kohdetta on vaikea valita: Näsen kartano, Gammelgård, Manilla, ja torpat
olivat kaikki omalla tavallaan mielenkiintoisia. Latokartanon kylä on viime vuosina saanut
valtakunnallistakin huomiota siellä suoritettujen kaivausten johdosta. SUKKA (SUomen Keskiaikainen
KArtanolaitos)-projektin avulla on pyritty paikallistamaan kuninkaankartanon sijainti ja selvittämään
kartanon elämää keskiajalla.
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Latokartano yks.
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Valtakunnallinen

KUVAUS

Latokartanon kaskessa ollut teollisuutta 1400-l:lta, eri
aikoina mm mylly, saha, vasarapaja ja viinanpolttimo,
ympärillä torppia ja työväenrakennuksia. Nyt paikalla
myllyraunio 1805. Koskialue suojeltu, kalastusalue
metsähallituksen valvonnassa. (RKY 13
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ARVOALUE

Näsen kartanon tontti

KYLÄKOSA

Latokartano yks.

ARVOTUS

Valtakunnallinen

KUVAUS

Näsen kartano vanhalla tontillaan. Kartanon pää- ja
sivurakennukset 1700-l:lta, useita talousrakennuksia
1800-l:lta ja 1900-1 alusta. Näyttävä kokonaisuus
Latokartanontien varrella. (RKY 137)
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Paikalla on sijainnut Pyhäjoen kuninkaankartano 13001500-luvuilla, 1600-llopulta Näsen kartanon torppa,
joka lohkottiin itsenäiseksi v. 1921. Nykyinen asuinrak.
v:lta 1958. Viljavarasto 1800-l:lta, sauna ja puimala
1930- ja varasto 1940-l:lta.
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Entinen augmentti- ja lampuotitila, nykyisellä paikallaan
jo 1600-luvun lopulla. Asuinrakennus 1800-luvulta, kuisti
uusittu, hyvin säilynyt. Sauna 1940-luvulta. Sijaitsee
näkyvällä paikalla.
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Perniö
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KYLÄ
Latokartano
ARVOTUS
Historiallinen

KOHOENO

292

Entinen torpan paikka, asuttu jo 1600-luvun lopulla.
Asuinrakennus kenties 1800-luvulta, laajennus ja
ilmiasu 1960-luvulta. Ulkorakennus 1800-luvulta.

Entinen kaupparakennus v:lta 1949 (Perniön
osuuskaupan myymälä ja posti, toimi v:een 1970), otettu
asuntokäyttöön ilman muutoksia. Varastorakennus v:lta
1948. Sijaitsee entisessä "liikekeskuksessa"
Perniönjoen ylittävän sillan pielessä.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
JÄRVENPÄÄ (TRÄSKÄNDA)

KYLÄ
Latokartano
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄ
KUNTA
Latokartano
Perniö
KIINTEISTÖ
ARVOTUS
LATOKARTANON KOSKEN MYLLYNR*Jttkunnallinen

KOHOENO

290

KOHOENO

293

Mylly v:lta 1805, raunioitunut. Paikalla on ollut
kuninkaankartanon mylly viimeistään 1400-luvulla,
myöhemmin myös muuta teollisuutta. Koski
rakennuksineen on suojelukohde ja nähtävyys. Koski on
metsähallituksen perhokalastuspaikka.

Entinen Näsen kartanon torppa, perustettu v.1826-1912
välillä. Asuinrakennus 1800-luvulta, remontoitu vanhaa
säilyttäen. Navetta v:lta 1928, sauna ja varasto 1930l:lta. Puimala (1905) tuotu Brikkalasta. Tilalla ollut mylly
ja saha. Lohkottu v. 1924.
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Rakennus 1800-luvulta, siirretty paikalleen 1900-luvun
alussa muualta, karoliininen pohjakaava, remontoitu,
vanhailmeinen. Latokartanon kosken partaalla.
Rakennuksessa on toiminut kauppa myllyn toimiaikana.
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Entinen Näsen kartanon työväen asunto, lohkottu
itsenäiseksi v. 1980. Asuinrakennus v:lta 1874, hyvin
säilynyt. Navetta 1900-luvun alusta, sauna v:lta 1911.
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1300-luvulta peräisin oleva ent. kuninkaankartano,
herraskartano ja ruukki. Rakennukset 1700- ja 1800luvuilta, hyvin säilynyt kokonaisuus. Suojeltu.

KUNTA

KYLÄ.

Perniö
KIINTEISTÖ
RANTAMÄKI (Lahola)

Latokartano
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

297

Entinen Näsen kartanon työväen asuinrakennus
(Lahola) 1800-l:lta, lohkottu siirtotilaksi v. 1947,
remontoitu. Navetta 1940-1950-luvulta. Lahola on
sijainnut samalla paikalla 1700-luvulta.
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ARVOTUS
Maisemallinen
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Entisen torpan tontille rakennettu siirtotila.
Asuinrakennus v:lta 1952, peruskorjattu v. 1965. Vanha
torppa1800-luvulta muutettu verstas- ja varastotiloiksi.
Navetta v:lta 1949. Lohkottu Näsestä.
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Latokartano
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Paikallinen

Entinen kansakoulurakennus v:lta 1923. Koulutoiminta
lakkautettiin v. 1966, muutettu asunnoksi ja keramiikkaateljeeksi, ulkoasu säilynyt.
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Latokartanon kosken ruukin konttori- ja
työväenasuinrakennus 1837, sauna 1960 ja vaja. Osa
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä.
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Kopiointi kielletty ilman lupaa.
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Perniö

Liiri yks.

KUNTA

Perniö

Maisema
Historia

Liirin kylä on syntynyt uudisasutuskylänä 1200-luvun lopulla tai sen jälkeen. Se kuului
kuninkaankartanon lääniin ja maksoi ruokalisäveronsa uuden ruotsalaisen oikeuden mukaan voina.
Apuveroa maksavia talouksia oli yksi. Isojako kylässä saatiin valmiiksi 1795. Liiden tila ostettiin
perinnöksi vuonna 1845, perinnöksiostaja oli Gustaf A. Lindegran. Tuolloin Liide oli ilmeisesti Näsen
augmenttia. (Nimi Liide on kirjoitettu myös Liite ja vuoden 1540 maakirjassa se on Lijdheby.) Vanha
päärakennus mainitaan kaikissa lähteissä 1700-luvulta peräisin olevaksi. Nykyinen asuinrakennus on
alun perin ollut tilan vanhan väen asuinrakennus. Mäellä, joka kohoaa valtamaantiestä Latokartanoon
kääntyvän tienhaaran itäpuolella on kolme pronssikaulisen hiidenkiukaan jäännettä.
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Perniö
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Liiri yks.

ARVOALUE

ARVOTUS

Vanha kantatalon tontti

Seudullinen

KYLÄ

Liiri

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

LIIDE 111 (Liiri, Liite)

Maisemallinen

Vanha kantatila, Näsen augmenttitila. Päärakennus
1800-luvulta, lisäosa 1980-luvulta, säilyttänyt osin
vanhan ilmeensä. Vanha päärakennus 1700-luvulta.
Perniönjoen rannassa yksinäisellä paikalla oman tien
päässä.

KOHOENO

66

KUVAUS

Kantatalo vanhalla paikallaan. Päärakennus 1800-l:lta,
muutoksia 1980-1, takasivu säilyttänyt vanhan ilmeensä.
Toinen asuinrakennus 1700-l:lta, vanhailmeinen
(purettu?). Talousrakennukset uudehkoja. Osa
valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä (RKY 137).
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Maisema

Kylä on Perniör
:koisosassa. Kylän itäosa on soista metsäaluetta, länsiosa peltoa. Kylän keskeltä
kulkee Sato-Tammisaari -tie, jonka länsipuolella on vanha kylämäki kantataloineen. Luoteiskulmassa
yksi sodan jälkeen rakennettu tila, joka on lohkottu Keskitilasta, ja Tammisaarentien varrella muutama
ent torpparakennus, ei muuta asutusta. Kylän läpi virtaa Lohioja ja Porinoja.

Historia

KYLÄKOSA
Iso Pakapyöli
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO
182

Vanha kantatila, sijainnut paikallaan ainakin v:sta 17921793. Päärakennus v.1807-1810, alla vanhemmat
kellarit, vuoraus ja kuisti noin v .1912. Sivurakennus
(1835), 2 aittaa (1700-1), 2 navettaa (n.1850 ja 1913),
riihi (1848) ja työväen asumus (1800-1).

Iso Pakapyölin kylä sijaitsee kunnan eteläosassa Perniönjoen itäpuolella, ja on syntynyt 1200-luvun
lopulla tai sen jälkeen uudisasuuskylänä. Kylä mainitaan asiakirjoissa ensi kerran vuonna 1419, jolloin
rajankäynnissä mainitaan Peder Pii Jop Pakapyölistä. Kylä on ilmeisesti sittemmin jakautunut kahtia
Isoon ja Vähään Pakapyöliin. Vuoden 1540 maakirjassa Iso Pakapyöli kuului kuninkaankartanon
lääniin. Tuolloin kylässä oli 5 apuveroa maksavaa taloutta. Kantataloja kylässä on kolme, Keskitalo,
Martintalo ja Alastalo. Suuren pohjan sodan jälkeen kaikki muut Perniön perintötalot olivat muuttuneet
kruununtiloiksi ja menettäneet perintöoikeutensa paitsi Ison Pakapyölin kolme taloa, jotka saivat
perintöoikeuden kamarikollegion päätöksellä vuonna 1794. Kylästä kohdeinventoitiin neljä kohdetta,
edellä mainitut kantatalot ja yksi siirtolaistila. Kantatalot sijaitsevat mäellä peltoaukealla, ja niiden ohi
kulkee Tammisaarentie. Tilojen asuinrakennukset ovat peräisin 1800- ja 1900-luvuilta. Alastalossa ja
Keskitalossa on jäljellä vanhat torpat, joiden kohdilla on isojaonkartassa merkitty asumukset.
Keskitalon torppa on isojaonkartassa sotilaan torppa. Kantatalot ovat sijainneet paikoillaan ainakin
isostajaosta asti, joka kylässä suoritettiin 1792-93. Myös vuoden 1692 veronpanokartassa Isoon
Pakapyöliin on merkitty vierekkäin kolme taloa. 1950-luvulla rakenettu kantatie 52 Sato-Tammisaari
kulkee kylän keskeltä. Edellinen tie kulki idempänä. Lisäksi Keski- ja Alastalon ohi ja Martintalon pihan
läpi kulkee kylätie.
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Vanha kantatila, sijainnut paikallaan ainakin v:sta 17921793. Päärakennus 1800-luvun alkupuolelta, ilme
nykyaikaistettu. Sivurakennus noin v. 1900, ilme
säilynyt. Navetta uusittu 1950-luvulla. Aitta ja torppa
1800-luvulta.
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KYLÄ
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ARVOTUS
Seudutlinen

Vanha kantatila, sijainnut paikallaan ainakin v:sta 17921793. Päärakennus v:lta 1915, alkuperäinen ilme
säilynyt. Lasitiilinen aitta v:lta 1888, navetta v:lta 1905,
korjattu v.1946-1950, muut piharakennukset 1900-luvun
puolivälistä.

KUVAUS

Kolmesta kantatalosta Keskitalo ja Martintalo sijaitsevat
vanhalla tontilla, Alastalo hieman sitä etelämpänä.
Rakennukset 1800-1900-1. Näkyvä kokonaisuus
Tammisaarentien varrella. Osa valtakunnallisesti
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 137
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Vanha kantatalon tontti

Vähä Pakapyölin kylä sijaitsee kunnan eteläosassa Perniönjoen itäpuolella. Kylän halki kulkee SatoTammisaari -tie ja Latokartanontie. Kylän itäosa on mäkistä metsää, keskiosa suota ja länsiosa
Perniönjokeen asti peltoa. Asutus on kylän länsiosassa.

KYLÄKOSA

Vähä Pakapyöli yk

ARVOTUS

Maisemallinen

KUVAUS

Vähä Pakapyölin kantatilan vanha tontti. Nyt tontilla on
Koivuhalme-niminen tila, joka on lohkottu Ylöstalonimisestä tilasta sodan jälkeen. Asuinrakennus 1947,
navetta 1949. Osa valtakunnallisesti arvokasta
ympäristöä (RKY 137).

Historia

Kylä mainitaan asiakirjoissa ensi kerran vuonna 1419, jolloin rajankäynnissä mainitaan Peder Pii Jop
Pakapyölistä. Kylä on ilmeisesti sittemmin jakautunut kahtia Isoon ja Vähään Pakapyöliin. Vuoden
1540 maakirjan mukaan Vähä-Pakapyöli kuului kuninkaankartanoon ja siellä oli 2 viljelijää. Perniön
syyskäräjillä 1627 ilmoitettiin, että Perniönkartanoon kuuluvista taloista oli Vähäpakapyölissä, Liidessä
ja Kuustossa yhteensä 4 talolla vain härkiä, eikä ollenkaan hevosia, joten he eivät voineet suorittaa
kyytivelvollisuuttansa. Oikeus tuomitsi heidät sakon uhalla hankkimaan hevoset. Kylästä on inventoitu
v.1996 neljä kohdetta: Fribacka, Koivuhalme, Santala ja Syrjälä.
Koivuhalmeen paikalla on isojakokartoissa kylän vanha kantatalo Vähä Pakapyöli. Santalan paikalla
on torppa, ja samoin on toinen torppa Santalasta kaakkoon. Nykyään kaikkien kolmen paikalla on
sodan jälkeen 1940-1950-l:lla tehdyt rakennukset. Fribackan tilan rakennuksista osa on 1800-l:lta, osa
1920-1930-l:lta ja osa 1950-l:lta. Paikalla on tiettävästi ollut vanha torppa, mutta se ei näy vielä
isojakokartoissa.
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F ribacka on lohkottu Ylöstalosta v .1931 ja siihen on
liitetty useita tiloja. Fribackan asuinrak v.1901, lisäosa
v.1974, remontoitu. Navetta v.1937. Pihapiirissä ent
Oxhagenin torpparak 1800-l:lta. Tammisaarentien
varrella pellon laidassa.
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KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Entinen kantatalon tontti

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Lupaja

Maisema

Lupajan kylän rakennuskanta on paikoin hyvinkin vanhaa, osin 1800-luvulta. Uusimmat rakennukset
liittyvät vanhainkodin uusimiseen 1960-luvulla. Alue on ollut asuttu jo useita vuosisatoja, ja
historialliset juuret ulottuvat esihistorian puolelle, mistä kertovat kylän lukuisat muinaisjäännökset.
Sijainti Perniönjoen ja Asteljoen haarautuman kaakkoispuolella on kulttuurimaisemaa voimakkaasti
muovaava.
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KUVAUS
Isojakokartassa v.1787 Asteljoen pohjoisp:lla on Mellerin
talon (A) ja joen eteläp:lla Capellanin (C) talon tontti.
Tontilla on viljamakasiini ja ja navetta 1900-1 alusta.
Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

Historia

"Lupajan kylä on tunnettu kirjallisissa dokumenteissa jo 1200-luvulla. Perniönjokilaakson asutus on
vanhaa, ja esihistorialliset muinaisjäännökset kertovat seudun olleen asutun jo pronssikaudella.
Varsinais-Suomen seutukaavaliiton suojelukohteissa ovat Lupajalta Karpinmäen ja Tiikinmäen
pronssikautiset hautaröykkiöt ja rautakautiset hautalatomukset sekä uhrikivet (MM:2K-202; SU-67 4,
SU-648, SU-649, SU-677, SU-683), Prästkullanmäen hiidenkiukaat (SU-645) ja Harttornäen
hiidenkiuasalue (SU-678). Karpinmäellä ja Tiikinkankareella on opastauluin varustettu muinaispolku.
Maisema on erittäin vaihtelevaa : jokialankaa ja korkeita metsäisiä mäkiä ympäröivät pellot. Alueen
halki kulkee vanha Turku-Helsinki-maantie, joka on osa vanhaa kuninkaantietä. Uusi SatoTammisaaritie rakennettiin 1960-luvulla.//Osa maa-alueesta on ollut halki vuosisatojen kirkon ja
seurakunnan omistuksessa: Kiskontien eteläpuolella sijaitsee ns. Mäkipappila eli Prästkullan vanha
kappalaisen virkatalo. V. 1723 Lupajalla on jo ollut viisi taloa: em. kappalaisvirkatalo, Karlsdalin
sotilasvirkatalo, Mellerin rälssitila, Lassintalo ja Pietarintalo (myöh. Uusitalo). Melleri ja Lassintalo
yhdistettiin 1920-luvulla. Jo 1797 Mellerin augmentti ostettiin perintötilaksi ja 1800 myös Lassintalo,
kummankin ostajana oli Jaakko Matinpoika. Pietarintalo, joka oli Lupajan lautamiehentalo, oli tuolloin
Mellerin rälssitila. Isojako alueella tehtiin 1787-91 . Suurtiloja v. 1970 ovat olleet Melleri 136 ha,
Uusitalo 99 ha, Tiikinmäki (erotettu MeiJeristä) 88 ha, Puustelli 24 haja Karlsdal 23,5 ha (Puustelli
erotettu jälkimmäisestä, jota kyläläiset kutsuvat samalla nimellä).//Kylän asutus on aikojen saatossa,
erityisesti 1800-luvulta lähtien kasvanut suurten tilojen yhteyteen. Tiloilla on tarvittu työntekijöitä ja
monenlaisia palveluja. Lupajalla onkin aina asunut erittäin paljon käsityöläisiä , suutareita, räätäleitä ,
nahkureita, puuseppiä, muurareita ym. He ovat asuneet mäkituvissa ja torpissa , mm . Mellerillä on v.
1902 ollut kolme torppaa: Mäkelä, Hakala ja Karppi. Asteljoen varrella on myös ollut mylly ja myllärin
asunto. Esim. Mellerin vanhat tiluskartat osoittavat, että osa säilyneistä vanhoista mäkituvista on jo
1905 ollut nykyisillä paikoillaan. Vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1800-luvulta, osa vuosisadan
vaihteen tienoilla. Asukkaat ovat sitten 1920-luvulla lunastaneet tontteja omikseen. Asutus on
lisääntynyt tasaisesti ja kylämaisema muokkautunut sitä mukaa. Alueella on myös paljon sotien
jälkeen rakkenntuja siirtolais- ja rintamamiestaloja , mm. Kuormuksentien varrella. Erillään sijaitsevilla
tiloilla on usein vanhoja rakennuksia purettu käytöstä poisjääneinä ja torppia korvattu
nykyvaatimukset täyttävillä uudisrakennuksilla (esim. Alho), toisaalta niitä on säilytetty
""muorinmökkeinä"" (esim. Mäkelä). Paikoin asuinrakennusta on laajennettu siten että vanhat
rakenteet ovat osa nykyistä taloa (esim. Suomela). Nuorimmat rakennukset alueella ovat muutaman
vuoden takaisia."
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KUVAUS
Kappalaisen virkatalo on ollut olemassa jo 1700-l:lla.
Nykyinen päärakennus v.1870/1880-l:lta, aitta 1800-1,
navetta v.1925. Nyk Lupajan- ja Kiskontien risteyksessä
kumpareella näkyvällä paikalla.
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Vanha kantatalon tontti
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lupaja
ARVOTUS
Historiallinen

KUVAUS
Nyk Salo-Tammisaari -tien moi puolilla on ollut Lupajan
kantatalon tontti. Tien länsip:lta nykKoivikon (v.1957)
paikalta on purettu Karlsdalin sotilasvirkatalo (D). Tien
itäp:lla Koivulan (v.1898) paikalla oli Lassintalo (C)
ennen kuin se yhd Melleriin

Nykytila

Alueella ei ole rakennuskaavaa. Mahdollisen lisärakentamisen ja keskustan laajentamisen paine
saattaa kuitenkin suuntautua juuri tälle alueelle, koska sijainti taajama-alueen eteläpuolella on
erinomainen.
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Vanha rakennus on ent. Karlsdalin sotilasvirkatalon
torppa /mäkitupa 1800-luvulta, remontoitu useaan
otteeseen. Uusi asuinrakennus v:lta 1974.
Ulkorakennukset 1900-luvun jälkipuolella.
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Asuinrakennus 1800-l:n lopulta, remontoitu 1970-1980l:lla. Näkyvällä paikalla Lupajantien ja Tammisaarentien
risteyksessä. Tontilla on tiettävästi aiemmin sijainnut
yksi kantataloista, Lassintalo ja vanha mäkitupa.
Vanhoja kivijalkoja.

Vanha kappalaisvirkatalo, nyk asuinrakennus 1800luvun lopulta, peruskorjattu. Navetta v:lta 1925,
muutettu autotalliksi. Aitta 1800-l:lta. Julkisivut säilyneet.
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Entinen mäkitupa, asuinrakennus (+ent.
puusepänverstas) tod.näk. 1800-1900-l:n vaihteesta,
remontoitu 1960-1970-l:lla, ulkoasussa vanhaa ilmettä.
Piharakennus 1800-1900-l:lta.
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Entinen Karlsdallin sotilasvirkatalon (Lupajan
kantataloja) tontti. Vanha asuinrakennus purettu 1950l:n alussa ja sen paikalle tehty ns. tyyppitalo1957,
remontoitu 1990-l:n alussa. Näkyvällä paikalla
Tammisaarentien varressa vanhan kantatalon paikalla.
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Asuinrakennus kenties 1800-luvun lopulta, remontoitu
jonkin verran 1970-luvulla, vanha ilme säilynyt.
Kuormuksen pientaloalueella, alueen vanhimpia taloja.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
LEHMUSLAAKSO

KYLÄ
lupaja
ARVOTUS
Maisemallinen

Asuinrakennus v:lta 1923 tai vanhempi., remontoitu
jonkin verran. Tontilla on ollut myös edeltäviä
rakennuksia. Lisäksi vanhat savusauna ja aitta.
Näkyvällä paikalla.
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Historiallinen
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ARVOTUS
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Paikallinen
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Rinnemaa

Historiallinen
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Myylämä- ja asuinrakennus 1920-luvulta, pohjoispää
uudempi, remontoitu useita kertoja, viimeksi 1970luvulla. Vanha kaupan makasiini purettu noin v.1975.
Pientaloalueelta entisen Turku-Helsinki -maantien
varrella.

Asuinrakennus 191 0-1930-luvulta, remontoitu 19701980-luvuilla, ulkoasu hyvin säilynyt. Talossa on asunut
räätäli, myöh. Keski-Perniön osuusmeijerin
työsuhdeasunto. Navetta 1910-1930-l:lta, remontoitu.
Pientaloalueella.
KYLÄ

KYLÄ

KIINTEISTÖ

KUNTA

KOHOENO

Paikallinen

KUNTA

Paikallinen

Asuinrakennus 1920-luvulta tai vanhempi, hyvin
säilynyt, kuisti v:lta 1993. Navetta ja sauna 1930-1940luvulta. Näkyvällä paikalla Prestkullanmäen alla.

Entinen mäkitupa v:lta 1920 tai vanhempi, remontoitu
1950-luvulla. Lisäksi sauna v:lta 1953 ja vanha
maakellari.
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Ent. myymälärakennus 1930-luvulta. Myymälänä v:een
1970, remontoitu asunnoksi 1970-luvulla. Lupajantien
varrella, kadunpuoleinen ulkoasu säilytetty.

Asuinrakennus v:lta 1946, ns. tyyppitalo, tehty
rintamamiestontille, v:een 1988 mennessä ei muutoksia.
Piharakennus v:lta 1946.
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ARVOTUS
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Asuinrakennus v:lta 1908, tiilikate 1930-luvulta, asuttu
viimeksi 1950-l:lla, alkuperäisessä asussa. Pihavaja
purettu. Kaakkoispuolella Ojala 1, jossa uusi
asuinrakennus.

Entinen Mellerin tilan (kantatila) tontti Asteljoen partaalla
vanhan Turku-Helsinki -maantien varressa.
Päärakennus paloi v.1973 (rak. 1860-l:lla). Jäljellä
navetta tod.näk. 1800-1900-l:n laitteesta, aitta 1900-l:n
alusta.
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KIINTEISTÖ

SANTALA

Maisemallinen

KYLÄ

lupaja

ARVOTUS

Paikallinen

Asuinrakennus v:lta 1908-1909, remontoitu mutta hyvin
säilynyt. Navetta v:lta 1932 edeltäneen paikalla.
Kuormuksen pientaloalueella.

Entinen torppa v:lta 1920 tai vanhempi, remontoitu
vanha ilme säilyttäen. Navetta tehty 1950-l:lla edellisen
paikalle. Aitta v:lta 1931, puuvaja 1950-luvulta,
maa kellari.
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Paikallinen
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Perniö

Asuinrakennus 191 0-luvulta, remontoitu 1950-1960 ja
1980-luvuilla. Talossa on toiminut verotoimisto 1950luvulla. Pientaloalueella entisen Turku-Helsinki maantien varrella.
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UUSITALO

Historiallinen
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KYLÄ
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Väliharju

Historiallinen

Asuinrakennus 1880-luvulta, laajennusosa uudempi,
remontoitu 1960- ja 1980-luvuilla. Ollut kaupan varasto,
polkupyöräkorjaamo ja v:een 1961 asti leipomo, sen
jälkeen asuntona. Pohjoispuolella on Lupajan ent. koulu.
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Lohkottu Melleristä v. 1925, kun tila jaettiin, ja uudet
rakennukset tehty tyhjälle tontille. Päärakennus v:lta
1923-1925. Ulkorakennukset v:lta 1925-1928, konehalli
tehty puimalan tilalle v. 1988. Alkuperäinen ilme säilynyt.
Vieressä muinaismuistoalue.
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Uusitalo (ent. Pietarintalo) on yksi Lupajan kantatiloista.
Kunnan omistama v:sta 1887, v:sta 1888 paikalla on
ollut kunnalliskoti (nyk.vanhainkoti). Talli ja aitta 1800l:lta, navetta, sikala ja kuivuri 1900-l:n alkupuolelta, muut
rak. 1950-1960-l:lta.

Asuinrakennus tod.näk. 1800-luvun lopulta, alun perin
ilmeisesti seurojentalona, myöhemmin siinä toimi mm
puusepänverstas. Muutettu remonteissa useita kertoja.
Saunarak. 1940-luvulta.
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Maisemallinen

Vanha asuinrakennus v:lta 1905 tai vanhempi, hyvin
säilynyt. Nykyinen asuinrakennus 1970-luvulta. Vanhan
Turku-Helsinki -maantien varrella, erotettu ent.
Prästkullan maista. Naapuritontilla etelässä ollut vanha
sotamiehen talo.
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Suksenböle

Perniö

Maisema

Alueen rakennukset ovat ennen vuotta 1960 rakennettuja, vanhimmat 1800-luvun alkupuolelta.
Sijainti Prästkullanmäen rinteen ja Asteljoen laakson välissä on myös maisemallisesti tärkeä.
Somerikon tilan rakennukset entiseen Suksenbölen sotilasvirkataloon liittyvinä ovat myös osa alueen
kulttuurihistoriaa. Asutuksen jatkuvuuteen alueella liittyvät myös Prästkullanmäen muinaisjäännökset,
hautaröykkiöt. Toinen, pieni Suksenbölen kylän alue sijaitsee Lupajantien ja Kiskontien risteyksessä.
Alueella on vanha Blomängin torppa (nyk satulaseppämuseo) sekä Lupajan meijerin ent työväen
asuinrakennuksia 1930-l:lta. Meijerirakennus (v.1906) on purettu 1990-l:lla.
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ARVOALUE

Vanha kylätontti

Suksenböle

ARVOTUS

Kylän kantatalo, ent Suksenbölen sotilasvirkatalo, jonka
asuinrakennus on vuodelta1823 ja talousrakennuksia
1800-1900-l:lta. Siajitsee vanhan tontin tuntumassa.
Tila on nykyiseltä nimeltään Somerikko.

Blomäng

Paikallinen
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GRÖNBERG

Maisemallinen
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Ent mäkituvan tontti. Nyk asuinrak v.1947, remontoitu.
Ulkorak lienee 1950-l:lta, jatkettu. Prestkullanmäen
kupeessa. Näköetäisyydellä toinen vanha tila,
Metsäranta.
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Meijerin asuntolat Ängtorp,
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Ent meijerin työntekijöiden asuinrakennukset 1930-l:n
jälkipuolelta, kolme alunperin kahden perheen
asuintaloa, peruskorjattu ja muutettu 1980-1990-l:lla.
Kaavoitettulla alueella Kiskontien varrella.
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"Suksenbölen kylä on syntynyt sotilasvirkatalon N:o 1 myötä sen ympärille: torpat ja mäkituvat on
lunastettu omiksi tiloikseen ja myöhemmin Somerikon tilasta on lohottu pari tonttia sotien jälkeen.
Henkirakuunarykmentin 1. majurin komppanian kersantin virkatalossa on tiettävästi (Perniön historian
mukaan) alkuaan ollut isäntänä kersantti C. H. Elg. Isojako alueella päättyi 1791. Vuonna1929 tilasta
erotettiin Kankareen perintötalo N:o 2, joka lohottiin osiin 2:1-2:6. Tilat olivat Kankareen viljelytila
(2:1), Grönberg (2:2), Metsäranta (2:3), Palopyöli (2:4), Mäntylä (2:5) sekä Blomäng (2:6). Näistä
viimeksimainittu ei sijaitse nyt inventoidulla alueella vaan Kiskontien pohjoispuolella (inv. tehty
aiemmin). Suuri osa maa-alasta on nykyisin kunnan omistuksessa, pikkutilat ovat yksityisiä.//Kylän
Kiskontien eteläpuoli jää alueena Lupajan suuren kylän ""sisään"" (ks. kartta) ja onkin aina ollut
tiiviissä yhteydessä siihen. Asutus sijoittuu korkean Prästkullanmäen etelä-itäkoillispuolelle loivaan
rinteeseen. Itäpuolen tilat ovat metsän suojassa. Etelässä avautuu avara peltomaisema Asteljoen
laaksossa. Kylä ulottuu joen eteläpuolelle, jossa sijaitsee yksi kohde (Rantakoti). Joen ylittävän sillan
luona ns. Myllynkrotissa on sijainnut mylly. Vanhin säilynyt rakennus alueella on ilmeisesti juuri em.
entinen sotilasvirkatalo, jonka nykyinen talo on 1820-luvulta, nuorimmat talot taas ovat sotien jälkeen
tehtyjä. Vanhasta kulttuurialueesta kertovat myös Prästkullanmäen hiidenkiukaa (SU-645).
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Ent Suksenbölen sotilasvirkatalon torppa. Asuinrak
1700-l:lta, jatkettu 1800-l:n alussa, säilytetty vanhassa
asussa. 1990-l:lta lähtien Perniön kotiseutumuseoon
kuuluva museokohde, Blomängin satulaseppämuseo.

Historia
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Asuinrak 1800-l:lta, peruskorjattu v.1964 jälkeen.
Navetta- ja aittarak kenties 1800-l:lta, sauna 1900-l:n
alusta. Tila lohkottu v.1929 Kankareesta (Suksenbölen
sotilasvirkatalosta). Prestkullanmäen reunassa, mäellä
muinaishautoja.
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PALOPYÖLI

Maisemallinen

Asuinrak v.1936/1938, remontoitu. Navetta, sauna ja
kellari 1930-l:lta.
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Kartta v. 1787

Maankäyttö vuonna 1787 laaditun kartan
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Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003.
Jaana Salmi 2002. Päivi Vuorio 2003
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Kylän kantatalo, ent. Suksenbölen sotilasvirkatalo
talousrakennuksineen. Päärak v.1823, remontoitu
v.1961. Navetta v.1872-1874, sikalaja savusauna 1800l:lta, kaksi aittaa ja puuvaja 1900-l:n alusta. lnventoitu
v.1994, ollut kokonaisuutena olemassa.

TALOT:
LUPAJA
A Melleri (1)
B Gapellan (3)
C Lassintalo (5)
D Corporak (2)
E Pietarintalo (4)
SUKSENPYÖLI
F Suxenböhle (1)
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Maisema

Makarla on pieni kylä Perniön lounaisosassa. Kylän eteläraja on samalla Perniön ja Särkisalon raja.
Lännessä naapurina on Järvenkylän kylä, pohjoisessa Skoila ja idässä Ylönkylä. Kylän eteläosan
täyttää Makarlanjärvi. Suurin osa kylän alueesta on peltoa ja kylän pohjoisosassa kulkevat Makarlanja Kemiöntiet puustoisella harjulla .
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Lepola sijaitsee Makarlan historiallisen kylän viljelysten
laidalla. Asuinrakennus on vuodelta 1927 ja kolme
ulkorakennusta kenties hieman nuorempia. Tila on
erotettu Meritalosta v. 1934.

Historia

Makarla on 1200-luvun lopulta lähtien syntynyt uudisasutuskylä. Kylästä tunnetaan kaksi kantatilaa.
Meritalo ja Pohjatalo, joista Meritalo on entinen sotilasvirkatalo. Ne merkittiin isojaossa v .1798
rekisterinumeroilla 1 ja 2. Molemmat tilat sijaitsivat vanhalla kylätontilla, kunnes Pohjatalo (nro 2)
siirrettiin Meritalon itäpuolelta nykyiselle paikalleen 1800-luvun lopulla, ilmeisesti 1860-luvulla.
Männikkö ja Lepola erotettiin Meritalosta v. 1934 itsenäisiksi perintötaloiksi nro 3 ja 4. Lepola on
rakennettu v. 1927, Männikkö lienee vanhempi. Kylän muut tilat on lohkottu Pohjatalosta pääosin
1930-1940-luvuilla, ja useimmilla tonteilla on edelleen rakennukset ko ajalta. Tilat ovat harjulla
Makarlantien varrella. Osalla tonteista on saattanut olla myös edeltäviä rakennuksia . Kemiöntien
vanha linjaus on iäkäs ja kulkee lähempänä vanhaa kylätonttia. Nykyinen pohjoisempi linjaus on 19801990-luvuilta.
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Meritalo on toinen Makarlan kylän vanhoista
kantataloista ja sijaitsee alkuperäisellä paikallaan
vanhalla kylämäellä. Remontoitu asuinrakennus on
1870-luvulta. Talli on tiettävästi vuodelta 1896 ja navetta
v:lta 1910. Muut rakennukset ovat uudempia.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v. 2003 kuusi kohdetta: kaksi vanhaa kantatilaa. Meritalo ja Pohjatalo, kaksi v.
1934 itsenäistynyttä uutta perintötilaa. Männikkö ja Lepola sekä vaarintupa ja lohkotila 1920-1930-l:lta.
Meritalo on toimiva maatila, joka sijaitsee entisellä paikallaan vanhalla kylätontilla, vanhimmat
rakennukset noin v.1870-1910. Pohjatalo on sijainnut nykyisellä paikallaan 1860-l:lta ja suurin osa
ulkorakennuksista on 1900-l:n alusta. Muut inventoidut tilat lienevät lomakäytössä. Muu kylän
rakennuskanta on uudempaa.
Makarlantie on vanha Kemiöntie, jonka pohjoisempi nykylinjaus on 1980-1990-luvuilta.
Makarlanjärveä hoidetaan.
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Mäkelä on erotettu Pohjatalosta v. 1929. Asuinrakennus
ja ulkorakennus lienevät suunnilleen samalta ajalta,
asuinrakennus tiettävästi v:lta 1927.
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Seudullinen

Perniö

KUVAUS

Vanha kylätontti, jolla edelleen sijaitsee Meritalo, toinen
kantataloista. Tilan vanhimmat rakennukset 1870-1910l:lta. Näkyvä kokonaisuus mäellä Makarlanjärven lähellä.
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Männikkö on vanha mäkitupa-alue Makarlan
historiallisen kyläalueen laidassa. Pitkänurkkainen
asuinrakennus on 1800-luvulta tai 1900-luvun
alkupuolelta. Lisäksi uudempia piharakennuksia.
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Perniö
Maisema

Skoilan kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa. Pohjoisessa sen naapureina ovat Teija ja
Talonpojanteijo, idässä Kirakka ja Ylönkylä, etelässä Makarla ja lännessä Järvenkylä ja Strömma.
Eteläreunaan sijoittuvat alava peltoalue, vanha kylätontti , kantatilat ja muu asutus sekä Kemiöntie.
Pohjoisosa kylästä on osa laajaa metsäaluetta, joka jatkuu Teijon ja Talonpojanteijon kyliin. Sen läpi
kulkee Skoilantie Mathildedaliin. Kylän pohjoisosassa on Vähäjärvi ja pala Kirakanjärveä.

Pohjatalo on toinen Makarlan kahdesta vanhasta
kantatalosta ja on siirretty nykyiselle paikalleen 1800luvun lopulla. Asuinrakennus on 1800-luvulta, korjattu
1960-1970-1, navetta v:lta 1908 ja suurin osa pihan
muista rakennuksista 1900-luvun alkupuolelt
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Skoila

Historia

Skoila kuuluu 1200-luvun lopun jälkeen syntyneisiin uudisasutuskyliin. Se mainitaan myös nimellä
Skinnfällskog. Isojakokartassa v:lta 1794 Skoilan yksinäistalon tontti sijaitsee nykyisen Skoilantien
varressa Länsi- ja Itätalon nykytonttien välissä. Isojaossa v. 1794 Skoilan yksinäistalo halottiin osiin
Litt. A (1 :1, ltätalo) ja Litt. B (1 :2, Länsitalo). Niistä molemmilla oli osuus yhteiseen myllyyn,
myllypaikkaan ja rakuunamaahan. Isojakokartassa ainakin yksi mylly sijaitsee purossa nykyisten
Kalliolan ja Länsitalon välissä. Torpan tontit on merkitty sekä nykyisen Itätalon että Ahtelan
pihatonttien kohdille. Perniön historian mukaan v.1800 kylässä oli yksi ja v.1860 viisi torppaa.
Osatalot on siirretty nykypaikoilleen 1800-luvulla. Osataloista lohottiin v:na 1926-1955 kaksitoista
tilaa. Vuonna 1962 maanmittauskonttorin päätöksellä Länsitalo Rno 1:25 ja Makarlan kylän Alho Rno
2:11 yhdistettiin Länsitalo-nimiseksi taloksi Rno 2 Skoilan kylään. Sen jälkeen Länsitalosta on erotettu
vielä joitakin tiloja.
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Maisemallinen

Rauhala on erotettu Pohjatalon maista v. 1947.
Asuinrakennus on rakennettu alunperin Pohjatalon
vanhan vaarin asunnoksi , kenties 1920-luvulla,
kunnostettu v. 2001. Ulkorakennus ja sauna ovat
asuinrakennuksen ikäisiä tai nuorempia.

Nykytila

Kylässä inventoitiin v. 2003 viisi tilaa: kantatilat Itätalo ja Länsitalo, Ahtela, joka on entinen
torpantontti sekä kaksi muuta ennen v. 1940 rakennettua kohdetta. Itätalo ja Länsitalo ovat siirtyneet
nykyisille paikoilleen 1800-luvulla. Tilat sijaitsevat näkyvällä paikalla Skoilantien kummallakin
puolella. Molemmilla tiloilla on hyvin vanhan ilmeensä säilyttänyt päärakennus 1800-l:lta, ja Itätalon
pihapiiriin kuuluu lisäksi useita muita rakennuksia 1800-l:ta . Vanhalla kylätontilla Skoilantien varressa
ei ole rakennuksia.
Ahtela sijaitsee näkyvällä paikalla Kemiöntien varrella. Rakennuspaikka on vanha, sillä paikalla on
sijainnut torppa jo 1700-luvun lopulla. Nykyiset rakennukset lienevät 1800-l:n puolelta ja ne on
kunnostettu vanha ilme säilyttäen. Myös Kalliolassa on vanhat rakennukset. Edellisten lisäksi v:n 1931
kartassa näkyy rakennuksia nykyisten Nurmelan ja Suopellon kohdalla, mutta tiloja ei inventoitu.
Lisäksi Vähäjärven pohjoispuolelle on merkitty Järvelä-niminen tontti, jota ei enää ole. Skoilantie
noudattelee vanhaa linjaansa. Kemiöntien linjaa on muutettu ja se kulkee osittain pohjoisempana,
osottain etelämpänä kuin aiemmin. Peltoalueet ovat liki samoja kuin isojakokartoissa.
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Vanhalla kylätontilla Skoilantien varressa ei enää ole
rakennuksia. Kantatalot on siirretty sieltä nykyisille
paikoilleen sen pohjois- ja eteläpuolelle 1800-l:n
kuluessa. Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.
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PERNIÖ: MAKARLA, SKOILA
Maankäyttö vuosina 1793-94 ja 1798 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Turun maakuntamuseo 1 Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003
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TALOT:
SKOILA

Itätalo on toinen Skoilan vanhoista kantataloista ja on
siirretty nykyiselle paikalleen 1800-1. Päärakennus on
1820-1, muutoksia 1988. Pihapiirissä on myös muita
1800-1 puolelta olevia rakennuksia, joita on hoidettu
säilyttäen. Kaikkiaan 13 rakennusta.
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Isojakokarttojen mukaan paikalla on ollut torppa jo 1700luvun lopulla. Korjattu asuinrakennus on 1800-luvulta.
Pihassa on myös vanha, kunnostettu ulkovaja.
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Historiallinen

Tila on erotettu Skoilan Länsitalon maista v. 1942.
Tontilla on kaksi asuinrakennusta ja kummankin vierellä
ulkovaja. Navetta on palanut. Rakennukset on tehty
ennen 1930-lukua.
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Paikallinen

Länsitalo on toinen Skoilan kahdesta kantatalosta ja on
siirretty paikalleen 1800-luvulla. Asuinrakennus on 1880luvulta ja kunnostettu vanhaa säilyttäen. Pihapiirissä on
kaikkiaan 7 rakennusta ja vanhan navetan kivijalka.
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KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Metsänoja

Maisema
Metsänoja sijaitsee Perniönjokilaakson länsipuolella Perniön kirkonkylän ja asemaseudun välissä.
Naapurikylinä ovat pohjoisessa Anjala ja Pettälä, lännessä Teija, etelässä Hämeenkylä ja idässä
Paarskylä ja Pappila. Kylän itäosassa on kumpuilevaa peltoaluetta, länsiosassa laajahko metsä- ja
suoalue. Asutus on keskittynyt kylän itäosaan. Kylän alueella kulkevat Kylmässuonoja ja
Metsänojantie. Idässä Hämeenkylän puolella näkyy Tammisaarentie.

KYLÄ
Metsänoja
ARVOTUS
Paikallinen

Nykytila
Kantatalot Yrjäntalo ja Paukku sijaitsevat vanhoilla paikoillaan ja ovat asuttuja. Kummankin
päärakennus on 1800-luvun puolelta. Kylän alueella on useita 1900-luvun alkupuolella itsenäistyneitä
tiloja, joista osassa lienee ko. ajan tai sitä vanhempia rakennuksia. Valtion omistama Punassuo ylettyy
osittain kylän alueelle, samoin kunnan vedenottaman alue.
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Yrjäntalo on toinen kylän kantataloista, vanhalla
paikallaan. Päärak 1870-luvulta, väentupa n. v:lta1850,
aitta 1800-l:lta, navetta v:lta 1903. Sauna 1800-llopulta,
muut talousrak:t 1920-1990-l:lta. Vaarintupa v:lta 1935,
"Haapamäki" v.1924.
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ARVOTUS
Seudullinen
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Paukku on toinen kylän kantatiloista ja sij
isojakokartassa luodempana. Asuinrak on 1920-l:lta,
remontoitu 1960-1 ja 2000-1 alussa . Talousrak:t 1950-l:lta
ja nuorempia. V.1921 rakennettu navetta siirtyi v.1954
Savimäki-nimisen tilan omistukseen.

Historia
Metsänoja on yksi Perniön vanhimpia kyliä, ja Pettälä ja Anjala ovat olleet sen tytärkyliä. Isojaossa
kylään on merkitty kaksi kantataloa, Yrjäntalo ja Paukku.
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KUVAUS
Kaksi kantataloa, joista molemmat sijaitsevat edelleen
likimain alkuperäisillä paikoillaan . Molempien
päärakennukset 1800-l:lta, muut rakennukset pääosin
uusittu. Tilat erottuvat selkeästi maisemasta.
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Pettälä yks.

Maankäyttö vuosina 1758 ja 1791 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Maisema

Pettälä on pieni kylä, joka sijaitsee Perniönjokilaakson länsipuolella Perniön kirkonkylän ja
asemaseudun välissä. Naapurikylinä ovat pohjoisessa Anjala ja Mäkisauru, etelässä Metsänoja ja
Hämeenkylä ja idässä Paarskylä. Pettälän itäosassa on peltoa, länsiosassa metsäalue. Pettälän tila
sijaitsee mäen päällä kylän itäosassa. Tilalle pääsee Metsänojantieltä erkanevalta Pettäläntieltä.
Idässä näkyy Mäkisaurun puolella kulkeva Tammisaarentie.

Nykytila

···.. ·

TALOT:

Pettälän tila sijaitsee vanhalla isojaon akaisella paikallaan. Asuinrakennus on tiettävästi 1800-luvun
lopulta ja on asuttu .
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KUVAUS

Pettälä on Perniön vanhimpia kyliä Perniönjokilaaksossa. Päärakennus todennäköisesti 1800-l:lta,
muita rakennuksia 1900-l:n alusta. Mäellä puiden
suojassa.
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Pettälä on alunperin ollut Metsänojan kylän tytärkylä, ja Metsänoja puolestaan on yksi Perniön
vanhimpia kyliä. Pettälän tila on kylän kantatalo ja sijaitsee vanhalla, isojakokarttoihin merkityllä
paikallaan .
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Historia
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Paikallinen

Pettälä on kylän kantatalo. Asuinrakennus on 1800luvulta. Navetta , puuliiteri ja puimala lienee tehty ennen
sotia, ehkä 1930-luvulla, kenties myös sauna.

156

'

·~

\

METSÄOJA
1 Ryttärintalo ( 1)
2 Rausku {2)
\

\

\

..
\7
;)

\ ,

0'

PETTÄLÄ
Pettilä (1)
Mustavalkoinen peruskartta
V. 1998
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Perniö

Kirjakkala

Uudistuksista huolimatta taottiin mm. hiilenpuutteen vaivaamassa Kirjakkalassa harvoin edes sallittua
taontamäärää. Pinello myi ruukin 1831 Teijon ruukinpatruuna Robert Bremerille, joka puolestaan myi
sen pojalleen Joris Eggert Bremerille 1841. Joris Bremerin perilliset myivät ruukin uudelle ''T eijon
ruukkiyhtiölle". Ruukista tuli nopeasti yksi Suomen suurimmista kankiraudan tuottajista. Vuoden 1879
alussa Kirjakkalan ruukilla oli toiminnassa ainakin viisi lancashireahjoa, höyryvasara, kolme
kankirautavasaraa , kaksi nippuvasaraa, yksi naulavasara ja valssilaitos. Ruukin toiminta oli
suurimmillaan 1870-luvulla. Höyryvasaraa lukuunottamatta laitteita käyttivät vesiturbiinit. Seuraavana
vuonna lancashireahjot kuitenkin muutettiin francecomteahjoiksi. Pääsyynä oli työvoiman säästö:
lancashirekauden 39 työntekijästä voitiin karsia hieman yli puolet. 1900-luvun alussa Kirjakkalan
kannattavuus oli niin huono, että koko ruukin sulkemista harkittiin vakavasti. Uudet tuotantoartikkelit
(mm. puhelin- ja lennätinjohtokoukut) paransivat tulevaisuudennäkymiä kuitenkin merkittävästi. Niin
Kirjakkalan kankirautataonta kuin Teijon ruukin masuuninkin toiminta lopetettiin kannattamattomina
vuoden 1908 lopulla. Kirjakkalan kankirautavasarat ja ahjot purettiin pian ja niiden tilalle asennettiin
uudet koneet mm. viikatteiden mutta myös muiden mustatakeiden valmistamiseksi. II maailmansodan
jälkeen teollinen toiminta Kirjakkalassa vähitellen lopetettiin. Kirjakkalan vasarapajasta on vain
vähäisiä raunioita jäljellä.

Maisema

Kirjakkala sijaitsee Perniön kunnan luoteiskulmassa Halikonlahden rannalla. Pohjoisessa
rajanaapurina on Mutaisten kylä, lännessä meren puolella Halikko, idässä Päärisen, Sydänsaurun ja
Mäkisaurun metsäalueet ja etelässä Teijon kylä. Merikulmantie kulkee kylän länsireunalla ja siitä
haarautuvat vanhan kyläkeskuksen kohdalla Kirjakkalan- ja Hamarijärventiet. Asutus ja pellot ovat
keskittyneet näiden teiden tuntumaan. Hamarijärvestä mereen laskee teollisuuden mahdollistanut
puro. Kylän itäpuoli on metsä-, järvi- ja suoaluetta, joka jatkuu laajalle kylän rajojen ulkopuolelle.
Ruukinalueesta 1980-luvun inventointitiedoissa kerrotaan seuraavaa: Kirjakkalan vanha ruukki on
sijainnut vain noin 2,5 km koilliseen Teijon ruukista. Vesivoimansa ruukki on saanut pienestä joesta,
joka laskee Hamarijärvestä Kirjakkalanselälle. Kosken putouskorkeus on suuri mutta sen vesivoima
vähäinen. Ruukinpaikalta meren rannalla olevalle, slagilla pengerretylle laituripaikalle johtaa lähes
viivasuora maantie .
Kirjakkalan vähäisen vesivoiman vuoksi ruukin pato Hamarijärven rannalla on tavallista komeampi.
Harmaakivisessä, noin 50 m pitkässä, kuusi metriä paksussa padossa on vain yksi aukko, josta
ruukkitoiminnan loppuvaiheessa on tehdaslaitokselle johtanut puuputki. Tämän putken mutta myös
kivettyjen voimakanavien raunioita on padon alapuolella. Kirjakkalan kaksikerroksinen puinen
ruukinkartano on villiintyneen, suuria jalopuita kasvavan puiston keskellä aivan kosken yläpuolella,
sen pohjoisrannalla. Sen tarkkaa rakennusvuotta ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti se on viime
vuosisadan keskivaiheilla. Päärakennuksen lähellä kosken vastakkaisella rannalla on suurehko
yksikerroksinen punamullattu hirsirakennus, jonka mainitaan olevan vanhempi päärakennus 1700luvulta . Viime vuosisadan keskivaiheilla laaditussa kartassa rakennusta kutsutaan konttoriksi. Sen
päädyssä on toiminut myös kauppa. Joen eteläpuolella padon alapuolella olevaan rakennusryhmään
kuuluu konttorirakennuksen lisäksi puinen työväenasunto sekä tiiliset viljamakasiini ja navetta. Kaikki
rakennukset on myös piirretty em. karttaan . Varsinainen ruukinkatu pienine työväenasuntoineen on
kuitenkin ollut joen pohjoispuolella. Yhä edelleen asuttua mökkiä lukuunottamatta kalliorinteellä
sijainneista asunnoista on jäljellä vain kivijalkoja pienten kasvimaatilkkujen keskellä .

Nykytila

Kirjakkalan kylässä inventoitiin v. 2003 seitsemän kohdetta : entinen kansakoulurakennus, Kirjakkala
ja siitä vasta 1980-l:lla erotetut Alakivimuuri ja Myllyranta sekä Kullanpuu-niminen torppa ja siitä 1930luvulla erotetut Koivumäki ja Päivärinta. Ruukkialuetta ei inventoitu erikseen, koska rakennukset on
tutkittu 1990-l:lla niiden kunnostustöiden yhteydessä Metsähallituksen toimesta. lnventoiduista
kohteista koulu ja Kirjakkala sijaitsevat vanhan ruukkialueen lähellä Hamarijärventiellä, samoin
urheilukenttä ja tanssilava. Muut kohteet ovat Kirjakkalantien varrella Merikulmantien eteläpuolella.
Kohteita on uudistettu joskin niiden vanha ilme on säilynyt. Edellisten lisäksi Onnela, Riitlahti,
Leppäranta ja Mäntyharju on merkitty v. 1931 karttaan mutta nykyiset rakennukset ovat uudempia.
1950-luvulla kylään syntyi lukuisia uusia asutustiloja ja 1960-luvulta lähtien kesämökkejä
Hamarijärven , Likojärven ja Viiniemenlahden rantaan. Hamarijärventie ja Kirjakkalantie ovat vanhoja,
Merikulmantie Mutaisiin päin tehty vasta 1950-luvun lopulta. Kylän alueelle on tekeillä KirjakkalaMutainen osayleiskaava v.2010. Kirjakkalan kylään kuuluu entinen ruukinalue ja siinä sijaitsevat
teolliseen toimintaan liittyneet patorakennelmat ja teollisuusarkeologiset jäänteet Osa ko
rakennuksista suojeltu on. Alue on vuodesta 1991 ollut metsähallituksen Teijon retkeilyaluetta , ja
ruukinalueen rakennukset on inventoitu ja kunnostettu 1990-luvulla metsähallituksen toimesta.

Historia

Kirjakkalan kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Mutainen on sen tytärkylä. Kylän alueella on
pronssikautinen hautaröykkiö Tattarinnokassa. Vuoden 1687 veronpanekartassa kylään on merkitty
neljä taloa, joista kaksi on sijainnut Ristikallion eteläpuolella ja kaksi Kirjakkalan ruukin luona. Vuonna
1911 rälssitalot Hyvelä, Lambla, Pertu ja Klemelä yhdistetttiin yhdeksi Kirjakkala-nimiseksi taloksi Rno
1, ja tämä ns "vaihdettu rälssitalo" sijaitsi ruukkialueella Hamarijärven pohjukassa. Vuonna 1915
Kirjakkalasta erotettiin kansakoulun tontti ja v.1921 Kullanpuu-niminen torppa, joka 1930-luvulla
jaettiin viiteen osaan. 1950-luvulla Kirjakkalasta erotettiin maa-ala urheilukentälle sekä useita
asutustilojen tontteja. 1960-1980-luvuilla erotettiin osa Kirjakkalan tilan vanhoista rakennuksista
omiksi tonteikseen (Myllyranta, Alakivimuuri , Kirjakkala) sekä joitakin ilmeisesti lomatontteja. Vanhat
ruukin rakennukset Hamarijärven pohjukassa ovat nykyään Metsähalituksen omistuksessa ollen osa
v.1991 perustettua Teijon retkeilyaluetta .
. Alunperin Kirjakkalan ruukin perusti v .1686 Lorentz Creutz. Kankirautavasarapaja toimi v .1695-1908
ja sen jälkeen mm nappitehdas v:een 1957, jolloin se paloi. 1970-luvulle asti oli olemassa useampia
vanhoja teollisuusrakennuksia, mutta ne purettiin . Nyt jäljellä olevat ruukin rakennukset ovat 17001800-l:lta ja ne on kunnostettu mm matkailu-, retkeily- ja kokouskäyttöön . Jäljellä on myös vanha
pato. Hamarijärvestä mereen laskevan puron varressa on ruukin ja nappitehtaan lisäksi ollut myös
mylly Myllyrannan kohdalla , ja patoallas on edelleen näkyvissä. Samalla kohdalla meren rannassa on
ollut laivalaituri. Nappitehtaan paikka on puron varrella Alakivimuurista koilliseen . Historiakirjat
kertovat, että Turun läänin maaherra Lorentz Creutz nuorempi osti 1686 aikaisemmin hankkimansa
Teijon allodiaalisäterin lähellä sijaitsevan Kirjakkalan kylän neljä rälssitaloa. Saman vuoden
joulukuussa hän sai privilegion kankivasaran ja vain yhden ahjon perustamiseen Kirjakkalan Forssin
tilan maille. Halikonlahteen laskevan joen varrella oli silloin kullakin kylän talolla oma myllynsä .
Isonvihan jälkeen Creutzin lesken Hedvig Eleonora Stenbockin omistama ruukki oli pahoin
rappeutunut. Jo 1722 voitiin kuitenkin jonkin verran kankirautaa takoa Kirjakkalassa. Lopullisesti
ruukin kunnosti sen uusi omistaja vapaaherra Claes Fleming. Hän sai 1727 luvan myös toisen ahjon
rakentamiseen Kirjakkalaan. Teijon ja Kirjakkalan ruukit osti 1743 rikas turkulaiskauppias ja
laivanvarustaja Johan Jacob Kijk. Kirjakkalassa taottiin hänen aikanaan takkirautaa. Kijkin
kuolinvuonna 1777 oli Kirjakkalan vasarapajassa yhä edelleen vain yksi kankirautavasara ja kaksi
ahjoa. Vasarapajan lähellä oli kaksi hiilihuonetta ja kolme rauta-aittaa. Työntekijöitä varten oli 15
"työsuhdeasuntoa". 1794 molemmat ruukit osti turkulainen teollisuusmies ja laivanvarustaja Joseph
Bremer, jonka aikana Kirjakkalan vasarapaja rakennettiin uudestaan nyt kivestä. Useiden
Omistajanvaihdoslen jälkeen ruukin osti 1827 filosofian maisteri Nils Henric Pinello Turusta.
Vasarapaja uusittiin 1828 ja mm. vanhat suippopalkeet korvatti in Vidholmin puhalluslaitteella.
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Vuoden 1687 kartassa tontilla on kaksi kylän kantataloa.
Paikka on Ristikallion etelä- ja Kirjakkalantien
länsipuolella meren (Kirjakkalanselkä) rannassa.
Paikalla ei v.2003 ole rakennuksia. Historiallisen ajan
kiinteä muinaisjäännös.
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Kirjakkalan kansakoulu on rakennettu 191 0-luvulla
silloisen Kirjakkala-Salo-tien varteen ja edustaa ko. Ajan
koulurakennusten tyyliä. Lähiympäristössä on ollut
lukuisia tehtaan ja työväen asuntoja. Osa ruukinkylän
miljöötä (RKY 1993, 138.)

KUVAUS

KUNTA

221

Asuinrakennus on 1900-luvun alusta ja osa Kirjakkalan
kylän valtakunnallisesti arvokasta vanhaa ruukki- ja
kylämiljöötä. Kunnostettu vanhaa säilyttäen. Lisäksi
uudempia piharakennuksia.

Kullanpuu on ent torppa, joka itsenäistyi v.1921.
Vuonna 1931 siitä lohkottiin neljä tilaa, niistä kolme
näköetäisyydellä. Kiinteä ko ajan pientila/asuintonttialue, jossa osin jäljellä vanhaa
rakennuskantaa.
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Koivumäki on erotettu Kullanpuu-nimisen tilasta v. 1927
ja merkitty maarekisteriin v. 1931. Alue on kuulunut
Kirjakkalan tilan maihin. Asuinrakennus kenties 1920luvulta, kunnostettu myöhemmin. Lisäksi pihavaja. Osa
ruukinkylän miljöötä.

KUVAUS

Kirjakkalan ruukin alue. Ruukki toimi v.1695-1908.
Rakennukset 1700-1800-luvuilta, kunnostettu 1990luvulla Metsähallituksen toimesta mm matkailukäyttöön.
Vanha pato. (RKY 138)
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Kullanpuu on entinen Kirjakkalan talon torppa.
Asuinrakennus ja osa ulkorakennuksista ovat 1900luvun alkupuolelta. Pihakokonaisuudessa on vanhaa
henkeä. Osa ruukinkylän miljöötä.
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Perniö

Asuinrakennus on 1800-luvun alkupuolelta ja osa
valtakunnallisesti arvokasta vanhaa kylä- ja
ruukkimiljöötä. Jatkettu ja kunnostettu v. 1988.

Kirjakkala

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Myllyranta

Paikallinen

Myllyranta on vanha myllyn tontti, jonka kohdalla
Hamarijärvestä alkava joki laskee mereen. Jäljellä pato,
patoallas ja asuinrak. 1900-1 alkup. Myllyrannan
pohjoispuolella ollut laivalaituri ja vanha kylä mäki. Osa
ruukinkylän miljöötä.
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Mutainen sijaitsee Perniön kunnan luoteiskulmassa Halikonlahden rannalla. Pohjoisessa
rajanaapurina on Salon kaupungin aluetta, lännessä meren puolella Halikko, idässä Ylikylän ja
etelässä Kirjakkalan kylät. Merikulmantie kulkee kylän keskiosan halki lounaasta pohjoiseen. Asutus ja
pellot ovat keskittyneet kylän keskivaiheille Merikulmantien ja Anttilantien varteen. Toinen vanha
mutta pienehkö asutuskeskittymä on aivan kylän pohjoiskulmassa Korvensalmentien varrella. Kylän
itä- ja pohjoisosassa sekä lounaiskolkassa on mäkistä metsämaata. Itäreunalla on puolet Pajajärvestä.
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Päivärinne on erotettu Kullanpuusta v. 1927 ja lohottu
v.1931. Alue on alunperin kuulunut Kirjakkalan talon
maihin. Asuinrakennus tod.näk. 1920-luvulta. Vanha
pihavaja ja uusi rakennus v:lta 2003. Osa ruukinkylän
miljöötä.
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Historia

Mutainen on ennen 1300-lukua syntyneen Kirjakkalan kylän tytärkylä. Kylän pellot mm Mutaisten
kartanon kohdalla ovat muinaista merenlahtea ja alueella on tehty useita kivikautisia löytöjä. Kylän
neljä kantataloa, augmenttitilat Jaakola, Jussila, Pietilä ja Anttila, ostettiin perinnöksi 1700-luvun
puolivälissä. Isojakokartassa v.1835 ne sijaitsevat vanhalla kylätontilla nykyisen Anttilan
lounaispuolella Anttilantien varressa. Anttilan pohjoispuolelle on merkitty torppa ja Mutaistenlahteen
laskevaan puroon mylly.
Merkulmantietä ei ole vaan kylätie kulkee lähempänä merenrantaa pohjoisesta kylätontin kautta
nykyisen Mutaisten kartanon kohdalle ja siitä Teijoon. Jaakola, Pietilä ja Jussila ovat hävinneet
kylätontilta 1800-luvun kuluessa. Ilmeisesti samoihin aikoihin , viimeistään 1800-luvun lopulla ko
tilojen maille muodostunut Mutaisten kartano on rakennettu nykyiselle paikalleen. Teijon tehtaiden
omistukseen se siirtyi v. 1916 ja sotien jälkeen sen maille perustettiin Mutaisten kartanon lisäksi
yhdeksän uutta siirtotilaa.
Vuoden 1931 kartassa Mutaisissa on Anttilan ja Mutaisten tilojen lisäksi runsaat kymmenen entistä
torppaa tai muuta pientä tilaa Korvensalmen-ja Anttilantien varsiilta (inventoitu v. 2003) sekä
Merikulmantien keskivaiheilla ja Mutaisten kartanon ympärillä (hävinneet). Mutaisten lahdessa on ollut
1800-luvun lopulle asti myös purjelaivasatama ja telakka. Nykyinen Merikulmantie on rakennettu
vasta 1950-luvun lopulla, parannettu 1970-luvulla ja oikaistu 1990-luvulla. Ennen 1950-lukua
Mutaisista kuljettiin Saloon Teijon kautta tai metsän poikki Kotaladon asemalle, talvella jäätä myöten.
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Kivelä on kylän kantatalo. Päärakennus on v:lta 1881,
remontoitu 1970-luvulla. Pihatupa vanhempi. Pihavaja,
talli ja puimala on tehty tod .näk. ennen sotia, sauna v:lta
1960, muut rakennukset 1990-luvulta.
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Seudullinen

Nykytila
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Mutaisten kylässä inventoitiin v. 2003 yksitoista kohdetta: Anttilan kantatila, Mutaisten kartano sekä
yhdeksän entistä torpan tai muuta asuintonttia 1900-luvun alkupuolelta.
Anttila sijaitsee edelleen vanhalla kylätontilla mutta vanhat rakennukset on purettu. Jäljellä on vain
vanha vaarintupa, jota on uudistettu. Mutaisten kartano on toimiva maatila, joka on ollut nykyisellä
paikallaan ainakin 1800-luvun lopulta ja jäljellä on useita rakennuksia ko ajalta. Kartanon pellot ovat
muinaista merenlahtea ja piha-alueelta on tehty kivikautisia löytöjä. Niitynpää ja Ojala
Korvensalmentien varrella edustavat vanhaa 1900-luvun alkupuolen rakennuskantaa, samoin Päivölä
Anttilantien varrella. Muiden vanhojen asuintonttien rakennuskantaa on uusittu perusteellisemmin.
Merikulmantien varrella on useita sotien jälkeen perustettuja tiloja , ja sekä Korvensalmen että
Pajajärven rannalla sitä uudempaa kesäasutusta.Kylän alueelle on tekeillä Kirjakkala-Mutainen
osayleiskaava 2010.
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Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla.
Päärakennus 1854, korotettu mansardikattoiseksi 1922,
peruskorjattu 1974 (katto palautettiin "enemmän
vanhaa malliaan vastaavaksi" nyk. matala aumakatto).
Talli ja sikala 191 0-luvulta, vanhanväen as.rak.
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Ent. torppa tai mäkitupa, lohkottu Isotalosta 1933,
asuinrakennus 1925, korjattu kesäasuntokäyttöön.
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Jääkäri on erotettu v. 1920 palstatilaksi suutari Karl
Korpiselle Pietilän kantatilaan kuuluvista maista.
Nykyinen asuinrakennus lienee ko. ajalta. Piha
pusikoitunut, rakennus huonokuntoinen.

KUVAUS

Vanhalla kylätontilla sijaitsee enää Anttilan tila. Sen
vanhat rakennukset on purettu ja jäljellä on vain
remontoitu vaarintupa 1900-luvun alusta. Näkyvällä
paikalla.
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ARVOTUS

KOHOENO

Anttila on yksi Mutaisten vanhoista kantatiloista ja
sijaitsee vanhalla tontillaan kylämäellä. Nykyinen
asuinrakennus on tehty vaarintuvaksi 1900-luvun
alussa, kunnostettu 1960- ja 1990-luvuilla. Pihavaja on
tehty 1990-luvulla vanhan vajan paikalle.

Mutaisten kartano vanhalla tontillaan.Useita rakennuksia
1800-llopulta. Pihalta ja pelloilta on tehty kivikautisia
löytöjä. Mutaistenlahdessa on ollut purjelaivasatama ja
telakka.
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Päärakennus on 1800-luvun lopulta, jolloin tila on
siirretty paikalle vanhalta kylämäeltä. Pihapiirissä on
myös muita vanhoja rakennuksia ja puistopuita. Pihan
läpi meren rantaan on kulkenut vanhempi kylätie.
Pihapiirissä on kivikautinen asuinpaikka.
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Niitynpää

Historiallinen

Entinen Anttilan kantatilan mäkitupa-alue, jonka alueen
vuokraaja Kaarlo Järvi osti v. 1922. Tila merkittiin
maarekisteriin itsenäisenä tilana v. 1927. Asuinrakennus
1900-luvun alusta, sauna v:lta 1933 ja navettarakennus
tod.näk. 1950-luvulta.
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Historiallinen

Ojala on erotettu v. 1936 Perälästä, joka on Anttilan
kantatilan entinen mäkitupa-alue. Asuinrakennus
tod.näk. 1930-luvun alusta ja sauna ja ulkorakennus
kenties samalta ajalta. Lisäksi uudehko tynnyrisauna.
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ARVOTUS

Historiallinen

Anttilan kantatilan mäkitupa-alue, joka on myyty aluetta
vuokranneelle mäkitupalainen August Janssonille v.
1922. Maarekisteriin Perälä on merkitty itsenäisenä
tilana v. 1927. Tontilla on yksi rakennus, joka on
tod.näk. 1900-luvun alkupuolelta.
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KARTIASELITYS

Kartta v. 1687, 1802-03

Maisemallinen

® mylly
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Päivölä on lohkaistu Pietilän kantatilan maista v. 1934.
Asuinrakennus lienee 1930-luvun alusta. Kaikkiaan
neljä rakennusta, jotka lienevät suunnilleen samalta
ajalta.
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ARVOTUS

Historiallinen

Palstatila, jolla lienee ollut rakennuksia jo 1800-luvun
puolella. Erotettu Anttilan tilan maista v. 1963. Vanha
asuinrakennus tod.näk. 1900-luvun alusta, lisäksi
pihavaja ja uudehko kesäasunto.

TALOT:
MUTAINEN

AJacola (1}
B Jusela (3)
C Pietilä (2)
0 Antila (4)

KIRJAKKALA

(2 taloa)
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KUVAUS

Paarskylän kartanon maalta on löydetty kivikautinen poikkikirves ja pronssikirves sekä viikinkiaikainen
kalmisto löytöineen. Lepistön tontilla taas löytyi kansainvaellusajan kalmisto. Paarskylä esiintyy jo
keskiaikaisissa asiakirjoissa. (Vuoden 1540 maakirjassa kylän nimenä on Peruisby, muita nimityksiä
ovat Parikylä ja Pärskylä.) Vuoden 1440 tienoilla mainitaan Paarskylässä omistajana aatelinen Lauri
(ehkä johonkin tunnettuun sukuun kuuluva) ja vuonna 1460 Pietari Pietarinpoika. 1500-luvun
puolivälissä kylään tuli Gyllenhjertan (Hevonpää) suku. Vuosisadan lopulla isäntänä oli Jaakko
Gyllenhjerta , joka oli nuijasodassa Klaus Flemingin kannattajia ja siitä syystä Kaarle herttua ajoi hänet
maanpakoon. Jaakon peri hänen veljenpoikansa Klaus Kristerinpoika Gyllenhjerta. V. 1571
Paarskylässä omistaa kaksi taloa Juho Knuutinpoika, jonka tilat ovat vuokralla . Vuoden 1680
Paarskylässä mainitaan Gustaf Hästeskon säteri, minkä lisäksi maakirjassa yksi talo on H. Ramsayn
säterinä. Vuoden 1770 manttaaliluetteloon on kylästä merkitty 5 torppaa: 2 Prahti-nimistä,
Korventorppa ja 2 Böle-nimistä. Paarskylän nimi on kansanperinteen mukaan lähtöisin läheisen
kosken pärskyistä . Kantatila on entinen rälssisäteri, joka nautti säterivapautta 1500-luvulla. 1740luvulla siihen yhdistettiin Mikkolan ja Hosslan rälssitilat ja 1830-luvulla Junnin, Tuomolan sekä
Greulan rälssitilat ja 1870-luvulla Ketunpyölin yksinäinen rälssitifa, jotka kaikki olivat olleet 1700-luvun
alusta kartanon lampuotitiloina. 1700-luvun alussa kartanoon yhdistettiin vielä Pääristen yksinäinen
säteriratsutila. Rälssisäteri on ollut aatelisten omistama aina vuoteen 1876, jolloin se siirtyi Karl Robert
Mannerheimilta kauppias Edvard Wahlstenille.
Tilalla on aikaisemmin ollut juustomeijeri. 1900-luvun alussa kartanon alueella toimi Paarskylän saha.
Paarskylässä sijaitsevan Perniön aseman asemarakennus rakennettiin v. 1898-1899.

Paarskylän ent kylätontti, 6 taloa, jotka jäivät yhteen
isojaossa v .1812. Nyt paikalla on ent liikerak:a 191 01920-l:lta, mm Sillankorva, Kaunela ja Teurastamo, osin
asuinkäytössä. Asemaseudun nykyistä taajama-aluetta
ent asemalle vievän tien varrella.
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Asuinrak 1920-1930-l:n vaihteesta, peruskorjattu
v.1976. Ulkorak 1930-l:lta. Rinteessä työväentalon
lähellä.
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Paarskylän kartano, rakennuksia 1800-1900-l:lta.
Asuinrakennus 1800-l:n alusta, navetta v.1896, työväen
asuinrakennus, juustomeijeri ja -kellari 1900-1 alusta.
Kartanopuisto. Isojaon aikaan 1790-1 päärakennus on
ollut etelämpänä.
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Kunnan rakennuttama terveystalo v. 1951 , piirustukset
Maaseudun rakennustoimisto (tyyppi C). Toimitilan
lisäksi asuntoja. Pientaloalueeila Tuohituntien varrella
radan pohjoispuolella.

KYLÄKOSA
KOHOENO
Paarskylä yks.
84
ARVOTUS
Valtakunnallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Hillevaara

KUVAUS

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Maisemallinen

Asuinrak v.lta 1956-1957, pientalo taajama-alueella.

Rautatieasema , B. Granholm 1898-99, laajennettu
1905, (nyk. paiväkotina). Puisto asuin- ja
talousrakennuksia sekä maksiineja. Taajamassa
raittinäkymä, jolla liikerakennuksia 1900-1alkupuolelta.
Työväentalo 1910. (RKY 134)
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KOHOENO
419

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Ilola

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Karhunpelto

420

Ent Paarskylän torpan tontti. Vanha torpparak purettu,
nyk asuinrak v:lta 1916-1917, hyvin säilynyt. Ulkorak
vanhin osa noin v.lta 1920. Taajama-alueen ulkopuolella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Ilomäki (llopakka)

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Historiallinen

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Historiallinen

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kaunela

421

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO

422

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kaunisvaara

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO

426

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

427

Asuinrak v.1928, hyvin säilynyt. Ulkorak 1920-l:n lopulta.
Raitkorventien varrella pientaloalueella, kaava-alueella.

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kauppala (Valinta Seimari)

423

Asuin- ja liikerakennus v:lta 1926, suunn. arkkitehti
Albert Richardtson (1882-1947), itäpäädyssä toimi
Einari Autareen maaseutukauppa v.1926-1958.
Toiminut myös muita liikkeitä. Taajama-alueella
Asemanseudun "liikekeskuksessa".
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Jukola

425

Asuin- ja liikerak v.1924. Rak:ssa toimi Perniön
Yhteiskoulu Oy v.1924-1926, myöh kauppa ja pankki.
Ulkorak 1920-l:n lopulta. Konepajarak 1940-l:lta, 19701980-l:lla veneveistämönä, 1990-l:n lopulta
näyttelytilana. Aseman "liikekeskuksessa".

Asuinrak v.1923, peruskorjattuja laajennettu siipiosalla
v.1972. Navetta v.1927. Rakennustyön aikana tontilta
löydettiin viikinkiaikainen hauta (keihäänkärkiä ym). Ent
rautatien ja Tammisaarentien välissä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Jorri

KOHOENO

Asuinrak v.1929, hyvin säilynyt. Piharak noin v.1930.
Näkyvällä paikalla rinteessä työväentalon alapuolella
ent ratalinjan varrella.

Ent llopakka-niminen Paarskylän torppa. Asuinrak
vanhin osa v.1897, lisätty ja peruskorjattu v. 1962.
Navetta 1920-1930-l:lta muutettu saunaksi. Kellari 1920l:lta.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Jokela

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ
Paarskylä
ARVOTUS
Seudullinen

Asuin- ja liikerakennus v.lta 1915, arkkitehti Alex
Nyström (1869-1926), jugendin piirteitä. Rakennuksessa
toiminut kauppaliikkeitä v:sta 1915 1990-luvulle.
Sijaitsee asemanseudun "liikekeskuksessa". Osa
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäris
KOHOENO

424

Asuinrak 1930-l:lta, peruskorjattu 1990-l:lla. Kaksi
ulkorak 1930-l:lta. Rinteessä työväentalon lähellä.
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KOHOENO

428

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Kivelä (Himmeli)

ARVOTUS

Paarskylä

KOHOENO

429

Paikallinen

Perniö

------

KYLÄ

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Kivistö

Maisemallinen

KOHOENO

430

Asuinrak v.1906, siirretty nykyiselle paikalleen 1920-l:lla.
Navetta 1920-l:lta, tieto, että puretaan v.1990. Ulkorak
1930-l:lta. Sijaitsee työväentalon lähellä, näkyvällä
paikalla.
KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Kotoajo

Paarskylä
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Kotomäki

Paarskylä
ARVOTUS
Maisemallinen

Perniö
KIINTEISTÖ
Kullaa

ARVOTUS

Paarskylä

KOHOENO

433

Maisemallinen

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Kyöstälä

ARVOTUS

Paarskylä

KOHOENO

434

Seudullinen

Asuinrak v.1912-1913, laajennettu 1920-l:n alussa,
peruskorjattu 1960- ja 1990-l:lla. Vajarak 1900-l:n
alusta, navettarak 1920-l:lta. Perniön Yhteiskoulu Oy
toimi rak:ssa 1920-l:lla. Rinteessä Kyöstänmäen
eteläpuolella vastapäätä Paarskylän kartanoa.
KOHOENO

431

Ent Paarskylän kartanon ulkotila, lohkottu 1920-l:lla. Nyk
asuinrak v.1947-1950. Navetta 1930-l:n lopulta.
Näkyvällä paikalla taajama-alueen rajalla.

KUNTA

KYLÄ

Ent Bornqvist ja Kullaa -nimisten, kahden Paarskylän
torpan tontti. Vanha torpparak ollut nyk asuinrak
vieressä, toinen itäpuolella. Asuinrak v.1907, talli ja riihi
1800-l:n lopulta, navetta ja sauna 1920-l:lta. Alkuper
asussa. Uuden ratalinjan vieressä.

Asuinrak v .1926, tehty kahdessa osassa, rakennuttanut
asemanseudun ens konepajan perustaja, myöh
osuuskaupan työntek asuntolana. Arkkitehtonisesti
mielenkiintoinen, hyvin säilynyt. Ulkorak 1930-1940-l:lta.
Työväentalon lähellä.
KUNTA

KUNTA

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Lehtimäki (Kestorppa)

ARVOTUS

Paarskylä

KOHOENO

435

Maisemallinen

Ent Kestorppa-nimisen Paarskylän kartanon torpan
tontti. Asuinrak v.1907-1910. Vanhat ulkorak purettu
1970-l:lla. Rinteessä taajama-alueen pohjoispuolella.
KOHOENO

432

Ent Kuusisto-nimisen Paarskylän kartanon torpan tontti.
Vanha torpparak on sijainnut nyk asuinrak paikalla.
Asuinrak v.1937, hyvin säilynyt. Navetta ja saunarak
1930-l:lta, sauna tehty vanhan torpan hirsistä.
Raitkorventien päässä.

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Länsipankki

ARVOTUS

Paarskylä
Paikallinen

Asuin- ja liikerak 1910-l:lta, lisäosa v.1962. Tehty
alunperin ilmeisesti pankkikonttoriksi, pankkina v:een
1953 asti. 1960-l:lta lähtien huonekaluliikkeenä. Vintissä
toimi 1920-l:lla Filemon Kaarlosen per yksityinen
oppikoulu. Aseman "liikekeskuksessa
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KOHOENO

436

-----

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

Maakunta

KYLÄ

Paarskylä

ARVOTUS

KUNTA

KOHOENO

437

Perniö

Paikallinen

KYLÄ

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Mäenpää

Maisemallinen

KYLÄ

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Norrtorppa

Maisemallinen

KYLÄ

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Nummisi

Maisemallinen

Perniö

KIINTEISTÖ

Osuuskassa

KYLÄ

Paarskylä

ARVOTUS

Paikallinen

442

KYLÄ

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Osuusmeijeri, Valio

Paikallinen

KOHOENO

443

Meijerirak v.1927-1929, tehty muutoksia mm 1950- ja
1980-luvuilla. Meijeritoiminta päättyi v.1968, 1970-l:lta
teollisuustilana. Asemanseudun "liikekeskuksessa"
viljavaraston ja aseman lähellä.

KOHOENO

439

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Paarskylän kartano

Seudullinen

KOHOENO

444

Kantatila, ent rälssisäteri, johon on yhd 1700-1800-l:lla
useita tiloja. Tilalla toiminut juustomeijeri ja saha. Päärak
1800-l:n alusta, korjattu ja laajennettu useita kertoja.
Ympäröi puisto. V-S:n seutukaavaliiton suojelukohde
SU-717.
KOHOENO

KUNTA

440

Perniö

Ent Paarskylän kartanon torppa. Asuinrakennus 19451947. Ulkorak:t ilmeisesti 1930-l:lta. Peltojen keskellä.

KUNTA

Osuuskaupan viljavarasto

Perniö

438

Asuinrak v.1937, remontoitu v. 1990, hyvin säilynyt.
Ulkorak v. 1937. Lähellä sijaitsi Norrtorppa-niminen
Paarskylän torppa 1800-l:lla. Pientaloalueella, kaavaalueella.

KUNTA

ARVOTUS

KUNTA

KOHOENO

Asuinrak v.1935, hyvin säilynyt. Puuvaja v.1935-1940.
Rinteessä työväentalon alapuolella.

KUNTA

Paarskylä

KIINTEISTÖ

KOHOENO

Viljavarasto-ja myllyrak v.1927-1928, rakennettu
Hankkijan piirustusten mukaan. Näkyvä rak
asemanseudun "liikekeskuksessa", ent ratalinjan
varressa, ollut oma lastauslaituri.

Asuin- ja liikerakennus v.1950, kauppana 1980-l:n
puoliväliin, sisätilat uudistettu. Aikansa tyypillistä
pienmyymäläarkkitehtuuria. Asemanseudun
"liikekeskuksessa". Osa valtakunnallisesti merkittävää
kulttuuriympäristöä.

KUNTA

KYLÄ

KYLÄ

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Perniön asema

Valtakunnallinen

Ent asemarakennus v.1898-1899, laajennettu v.1905,
suunn Bruno Granholm, sisätilat muutettu, 1990-l:lta
kunnan omistama, päiväkotina. Ulkorak:t v .1901 ja
1904. Rataspiha purettu. Asemarak:ssa toimi
postitoimisto 191 0-l:lta.
KOHOENO

441

Paikallinen

Asuin- ja liikerak v.1955, peruskorjattu v.1976 ja v.1989.
1950-l:n tyypillistä liikerakennusarkkitehtuuria.
Asemanseudun "liikekeskuksessa".
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KOHOENO

445

KUNTA

KYLÄ

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

Perniön työväenyhdistys

ARVOTUS

KUNTA

KOHOENO

446

Perniö

Valtakunnallinen

KYLÄ

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

Puustelli 1

ARVOTUS

KOHOENO

Perniö

KIINTEISTÖ

Päivärinta

Paarskylä

ARVOTUS

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Päivölä

Maisemallinen

448

KYLÄ

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Reijovaara

Maisemallinen

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Teurastamo

Maisemallinen

KUNTA

Perniö

KOHOENO

452

KYLÄ

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Tukon viljavarasto, Osuuskaupa

Paikallinen

KOHOENO

453

Tukon viljavarasto 1930-1

KOHOENO

KUNTA

449

Perniö

Asuinrak v.1924, tehty usean perheen vuokrataloksi,
kuisti uudempi, remontoitu. Yläkerrassa on toiminut
asemanseudun puhelinkeskus. Ulkorak 1940-l:lta.
Rinteessä työväentalon alapuolella.
KUNTA

KYLÄ

KOHOENO

Asuinrak. 1920-l:lta, erikoinen kattomalli, remontoitu.
Ulkorak 1920-l:lta. Rinteessä ent Salo-Karjaa ratalinjan
yläpuolella, osa työväentalon alapuolista
pientalomaisemaa.

KYLÄ

451

Asuin- ja teurastamorakennus v:lta 1928, teurastamona
1960-l:lle, kaupan liiketilana 1989 asti. Ulkoasun vanha
ilme säilynyt. Asuinrak v:lta 1946, ns Ruotsin lahjatalo.
Näkyvällä paikalla asemalle johtavan tien varressa.

Paikallinen

KUNTA

Maisemallinen

Perniö

Maisemallinen

KYLÄ

KIINTEISTÖ

Sillankorva

KUNTA

447

Asuinrak 1930-l:lta, remontoitu 1990-l:lla. Piharak
v.1939. Perniönjoen itäpuolella pientaloalueella, rinteen
päällä työväentalo.

KUNTA

Paarskylä

ARVOTUS

KOHOENO

Asuinrak v.1903, laajennettu 191 0-l:lla, siipiosa
kauppana 1920-1930-l:lla, rak peruskorjattu 1980-l:lla,
ulkoasussa vanhaa. Varastorak 1910-1920-l:lta. Tontilla
on ollut nahkurinverstasrak, joka on purettu 1970-l:lla.
Jokirannassa tien varressa.

Työväentalo v.1910, suunn Sikstus Rönnberg, lisäosa
v.1921, sisätilat remontoitu v.1973, hyvin säilynyt. Tontti
lohkottu v. 1923. Mäen päällä näkyvällä paikalla.
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.
KUNTA

KYLÄ

KYLÄ

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Tuomela

Maisemallinen

KOHOENO

454

Asuinrak v.1954-1956, remontoitu v.1962. Näkyvästi
rinnetontilla ent asemarak lähituntumassa. Osa
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

KOHOENO

KUNTA

450

Perniö

Asuinrak v .1938, pientaloalueena lähes
asemarakennuksia vastapäätä.

KYLÄ

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Tuomola

Paikallinen

Asuinrak v. 1930, tiilitalo, remontoitu, vanha ilme
säilynyt. Navetta tod.näk. 1940-l:lta. Näkyvällä paikalla
Salo-Tammisaari -tien varrella.
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KOHOENO

455

PERNIÖ: PAARSKYLÄ

KARTTASELITYS
Kartta V. 1793-99, 1800-07

Maankäyttö vuosina 1793-99, 1800-07 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
KUNTA

KYLÄ

Perniö

Paarskylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Vahtitupa (ma. Rautatiealue)

KOHOENO

® mylly

e talo

1: 10000

456

e

Turun maakuntamuseo 1 Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

torppa

aita
- - - joki
• - kylänraja
- - puro
raja
111111 silta
- - - tie

Paikallinen

Ent ratavartijan asunto 1900-l:n alusta, laajennettu v.
1976. Sauna ja navettarak:t 1900-l:n alusta. SaloKarjaa -radan tuntumassa taajama-alueen ulkopuolella.
Vanhaa Turku-Helsinki -radan arkkitehtuuria.
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KUNTA

KYLÅ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Pappila

KUNTA

Perniö
KIINTEISTÖ
(Perniön kunnanvirasto)

Maisema

Perniön kirkonkylän vanhin osa, kokonaisuus nuoremman rakennuskannan keskellä. Maisemallisesti
merkittävä rinnealue kirkonkylän tuntumassa.
Perniön harmaakivikirkko kellotapuleineen, viljamakasiini sekä pappilan rakennusryhmä muodostavat
oman kokonaisuutensa Perniön kirkonkylän keskustaan. Ajallisesti rakennukset ovat 1400-1800luvuilta kirkon ollessa vanhin ja pappilan nuorin rakennus. Pappila on paikalla toiminut jo
keskiajalla./Aiueen halki kulkee Lupajantie, entinen Raaseporin kuriiritie, nykyinen taajaman pääväylä.
Se erottaa pappilan puiden ympäröimät rakennukset kirkkomaan ympäröimästä kirkosta ja
kellotapulista sekä kirkkomaan aidan vierellä olevasta viljamakasiinista. Kirkonmäelle viljamakasiinin
vierestä nouseva Asteljoentie on ollut tärkeä väylä Kiskon suuntaan. Siten risteyksestä on
muodostanut keskeinen kohtauspaikka./Ks. kohdeinventointilomakkeet./Kirkon kaakkoispuolella
Asteljoentien eteläpuolella on sijainnut seurakuntatalo, Perniön rukoushuone. Se oli rakennettu 1913
arkkitehti K.A. Wreden suunnittelemana. Rakennus purettiin v. 1979. Uusi seurakuntatalo sijaitsee
pappilan eteläpuolella. Korvenvierentie eroaa Salontieltä Paarskylän kohdalla ja kulkee sieltä rinnettä
kirkonkylään päin. Tällä kertaa inventoitiin vain Pappilan kylään kuuluva alue lähellä kirkonkylää. Alue
on jyrkkää rinnemaisemaa Perniönjoen itäpuolella. Asutus sijoittuu melko tiheästi rinteeseen ja välillä
on peltoja. Alueella on isoja kasvihuoneita. Alueella ei tehty kohdeinventointia vaan sitä tutkittiin
silmämääräisesti ja otettiin valokuvia. Asuinrakennuksien nimet ja rakentamisvuodet katsottiin kunnan
osoiteohjelmasta. Alueen rakennuskanta on pääosin sodan jälkeiseltä ajalta. Vain Korvenvieri on
vanhempi hirsinen punaiseksi maalattu asuinrakennus. Alueella on kolme sodan jälkeen vuosina 19491950 rakennettua asuinrakennusta. Näistä Onnela on rakennettu 1949 ja MetsoJa vuonna 1950.
Lisäksi on kolme 1970- 1980-lukujen asuinrakennusta: Jokela (rak. 1975), Kuusiaho (rak. 1973) ja
Santamäki (rak. 1980). Rinne on maisemallisesti näkyvällä paikalla.

Perniö

ARVOALUE

Perniön kirkon ympäristö

KYLÅKOSA

Pappila

KUNTA

Perniö

457

Seudutlinen

KYLÅ

Pappila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

(Westerlingin talo)

Paikallinen

KOHOENO

458

Asuinrak v.1913 tai ennen, laajennettu v.1980 ja
remontoitu, ilme säilynyt. Piharak kenties 1940-l:lta.
Kirkon vieressä Lupajantien varrella näkyvällä paikalla.

KUNTA

Perniö

KYLÅ

Pappila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Alanne

Paikallinen

KOHOENO

459

Asuin- ja liikerak 1910-1920-l:n vaihteesta, remontoitu
1980-1990-l:lla, vanha ilme säilynyt. Rak:ssa on toiminut
Perniön ens kahvila. Salontien varressa näkyvällä
paikalla.

KOHOENO

ARVOTUS

Pappila

ARVOTUS

KOHOENO

Kunnantalo, rakennettu 1940-46. Muutoksia: Pekka
Hakaniemi/MKR v. 1968-69, Aarne Ehojoki/Tapani Takio
V. 1979-81.

Historia

KUNTA

KYLÅ

86

Valtakunnallinen

KUVAUS

Perniön harmaakivikirkko 1400-l:lta, kellotapuli,
kirkkotarha. Lupajantien, ent Kuninkaantien, länsip:lla
kirkkoa vastapäätä Isopappi Ia, jonka rak 1700-1800-l:lta.
Kirkon eteläp:lla ent viljamakasiini. V:sta 1929 kirkon
pohjp:lla yhteiskoulurak. (RKY 13

KUNTA

KYLÅ

Perniö
KIINTEISTÖ
Anittala

ARVOTUS

Pappila

Maisemallinen

Asuinrak v.1959, ilme säilynyt. Kirkonkylän
pientaloalueelia osana kokonaisuutta , Tammitien
varrella.
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KOHOENO

460

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Haavisto

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Isopappila

KOHOENO

461

Asuinrak v.1934, remontoitu vanha ilme säilyttäen 1980l:lla. Piharak v.1934. Keskusta-alueella Haarlantien
varrella näkyvä osa kylämiljöötä.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Harjula

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

462

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Jokimutka 1

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Valtakunnallinen

466

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

467

Pankki-, liike- ja asuinrak v.1937, uusittu 1960-l:lla.
Tehty pankin toimitilaksi, ens kivitalo Perniössä,
rak.aikanaan hämmästelty, 4-kerroksinen. Aivan kylän
keskustassa Salontien ja Lupajantien risteyksessä
Perniönjoen rannassa. Ilme hyvin säilynyt.

KOHOENO

463

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Jokirinne

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

468

Liiike- ja asuinrak v .1933, tehty leipuriliikkeeksi.
Rak:sssa toiminut leipuriliike (useita yrittäjiä) 1930-1980l:lla ja muita liikeyrityksiä. Remontoitu 1980-l:lla.
Salontien varrella, näkyvä osa kylämiljöötä.

KOHOENO

464
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Järvenpää

Asuinrak 1920-1930-l:lta, temontoitu 1970- ja 1990-l:lla,
vanha ilme säilynyt. Näkyvällä paikalla kirkon kupeessa.
Osa vanhaa kylämiljöötä. Rak on toiminut mm
hammaslääkärin vastotto ja sodan jälkeen siirtolaisten
asutusneuvojan tsto.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Isopappila

KOHOENO

KOHOENO

Asuinrak 1920-l:lta, remontoitu 1970-l:lla. Ent KeskiPerniön osuusmeijerin omistama työsuhdeasunto, ollut
useita huoneistoja. Kiikkumäen rinteessä näkyvällä
paikalla Selantien varrella.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Ilomäki ("Piparkakkutalo")

Pappila
ARVOTUS
Valtakunnallinen

Asuin-/pappilarak v.1839, jatkettu, remontoitu v.19531954. Väentupa (vanha pappila) 1700-llopulta, alla
helvikellarit 1500-l:lta. Aitta 1700-1 lopulta. Navetta
purettu 1960-l:lla, ollut myös riihet, aitta ja sauna.
Keskustaajamassa kirkkoa vastapäätä.

Asuinrak v.1948, rak:ssa on toiminut poliisiasema ja
kellarissa on ollut kaksi selliä, ulkoilme säilynyt. Piharak
1950-l:lta. Kirkonmäen pientaloalueella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Härkähaka

KYLÄ

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

469

Asuinrak v.1948, ilme säilynyt. Piharak 1950-l:n alusta.
Kirkonkylän pientaloalueelta osana kokonaisuutta.

KOHOENO

465

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kivelä

Pappilarakennus 1839, virastosiipi 1897, holvi 1920-1.
(peruskorjaus 1953-54). Kanttariian asuinrakennus
1959. Viljamakasiini noin v.1781, yläosa v.1897, toimi
myöhemmin museokahvilana vuoteen 1972 asti.

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

Asuinrak 1910-1930-1, hyvin säilynyt. Varastorak
samalta ajalta. Kirkonmäessä pientaloalueella,
Ilomäentien ja Asteljoentien välissä.

169

KOHOENO

470

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kivikanto

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivukankare

471

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivumäki

472

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

473

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivunoja

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

477

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

478

Asuinrak v.1946, ilme säilynyt. Piharak v.1946-1949.
Kirkonkylän pientaloaluealla osana kokonaisuutta
Erveläntien varrella.
KOHOENO

474

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kolinki

Asuinrak v.1934-1935, peruskorjattu 1950-l:lla, ilme
hyvin säilynyt. Ulkorak tod.näk 1930-luvulta.
Kirkonmäessä pientaloalueella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivuaho

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

Asuinrak v.1938, tehty kahden perheen asunnoksi,
remontoitu 1980-l:lla. Pientaloaluealla kirkonmäessä.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivisto

476

Asuin- ja myymälärak 1920-1930-l:lta, remontoitu 19601970-l:lla. Samassa pihassa leipomorak 1930-l:lta,
muutettu asuinkäyttöön. Varastorak 1930-l:lta.
Kirkonmäen rinteessä Asteljoentien varrella, näkyvä osa
miljöötä.

Asuinrak noin v.1950, peruskorjattu, ulkoilme säilynyt.
Ulkorak kenties 1950-l:lta. Pientaloaluealla
kirkonmäessä.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Koivikko

KOHOENO

Asuinrak v.1947, remontoitu 1980-l:lla, ilme säilynyt.
Piharak v .1949. Kirkonkylän pientaloaluealla osana
kokonaisuutta, Erveläntien varrella.

Asuinrak v.1950, ilme säilynyt. Piharak v.1959.
Kirkonkylän pientaloaluealla osana kokonaisuutta
Lehmustien varrella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kivirinne

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

479

Rovasti Anders Gadolinin 1700-luvun puolimaissa
Pappilan maille perustama torppa, nykyinen
asuinrakennus 1927 (korj. 1962, 1998-99),
talousrakenuksia 1800-1900-1.
KOHOENO

475

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kulmala

Asuinrak 1920-1930-l.lta, ilme säilynyt. Kirkonkylän
pientaloalueella, Saarnitien varrella.

170

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

480

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Kuusirinne

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Leppäaho

KOHOENO

481

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisema !Iinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Leppärinne

KOHOENO

482

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Lonkari

KOHOENO

483

}

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Lonkari 1

KOHOENO

484

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

487

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

488

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

489

Asuinrak 1930-l:lta, lisäsiipi v.1982, remontoitu 1980l:lla, ilme säilynyt. Keskustan pientaloalueena
Erveläntien varrella.

Asuinrak v.1937, remontoitu v.1988, ilme säilynyt.
Piharak v.1938. Keskustaajamassa näkyvällä paikalla
Haarlantien varressa.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Lehtola

486

Asuinrakennus 1930-l:lta. Keskustan pientaloalueella
Erveläntien varrella, näkyvälläpaikalla.

Asuinrak noin v.1953, remontoitu, ilme säilynyt.
Kirkonkylän alueella pientaloalueella, Kuusitien varrella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Lehtola

KOHOENO

Asuinrak v.1938, ilme säilynyt. Kirkonkylän
pientaloalueelia osana kokonaisuutta.

Asuin- ja liikerak noin v.1935, ilme hyvin säilynyt.
Kirkonkylän keskustassa näkyvällä paikalla. Osa
kylä miljöötä.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Lehtiaho

Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

Asuinrak v.1936, tehty palaneen talon kivijalalle,
remontoitu, ilme säilynyt. Ulkorak v.1938, mm sepän
pajana. Lupajantien varrella näkyvällä paikalla.

Asuinrak noin v.1955, ilme säilynyt. Kirkonkylän alueella
pientaloalueella, Katajatien varrella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Laaksola

KYLÄ

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Lupajan koulu

KOHOENO

485

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Valtakunnallinen

Ent Lupajan kansakoulurak, kirkonkylän ensimmäinen
koulurak v.1872, ilme säilynyt hyvin. Näkyvällä paikalla
Lupajantien varrella, olennainen osa keskustan ilmettä.

Asuinrak noin v.1955, ollut kolma huoneistoa, korjattu ja
laajennettu v. 1986-1987, muuttettu yhden perheen
asunnoksi. Kirkonmäen kupeessa keskusta-alueella.
Ulkoilme säilynyt rak.ajan henkisenä.

171

KOHOENO

490

KUNTA

KYLÄ

KOHOENO

Perniö
KIINTEISTÖ
Maihila

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA

491

Perniö
KIINTEISTÖ
Mäntylä

Asuinrak v.1948, muutettu v.1970, ilme pääosin säilynyt.
Piharak noin v.1950. Kirkonkylän pientaloaluealla osana
kokonaisuutta, Lehmustien varrella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Metsärinne

KYLÄ

KUNTA

492

Perniö
KIINTEISTÖ
Nummela

Asuinrak 191 0-l:lta, laajennettu v.1939, säilynyt vanhaa
ilmettä. Ollut alunperin srk:n maalla ja metsävahtien
asuinrak:na. V.1939 jälkeen talossa toimi mm
suutarinverstas. Tammitien varrella keskustan
pientaloalueen laidalla.
KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Mikola

Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

493

ARVOTUS

Pappila

KOHOENO

494

Maisemallinen

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Mäkirinne

ARVOTUS

Pappila

KOHOENO

497

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Nuoristotalo

ARVOTUS

Pappila

KOHOENO

498

Paikallinen

KYLÄ

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

499

Asuinrak noin v .1900-1930-1-lta, saunarak samalta
ajalta, kummankin ilme säilynyt. Samalla tontilla uusi
asuinrakennus 1980-l:lta. Keskustan pientaloalueelta
Asteljoentien varrella.

Asuinrak 1920-1930-l:n vaihteesta, ollut useita
huoneistoja, remontoitu 1980-1990-l:lla, ilme säilynyt.
Keskustassa aivan Erveläntien varressa. Näkyvä osa
kylä miljöötä.
KUNTA

KUNTA

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Nybacka

-~--

Perniö
KIINTEISTÖ
Mäenala

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

Ent Lupajan alakoulurakennus v.1928-1929, ilme
säilynyt. Osa tiloista ollut asuinkäytössä. Ollut myös
nuorisotaJona 1970-1980-l:lla. Keskustan
pientaloalueelta Lupajantien varrella.

Lohkottu Uudestatalosta 1930. Perniön maaseudulla
harvinainen, kaksikerroksinen funkkis-vaikutteinen
asuinrakennus, rakennuttu 1930-31, viehättävässä
pihapiirissä.
KYLÄ

496

Asuinrak v.1949, ilme säilynyt. Piharak v.1947.
Kirkonkylän pientaloaluealla osana kokonaisuutta,
Kuusitien varrella.

KOHOENO

KUNTA

KOHOENO

Tontilla on ollut asuinrak v.1916-1917, suunn Sikstus
Rönnberg sekä ulkorak 1920-l:lta. Purettu 2000-l:n
alussa ja paikalla on nyt uusia rivitaloja.

KOHOENO

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

495

Maisemallinen

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Olin

Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

Asuinrak v.1933, laajennettu v.1980. Maakellari 1800l:lta. Tontilla ollut aiempi asuinrakennus, purettu v.1934.
Kirkonkylän pientaloaluealla Asteljoentien varrella kirkon
lähellä.

Asuinrak v.1950, ns tyyppitalo, remontoitu 1970-l:lla,
ilme säilynyt. Kirkonkylän pientaloalueella osana
kokonaisuutta, Korventien varrella.
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KOHOENO

500

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Rinne

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Tuulentupa

511

Asuinrak v.1938, remontoitu ja kuisti lisätty v.1964, ilme
säilynyt. Navetta- ym rak v.1938, laajennettu v.1951.
Pihavaja 1940-l:lta. Kirkonkylän pientaloaluealla osana
kokonaisuutta, näkyvällä paikalla Erveläntien varressa.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Sillankorva (Siwa, ent. Perniö

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

512

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Tölli

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ

513

Wahlström

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

517

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KOHOENO

518

Asuinrak 1930-l:lta, laajennettu v .1978, ilme pääosin
säilynyt. Piharak samalta ajalta. Pientaloalueena
Saarnitien varrella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Vahtera

KOHOENO

514

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

519

Asuinrak v.1953-1955, tehty kahdelle perheelle, ilme
säilynyt. Rak:ssa toimi poliisiasema vuoteen 1977 asti.
Pientaloalueella Lehmustien ja Katajatien kulmauksessa.

Asuinrak v.1954, remontoitu, ilme säilynyt. Kirkonkylän
pientaloalueelta Ilmomäentien varrella.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Tuukkala

516

Asuinrak 1930-l:lta, ilme säilynyt. Piahrak 1930-l:lta.
Keskustan pientaloalueena Erveläntien varrella,
näkyvällä paikalla.

Asuinrak noin v.1906, laajennettu 1940-1950-l:lla,
peruskorjattu 1980-1990-l:lla. Rak:ssa on toiminut
kelloseppä Tammelinin verstas ja myymälä v:een 1917
asti. Piharak noin v.1900, muutettu. Saunarak 19301940-1. Asteljoentien varrella kirkon lähellä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Tapiola

KOHOENO

Asuinrak v.1945, rakennustyyppi on nimeltään
"Metsä koto", piirtänyt Maatalousseurojen keskusliiton
asutusvaliokunta. Piharak v.1946. Ilmeisesti koko
Leskenkujan länsipuolelle suunn saman! rak.kantaa.
Kirkonkylän pientaloaluealla osana kokonaisuutta.

Liike- ja asuinrak v.1936, siipiosa 1940-l:lta, remontoitu
1960-1970-l:lla, ilme säilynyt. Keskustaajamassa
vastapäätä kunnantaloa. Näkyvä osa keskustaajaman
miljöötä.
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Tammelinin talo (Keskimäki)

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Veikari

KOHOENO
515

KYLÄ
Pappila
ARVOTUS
Maisemallinen

Asuinrak 1860-l:lta, kuisti 1920-1930-l:lta, remontoitu,
vanhanomainen ilme säilynyt. Tontilla ollut navetta,
purettu 1950-l:lla. Kirkon lähellä pientaloaluealla
Asteljoentien varrella.

Asuinrak v.1951-1952, ulkoasultaan se edustaa 1950l;n pientaloarkkitehtuuria, remontoitu, ilme hyvin säilynyt.
Pientaloalueena Tammitien varrella.
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KOHOENO
520

KUNTA

Perniö

KYLÄ

Pappila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Viljamakasiini (museokahvila)

Valtakunnallinen

KUNTA

KOHOENO

521

Perniö

Perniö

KYLÄ

Pappila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Väinölä

Maisemallinen

KOHOENO

522

Asuinrak v .1935?, remontoitu 1980-l:lla, ilme säilynyt.
Kirkonkylän pientaloalueefla, Saarnitien varrella.

KUNTA

Perniö

KYLÄ

Pappila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Yhteiskoulu

Seudullinen

KOHOENO

523

Koulurak vanha osa v.1929, peruskorjattu v.1959 ja
v .1979, ulkoilme säilynyt. Uusi osa noin v .1957,
muutoksia sisätiloihin tehty v.1979. Keskustassa kirkon
pohjoispuolella. Sodan aikana koulu toimi mm
siirtolaisten asuntona ja sairaalana.

KUNTA

Perniö

KYLÄ

Pappila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Ylänummi

Maisemallinen

KOHOENO

524

Asuinrak v.1948, ilme säilynyt. Kirkonkylän
pientaloalueella osana kokonaisuutta, Lehmustien
varrella.

KUNTA

Perniö

KYLÄ

Pappila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Kuusela

Maisemallinen

Pappila

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

(Yhteiskoul. ja Yhteisk. 1) Yh

Maisemallinen

Yhteiskoulun opettajien asuntola, 1955-56 arkkit. Lauri
Paja mies.

Ent viljamakasiini noin v.1781, yläosa v.1897. Sijaitsee
kirkon vieressä. Viljamakasiinitoiminta päättyi 1930-l:n
lopulla. Ollut museokahvilana 1970-1980-l:lla, 19902000-l:lla näyttelytila ja kesäkahvila.

KUNTA

KYLÄ

KOHOENO

525

Asuinrakennus 1897. Muutoksia 1900-1 alussa.
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KOHOENO

526

KUNTA

Perniö

KYLÄ 1KAUPUNGINOSA
Pohjakylä

Maisema

Pohjakylän itäosa on kumpuilevaa viljelymaisemaa ja länsiosan metsäinen alue ylettyy Lehmijärven
rantaan. Kylän pohjoispuolella on Salon kaupungin raja. Idässä rajana Pohjankartanon kylää vastaan
on Perniönjoki koskineen sekä Pohjanjärvi.

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Korjakuusi

ARVOTUS

Pohjakylä on yksi Perniön vanhimpia kyliä ja on ollut asutettu jo keskiajalla. Isojaon aikaan kylässä oli
seitsemän kantataloa, jotka sijaitsivat kahdella kylämäellä lähellä Perniönjokea nykyisen
Korvenkyläntien molemmin puolin. Yhteiselle tontille tien eteläpuolelle sijoittuivat Uotila, Halla ja
Jussila. Tien pohjoispuolella olivat Nirva, Ristikartano 1 ja 2 sekä Risa ja Frälsi. Torppia Pohjakylässä
oli vuosina 1723-1800 kolme ja vuonna 1860 kahdeksan. Torppa- ja mäkitupa-asutusta oli kylän
pohjoisosassa Perniönjoen varressa Myllykylässä (mm. Koskenpää, Mäki) sekä lännempänä vanhan
Saloon johtavan tien (mm. Vainio, Kulmala, Mäkirinta) ja nykyisen Tammisaarentien tuntumassa (mm.
Tammela, Korjakuusi, Mäenala). 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa kyläkuvaan toi muutosta SaloKarjaa -rautatien rakentaminen Tammisaarentien viereen. Rata muutti maisemaa ja vilkastutti
lähiseudun elämää. Kylän alueelle perustettiin Kataladon pysäkki, mikä merkitsi pysäkki- ja
ratavartijan rakennusten rakentamista ja myös muun pienasutuksen lisääntymistä. Pysäkin viereen
ilmaantui pian posti ja ainakin kaksi kauppaa. Lehmijärven rannassa aloitti toimintansa terveyskylpylä
ja Pohjankartanon kylän puolella maatalouskoulu. Uotilan talolla oli tiilitehdas. Sotien jälkeen kylän
alueelle perustettiin joitakin asutustiloja. Lehmijärven entisen kylpylän tiloihin muutti Alkio-opisto
vuosiksi 1947-1974. 1970-luvulla Pohjakylän elämä alkoi hiljetä, kun koulut lopettivat toimintansa,
juna lakkasi pysähtymästä ja pysäkkirakennus purettiin. Kaupat sulkivat ovensa 1970-1980-luvuilla ja
posti lopettiin vuonna 1982. Lehmijärvellä Alkio-opiston vanhoissa tiloissa on vuodesta 1974 lähtien
toiminut Eläkeliiton omistama Lehmijärven Lomakeskus. Lehmijärven rannat on 1940-luvulta lähtien
palstoitettu kesämökkitonteiksi.
Pohjakylän vanhat kylämäet erottuvat edelleen selkeästi Viljelysten keskellä ja osa kantataloista on
vanhoilla paikoillaan. Perniönjoen yläjuoksulla on Myllykylä, jossa edelleen on asuttuna muutama
entinen torppa. Sen sijaan mylly ja suurin osa vanhasta mökkiasutuksesta on kadonnut.
Tammisaarentien ja rautatien varressa on nähtävissä jonkin verran vanhaa mäkitupa-asutusta ja
rautatien mukanaan tuomaa rakennuskantaa. Lännempänä Lehmijärventien varressa on vanha
Karjakuusen torppaTeijolle ja Kirjakkalaan menevän metsätien risteyksessä sekä Lehmijärven
Lomakeskus vanhalla kylpylä- ja koulutontilla. Sittemmin Tammisaarentien ja radan oikaisut ovat
muuttaneet Pohjakylän maisemaa. Rakennuskantaa on viime vuosikymmeninä uusittu, mutta uudet
rakennukset ovat pääosin vanhoilla tonteilla.

KUNTA

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Koskenpää

ARVOTUS

Perniö

Vanha kylätontti

KOHOENO

532

Maisemallinen

KYLÄ

Perniö
KIINTEISTÖ
Kulmala

ARVOTUS

Pohjakylä

KOHOENO

533

Maisemallinen

Vanha mäkitupa. Lohkaistu itsenäiseksi tilaksi v. 1920
Ristikartanosta. Asuinrakennuksen vanhin osa on 1900luvun alusta . Rakennusta on laajennettu 1930- ja 1990luvuilla. Rakennuksessa toimi v.1991 asti postikonttori.

Perniö

ARVOALUE

Pohjakylä

KUNTA

KUNTA

Pohjakylä
ARVOTUS
Seudullinen

Maisemallinen

Koskenpää on vanha torppa. Se on lohkaistu Frälsin
talosta v .1903. Asuinrakennuksen vanhin osa on 1900luvun alusta, nykyinen ulkoasu 1950-luvulta, jolloin
taloa laajennettiin. Vanhat ulkorakennukset on purettu.

Nykytila

KYLÄKOSA

531

Karjakuusi on vanha Uotilan kantatalon torppa. Se on
lohkaistu itsenäiseksi v.1919 ja nykyinen asuinrakennus
(2 krs., aumakatto) on tehty 1920-luvulla.
Muutoskorjauksia tehty 1940-1970-luvuilla (oli alkujaan
aumattu taitekatto).

Historia

KUNTA

Pohjakylä

KOHOENO

KYLÄ

Pohjakylä

KIINTEISTÖ

ARVOTUS

Linnamäki

Maisemallinen

KOHOENO

534

Vanha mäkitupa, lohkaistu itsenäiseksi tilaksi Jussilan
talon maista v. 1919. Asuinrakennus 1920-30-luvulta,
nykyinen ulkoasu sotien jälkeiseltä ajalta.
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KUVAUS

Vanhalla kylätontilla jäljellä Nirvan ja Hallan (nyk. Uotila)
kantatilojen talouskeskukset sekä Ristikartanon
kantatilan entinen vanhan väen asunto. Nirvassa ja
Hallassa runsaasti vanhoja rakennuksia. Hallan
päärakennuksen vanha asu säilynyt hyvin.
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Pohjakylä

Paikallinen

Vanha mäkitupa, erotettu itsenäiseksi tilaksi Frälsistä.
Keskeismuurillinen asuinrakennus v:lta 1922 (n. 10 x 8
m., 1,5 krs., poikkipääty eteläseinustalla), vanha ulkoasu
hyvin säilynyt.
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Vanha mäkitupa, lohkaistu itsenäiseksti Jussilan talon
maista v. 1920. Asuinrakennus 1800-luvun lopulta (n. 5
x 8 m.), kuisti rakennettu myöhemmin.
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Tammela on vanha Uotilan torppa, joka on erotettu
kantatalosta v. 1919. Asuinrakennuksen vanha osa on
1900-luvulta, mutta se on perusteellisesti korjattu ja
muutettu.
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Nirva on yksi Pohjakylän kantataloista. Talouskeskus
edelleen vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1800-luvun
alusta (7 x 25m., paritupa), ikkunoita uusittu 1950luvulla. Taitekattoinen as.rak. 1920-1., vaarintupa v:lta
1938 sekä useita talousrakennuksi
KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Rautatiealue

KOHOENO

Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla, kuuluneet
Frälsille. Päärakennus 1800-1: alkup. (peruskorjattu
1980-90-luvulla, ikkunat uusittu, ulkop.lisälämpöer.),
kaksi muuta asuinrakennusta, toinen 1700-1.
(käräjätupa), toinen n. 1850. SU-kohde 715.

Vanha mäkitupa, joka erotettu itsenäiseksi tilaksi
Ristikartanosta v. 1919. Vanha asuinrakennus 1900luvun alusta (n. 6 x 7 m., yksinäistupa?), vanha ulkoasu
hyvin säilynyt. Uusi asuinrakennus vuodelta 1983.
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Uotila on Pohjakylän vanha kantatalo ja sijaitsee
vanhalla kylätontilla. Hirsinen asuinrakennus on
vuodelta 1881/1883 (9 x 28m., 2 krs, aumattu
taitekatto), navetta v. 1923, tallirakennus v. 1928,
talousrakennus v.1935 ja tiilinen asuinrakennus v.1938.
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Tontti on lohkaistu Uotilan tilan maista rautatiealueeksi
vuonna 1903, kun rautatie on rakennettu. Ratavartijan
rakennukset on tehty 1900-luvun alkupuolella ja ovat
säilyttäneet vanhan asunsa.
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Mäkitupa tai muu tilatloman väen asuinpaikka.
Asuinrakennus 1900-luvun alusta (4 x 9,5 m.). Vanha
ulkoasu pääosin säilynyt.
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PERNIÖ: POHJANKYLÄ
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Ylöspuoli

KARTIASELITYS

Kartta V. 1788-89, 1791-92

Maankäyttö vuosina 1788-89, 1791-92 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Isojakokartoissa tontilla sijaitsee toinen Ristikartanon
kantatalon puolikkaista. Ylöspuoli on rakennettu 1880luvulla Ristikartanon vanhan väen asunnoksi (8,5 x 15
m., aumakatto) ja rakennus on säilyttänyt hyvin vanhan
asunsa.
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TALOT
A Uotila (2)
B Jussila ( 1)
C Halla (3)
D N1rfa (6)
E Maltlla (5)
F Rlsa (4)
G Fralsehemmanet (7)
H Ristikartano (81)
J Ristikartano (8:2)
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Turun maakuntamuseo Sarakum 2003

1 © Pohjakartta Maanm~ttauslartos 1999 (MYY/15199)
Kopiolnti kielletty ilman lupaa.
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Perniö

Pohjankartano yks.

KUNTA

Maisema

Pohjankartanon kylän alue on metsäinen ja korkeuseroiltaan vaihteleva. Alueen läpi kulkee
Korvenkyläntie, jonka varrella on peltoja. Kylän länsirajana on Perniönjoki koskineen, ja sen alueella
on tätä nykyä kunnan merkitsemä retkeilyreitti. Pohjoisessa kylärajan takaa alkaa Salon kaupungin
alue ja etelässä metsän takana ovat Arpalahden, Kieronperän ja Kuhmisten kylät.
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Kiinteistö on ollut aluksi Pohjankartanon yksinäistalon
torppa ja lohkaistu v.191 0 itsenäiseksi tilaksi.
Päärakennus on vuodelta 1916 ja tiilinen ja hirsinen
karjarakennus vuodelta 1915. Autiot rakennukset ovat
huonossa kunnossa.

Historia

Pohjankartanon kylän alueelta on tehty arkeologisia löytöjä ja Perniönjoen varsi onkin vanhaa asutusja kulkualuetta. Pohjankartano tunnetaan jo keskiajalta ja sen omistajina on ollut huomattavia
aatelissukuja. Kartanon alueella on kaksi koskea, Pohjankoski ja Hamarinkoski, joissa on ollut myllyjä
1600-luvulta ja Hamarinkoskessa rautatakomo 1700-luvulla. Takomo hajotettiin isovihan aikana eikä
sitä rakennettu enää uudelleen. Pohjankaskessa toimi myöhemmin saha ja sähkövoimalaitos.
Pohjankartano olikin alueen varhainen teollisuuskeskittymä, minkä seurauksena Korvenkyläntien
varteen sekä Perniönjoen yläjuoksulle muodostui kartanon työväen mäkitupa-ja torppa-asutusta.
Vuosina 1723 ja 1750 kartanolla oli kolme torppaa , vuonna 1800 kuusi ja vuonna 1860 jo kolmetoista
torppaa. Vuonna 1910 Pohjankartano myytiin ja yli puolet maa-alasta palstoitettiin niiden viljelijöille.
Päätilalle perustettiin yksityinen maanviljelyskolu, joka toimi vuoteen 1974 asti. Vuodesta 1974
Pohjankartanon päätilalla on toiminut Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus. Vuonna 1949 kartanon
naapuriin rakennettiin Pohjankylän kansakoulu, joka toimi vuoteen 1974 asti. Sodan jälkeen
Pohjankartanon kylään perustettiin vain kaksi asutustilaa. 1980-1990- luvuilla Korvenkyläntien varteen
on rakennettu joitakin uusia omakotitaloja ja vanhoja kiinteistöjä on kunnostettu.
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Jokela on Pohjankartanon yksinäistalon entinen vuokraalue tai torppa. Asuinrakennus 1920-luvulta (n. 6 x 8 m.,
yksinäistupa).

Nykytila

Pohjankartano on entisellä paikallaan ja se on rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas
kokonaisuus, joskin pihapiirin rakennuksista suuri osa on melko nuoria. Korvenkyläntie on kulkenut
aiemmin Pohjankartanon pihapiirin kautta. Pohjankartanosta itään tie seurailee pääosin vanhaa
linjaansa ja sen varrella Haapojenmäessä on vanha käsityöläisten asuma-alue ja siitä eteenpäin
edelleen lukuisia entisiä torppien tontteja. Kylän rakennuskanta on pääosin 1900-luvun alkupuolelta,
mutta viime vuosina tien varteen on kohonnut myös joitakin uusia omakotitaloja uusille tonteille.
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Kankare on lohkaistu Pohjankartanon yksinäistalon
maista. Asuinrakennus on vuodelta 1928 (n. 8 x 9 m.,
keskeismuuri), vanha ulkoasu pääosin säilynyt.
Pihapiirissä ei enää ole jäljellä kiinteistön vanhoja
ulkorakennuksia.
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Seudullinen

KUVAUS

Pohjankartano on ent paikallaan. Perniönjoen 2
koskessa ollut varh teoll 1600-1700-lla. Päärakennus
1929, korotettu ja remontoitu. Muut rakennukset
pääosin 1900-1 jälkipuoliskolta. Ollut maanviljelyskoulu,
nyt sokerijuurikkaan tutk.laitos.
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Mäntylä on lohkaistu Uusituvasta, joka on ollut
Pohjankartanon yksinäistalon entinen torppa.
Asuinrakennus 1930-luvulta (n. 6 x 8 m., yksinäistupa?} ,
vanha ulkoasu säilynyt hyvin. Piharakennukset samalta
ajalta.

Tontti on lohkaistu Pohjankartanon yksinäistalon maista
v.1958. Asuinrakennus 1920-30-luvulta (keskeismuuri, 6
x 8 m.}. Aaltopeltikate, muilta osin vanha yleisilme
säilynyt.
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KUNTA

Korpela on lohkaistu Pohjankartanon yksinäistalon
maista. Asuinrakennus on 1900-luvun alkupuolelta,
peruskorjattu 1960-luvulla. Pihapiirissä on jäljellä vanha
tallirakennus ja riihi kuivurin osana. Muut
ulkorakennukset ovat uudempia.
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Asuinrakennus on 1900-luvun alkupuolelta
(keskeismuuri, 8,5 x 10m.}. Taloa laajennettu 1930luvulla, nykyinen ulkoasu samalta ajalta. Pihapiirissä on
myös vanha sauna ja navetta 1930-luvulta.
Lehtikankare on lohkaistu Pohjankartanon yksinäistalon
maist
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Pekan mäki, aiemmin MetsoJa, on vanha torppa ja
nykyisin osa Korvenkyläntien vanhaa
kulttuurimaisemaa. Tontti on lohkaistu Pohjankartanon
yksinäistalon maista. Asuinrakennus on 1910-luvulta (n.
7 x 15 m.}. Kuisti peruskorjattuja laajennettu 1990luvulla
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Vanha torppa , lohkaistu Pohjankartanon yksinäistalon
maista. Asuinrakennus on vuodelta 1911 (n. 8 x 10m.,
keskeismuuri} , muut pihapiirin rakennukset on tehty
1950-luvulla ja sen jälkeen.
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Vanha torppa . Osa vanhaa Korvenkyläntien
kulttuurimaisemaa. Tontti on lohkaistu Pohjankartanon
yksinäistalon maista v. 1930. Asuinrakennus on
vuodelta 1924 (n. 8 x 10 m.}, peruskorjattu (ikkunat,
kuisti}.

Pohjankartanon yksinäistalo tunnetaan jo keskiajalta.
Tilan mailla on toiminut mm. ruukki , mylly ja saha. 19101974 tilalla toimi maanviljelyskoulu. Päärakennus v:lta
1929 (tiilirunko, rapattu, 2,5 krs, aumakatto}. Tilan muut
rakennukset ovat uudempia.
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Maisemallinen

Vanha torppa, lohkaistu itsenäiseksi Pohjankartanon
yksinäistalon maista. Asuinrakennus 1920-luvulta,
peruskorjattu ja laajennettu. Navetta lienee 1930luvulta. Pihassa on myös vanha kanalarakennus.
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Suomela on lohkaistu Pohjankartanon maista v. 1911 ja
se lienee Pohjankartanon vanha torppa. Asuinrakennus
on v:lta 1912 (n. 8,5 x 8,5 m., keskusmuuri), vanha
ulkoasu on säilynyt hyvin.
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Maisemallinen

Uusiniittty on Pohjankartanon yksinäistalon vanha
torppa. Se lohkottiin Pohjankartanon maista v. 1924.
Asuinrakennus 1800-luvun lopulta (n. 5,5 x 7 m.).
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Vähäniitty

Maisemallinen

Vanha torppa, lohkaistu itsenäiseksi Pohjankartanon
yksinäistalon maista v. 1919. Asuinrakennus on 1900luvun alusta (alkujaan yksinäistupa, jossa kylmä
varastotila, myöhemmin varasto muutettu pesutilaksi).
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Vanha torppa, lohkaistu Pohjankartanon yksinäistalon
maista v. 1911. Asuinrakennus 1930-luvulta {1,5 krs,
keskeismuuri, n. 9 x 10m.), vanha yleisilme säilynyt
hyvin peruskorjauksissa.

Rinne on Pohjankartanon vanha torppa ja osa
Korvenkyläntien vanhaa kulttuurimaisemaa. Tontti on
lohkaistu kantatilan maista v.1911. Asuinrakennus on
vuodelta 1914 (7 x 11,5 m.), vanha ulkoasu hyvin
säilynyt. Navetta v:lta 1929.
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Vehkaporras

Perniö

Pohjankartanon yksinäistalon vanha torppa, lohkaistu
itsenäiseksi kantatalon maista v. 1924. Asuinrakennus
on 1910-luvulta, (n. 5 x 8 m., yksinäistupa), ikkunat ja
lautavuoraus uusittu 1970-luvulla.
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Maisemallinen
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Kiinteistö on osa Korvenkyläntien vanhaa
kulttuurimaisemaa . Tontti on lohkaistu Pohjankartanon
yksinäistalon maista v. 1931. Asuinrakennus on
vuodelta 1936-1937 (n. 5 x 9 m. , yksinäistupa), kuisti
uusittu.
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PERNIÖ: PREITII
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Maankäyttö vuonna 1784 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KYLÅ 1 KAUPUNGINOSA
Preitti yks.

Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003, Jaana Salmi 2004

Pieni ja kapea Preitin kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Naapurikylinä ovat pohjoisessa Soukka,
idässä Kestriki, etelässä lsokuusto ja lännessä Lanviiki.
. Kylän eteläosa on metsäistä ja soista erämaa-aluetta, joka jatkuu laajana naapurikylien alueella.
Pohjoisosassa on peltoa ja sen reunassa vanha kylänmäki. Pohjoisesta Hästöntieltä haarautuu tie,
joka kaartaa kylämäen sivuitse ja jatkaa metsän läpi Lanviikin kylän Uusitaloon. Kylän maasto on
vaihtelevaa, mäkistä ja jyrkkärinteistä. Metsäalueellla on joitakin puroja. Kylämäen lisäksi Hästöntien
varrella on muutama asuintontti.
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Historia

Preitin kylä kuuluu uudisasutuskyliin, jotka ovat syntyneet 1200-luvun lopulta alkaen. Preitti eli
Bredsböle on saanut nimensä siitä, että merenlahti on aikoinaan ollut kylän kohdalla leveä, ja
Soukassa eli Soukkapyölissä puolestaan kapea. Kylässä on ollut vain yksi kantatalo, Bredsböle, ja se
näyttää isojakokartoissa sijaitsevan nykyisellä paikallaan. Vuoden 1931 karttaan on merkitty
Hästöntien pohjoispuolelle Kulmala-niminen asuintontti ja kaksi asuinrakennusta välittömästi Preitin
pihan lounaispuolelle. Vasta v.1939 jälkeen Preitistä on erotettu joitakin tiloja, mutta mikään uusista
tiloista ei liene vanhoilla asuintonttipaikoilla.
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TALOT:

G Bre1tsbole (1)

Nykytila

Kylässä inventoitiin v.2003 yksi kohde, kantatalo Preitti. Se sijaitsee alkuperäisenä paikallaan ja
rakennuksista pidetään huolta vanhaa arvostaen. Pää- ja sivurakennus ovat 1800-l:lta, ulkorak:t
1900.1:ta, aitta vanhempi. Muut kylän tiloista on vasta sotien jälkeiseltä ja sitä myöhemmällä ajalta.
1940-1950-luvuilla kantatilasta erotetiiin neljä tilaa, seuraavat vasta 1960-luvun lopulla ja sen jälkeen.
Kantatilan lisäksi muuta vanhaa rakennuskantaa ei ole.
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KUVAUS
Kantatalo sijaitsee isojaon aikaisella paikallaan. Pää- ja
sivurakennukset 1800-l:lta, puistomainen piha,
syrjäisellä paikalla Kestrikin ja Lanviikin kylien välissä.
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Kantatila vanhalla paikallaan. Päärakennus 1800-luvun
alkupuolelta, vanhaa kunnioittaen korjattu .
Sivurakennus v :lta 1887, aitta v :lta 1882, navetta
v :lta1919. Puuvaja ja kuivuri 1900-luvun alkupuolelta .
Puistomainen piha .
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PERNIÖ: PROVANI
Maankäyttö vuonna 1784 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Turun maakuntamuseo 1Anna-MaiJa Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Paivi Vuorio 2003, Jaana Salmi 2004
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Provani

KARTTASELITYS
Kartta v.1784
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Provanin kylä sijaitsee Perniön lounaisosassa Kemiöntien etelä- ja Laukantien koillispuolella.
Pohjoisen puolella naapurikylinä ovat Eikkula ja Suomenniitty, etelän puolella Heikkilä ja Laukka.
Kylän eteläosa on peltoa, pohjoisosa kumpuilevaa metsää, joista kummatkin jatkuvat naapurikylien
puolelle. Kylän etelärajalla kulkee osan matkaa peltoaluetta halkova oja, joka laskee lopulta
Laukanlahteen. Kylän eteläpuolella avautuukin laaja Perniönjoelle ja merelle ulottuva peltomaisema.
Pellon keskellä kohoavat naapurikylien vanhat kylämäet Provanin kantatalon tontti on kylän
keskivaiheilla kumpareella metsän ja pellon rajassa. Lounaispuolella kulkee Laukantie, jolta haarautuu
tie pihaan. Laukantien varrella on myös kylän muu asutus, Rantalan ja Ponttarin tilat.
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Historia

Provani (Broända) on ennen 1300-lukua syntyneen Eikkulan kylän tytärkylä. Kantatalo on nykyisellä
paikallaan jo isojakokartoissa. Tilasta on erotettu v.1921 Rantala, v.1958 Traana ja 1990-l:lla
vaarintuvaksi vastikään tehty Ponttari. Muuta asutusta ei ole.

Nykytila

Kylästä inventoitiin v.2003 kantatila, joka sijaitsee vanhalla paikallaan. Rakennuksia on 1800-1900l:lta ja tila on toimiva maatila. Kylän alueella on myös Rantalan tila, joka on itsenäistynyt 1920-luvun
alussa.

TALO.

C (Provani)

1\

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KYLAKOSA

KOHOENO

Provani

ARVOTUS

92

Seudullinen

KUVAUS

Kantatila vanhalla paikallaan, rakennuksia 1800-1900l:lta. Vanha kylätontti erottuu selkeästi maisemasta.

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

Provani

KYI..Å

Provani

te

KOHOENO

565

ARVOTUS

Paikallinen

Provani (ent. Broända) on kylän kantatalo. Päärakennus
on v:lta 1898, pihatupa 1800-luvulta ja karjaken
asuinrakennus v:lta 1882. Riihi ja savusauna 1800luvulta. Navetta v:lta 1902. Puuhuone 1920-luvulta,
sikala v:lta 1934, muut rakennukset nuorempia.

183

PERNIÖ: PUONTILA

KARTTASELITYS

Maankäyttö vuonna 1792 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KUNTA

Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Kartta v.1792
A rajapyyklo
. talo

1: 10 000

Puontila yks.

Turun maakuntamuseo 1 Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuooo 2003, Jaana Salmi 2004

Maisema

e torppa

aita
- - • - kylänraja
puro
raja
111111 silta
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Kylä Perniön eteläreunassa Puotpyölinjärven rannalla. Metsäinen alu, jonne johtaa puontilantie. Pieniä
peltoja. Järven rannalla uudempaa loma-asutusta, myös muutama vanhempi asuinrakennus.

- - - tie

Historia

G haka

Teoksessa Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805 on Puotpyölinjärven päässä Puontpyöli-niminen
tila. Samoin Latokartanon isojakokartassa v.1792 on Bondböle-nimisen tilan tontti merkitty likimain
samalle paikalle, hieman nykyisestä Rantalan tilasta etelään. Ent Puontpyölin tilan tontin vieressä
olevan Rantalan kohdalla näkyvät rakennukset jo v .1931 kartassa. Tilan nykyisten rakennusten iästä
ei ole tarkempaa tietoa, sillä tilaa ei ole inventoitu.
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TALO

H Bondbole (1)

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Vanha yksinäistalon tontti

KYLÅKOSA

Puontila yks.

ARVOTUS

KOHOENO

Mustavalkoinen peruskartta

93

V.

1998

Historiallinen

KUVAUS

Puontilan kylän yksinäinen kantatila Puotpyölinjärven
päässä. Paikalla ei enää ole rakennuksia. Historiallisen
ajan kiinteä muinaisjäännös.
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PERNIÖ: PYHÄJOKI

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Pyhäjoki yks.

Maankäyttö vuonna 1704 laadittun
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
1: 10 000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003.
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Maisema

Pyhäjoen kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Pyhäjoen talo sijainnut samalla paikalla ainakin 1600luvusta lähtien. Pyhäjoen kylä sijaitsee kunnan eteläosassa Perniönjoen länsipuolella kohdassa, jossa
joki tekee laajan mutkan ennen yhtymistään Kiskonjokeen. Pyhäjoen kylää vastapäätä Perniönjoen
länsipuolella sijaitsee Muntolannokka, jolla sijaitsi kuninkaankartano 1550-luvulta 1640-luvulle.
Pyhäjoen kylä ulottuu myös Perniönjoen itäpuolelle alueelle, jolla myös Pyhäjoen naapurikylillä
Osalaila ja Puopyölillä on maata.

ARVOALUE

Vanha yksinäistalon tontti

KYLÄKOSA
ARVOTUS

•
•

8J

PUOPYÖLI

A Bondböle

LEIPYÖLI

Leipyöli (nyk Pyhäjoki)

95

KUVAUS

Kantatila Pyhäjoki vanhalla tontillaan. Päärak 1800-l:lta,
vanha ilme säilynyt. Aitta 1894. Talousrak:a 1900-1
alkup. Perniönjoki-rannassa Muntolannokkaa (ent
kuninkaankartanon paikkaa) vastapäätä. Osa
valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä (RKY 137).
KYlÄ

Perniö

Pyhäjoki

KIINTEISTÖ

HAULI

ARVOTUS

KOHOENO

567

Maisemallinen

Entinen Pyhäjoen tilan muonamiehen asuinrak v.1921,
ollut alunperin kaksi asuntoa, peruskorjattu v.19571958. Navetta v.1959-1960 ja vaja 1920-l:lta. Lohkottu
Pyhäjoesta v.1954. Sijaitsee kantatilan vieressä.
KUNTA

KYLÄ

Perniö

Pyhäjoki

KIINTEISTÖ

PYHÄJOKI

ARVOTUS

pelto

rakennus
talon tonltJ
vesistö

TALOT:

Seudullinen

KUNTA

@)haka
~ kasvimaa
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KOHOENO

Pyhäjoki yks.

- - - tie

~mäki

Nimestään huolimatta Pyhäjoen kylä ei ole kuulunut Pyhäjoen kuninkaankartano- lääniin vaan
Nurkkilan verokuntaan, joka on maksanut veronsa vanhan suomalaisen tavan mukaan rukiina.
Pyhäjoen kylä onkin syntynyt jo ennen 1300-lukua. Vuoden 1540 maakirjassa apuveroa maksavia
talouksia on ollut yksi. Vuoden 1692 veronpanokartassa Pyhäjoen talo on jo nykyisellä paikallaan.
Karttaan on merkitty Pyhäjoen puolelta silta Muntolannokalle. M.A. Knaapisen mukaan Pyhäjoella on
ollut kaksi taloa, jotka ovat ilmeisesti yhdistyneet jo ennen 1600-luvun loppua, sillä veronpanokartassa
taloja on vain yksi. Knaapinen mainitsee Pyhäjoen olleen vanhan aatelistilan jo vuoden 1584
ruokalisäluettelossa. Kylästä inventoitiin kolme kohdetta, joista Pyhäjoen talo oli peräisin 1800-luvulta
ja Hauli ja Yltjoki 1900-luvun alusta. Yltjoki sijaitsee Perniönjoen itäpuolella , Hauli ja Pyhäjoki
Perniönjoen länsipuolella.

KUNTA
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- - kylänraja
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Historia

Perniö

KARTTASELITYS
Kartta v. 1704

KOHOENO

568

Paikallinen

Kantatila, johon yhd 1700-l:lla kaksi tilaa. Päärak 1800l:lta, kuisti 1930-l:lta, kunnostettu, vanhailmeinen. Aitta
v.1894ja navetta v.1912, korjattu v.1938. Varasto 1924,
verstas 1920-l:lta ja puuvaja uusittu. Mäellä Perniönjoen
rannalla.
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KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Saari

KUNTA
Perniö

Maisema

Maisema

Saaren kylä sijaitsee Perniön kaakkoisreunalla. Pohjeisessa naapurina ovat Vihiniemen ja Kyynärän
kylät, lännessä Iso- ja Vähäpakapyöli, Vähäpyöli ja Alaspää ja kaakossa Saarenjärven toisella puolella
Tenholan kuntaa. Perniön ja Tenholan raja on samalla läänin raja. Saarenjärventie seurailee
Saarenjärven rantaa ja myös asutus on sijoittunut tien varteen. Kylän itäkulmassa on peltoa. Muu osa
kylästä on mäkistä ja soista metsää, jonka keskellä on myös muutama järvi. Vielä 1900-luvun
alkupuolella Perniön kirkonkylään kuljettiin metsän poikki ns Kirkkopolkua pitkin.

Vihiniemen kylä sijaitsee Perniön kaakkoisreunalla. Pohjeisessa naapurina on Kosken, lännessä
Kyynärän ja etelässä Saaren kylä, idässä Saarenjärven pohjoispään ja Kiskonjoen takana on
Tenholan kuntaa. Perniön ja Tenholan raja on samalla läänin raja. Saarenjärventie seurailee jokea
muualla paitsi kylän eteläkulmassa, missä se halkoo peltoaukeaa. Vanha kylätontti jää tien ja joen
väliin. Asutus on keskittynyt pääosin Saarenjärventien varteen tien molemmin puolin. Kylän pohjoisja länsiosassa on mäkistä metsämaata.

Historia

Historia

Saaren kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Kylässä on ollut kaksi kantataloa, Isotalo (ratsutila) ja
Suutarintalo (augmentti), jotka Juha Juhanpoika osti perinnöksi v. 1754 ja 1770. Isojaon yhteydessä
v.1813 Isotalo ja Suutarintalo halottiin yhdessä kahteen osaan, ja v.1925 ko tilat (1.2)1 ja (1.2)2
yhdistettiin ja näin muodostettiin uusi Saari-niminen talo Rno 1. Isojakokartassa vanha~ kantatilat ..
sijaitsevat yhteisellä kylätontilla nykyisen Saaren talon paikalla. Vuonna 1928 Saaren t1lasta erotettun
kuusi tilaa, joista ainakin neljä Aspi, Luoto, Koivumäki ja Saarentaka olivat entisiä torppia. Vuoden
1931 kartassa Saaren kylään onkin merkitty kantatalon lisäksi vain nämä neljä torppaa. Sodan jälkeen
kylään muodostettiin uusia asutustiloja. Saaren tilasta erotettiin 1950-l:lla viisi tilaa, yksi ~m Suomen
valtiolle asutustiloina jaettavaksi. 1970-luvulta lähtien kylään on rakennettu uutta vapaa-aJan asutusta.
Sekä Saaren tilasta (3 kpl) että muista uudemmista tiloista on lohkottu useita tontteja enimmäkseen
Saarenjärven rannasta kylän eteläpäässä.

Vihiniemi kuuluu 1200-luvun lopulta lähtien syntyneisiin uudisasutuskyliin. Kylässä on neljä kantataloa
Seppä, Hollfast, Greu ja Tuika, jotka Johan Montgomerie osti perinnöksi v.1758. Ne sijaitsevat v:n
1840 isojakokartassa kaikki samalla kylämäellä, jossa nyt ovat jäljellä Sepäntalo ja Tuika. Hollfast on
siirretty nykyiselle paikalleen ilmeisesti 1800-luvun loppupuolella. Greun talo on pilkottu pienemmiksi
tiloiksi ja se on kokonaan hävinnyt. 1950-luvulla on muodostettu yksi uusi kantatila, Nihtaro. Vuonna
1860 kylässä oli 4 torppaa. Vuoden 1931 kartassa kylässä on kantatalojen lisäksi noin 20 pienempää
tilaa tai asuintonttia. Lisäksi Saarenjärventien varrella kylän pohjoisosassa on koko joukko Greusta
191 0-luvulla lohkotluja palstatiloja, mutta kartasta ei näy, onko niille rakennettu. 1950-luvulla kylään
muodostettiin joitakin asutustiloja, ja sen jälkeen on syntynyt vain muutama uusi tila . Työväentaloa
varten lohkottiin v.1923 tontti Greusta erotetusta Alastalosta. Työväentalo on paikallaan ja käytössä.
Kylälle on antanut leimansa Kosken kartanon, ruukin ja rautatien läheisyys sekä Kiskonjoki. Vielä
1930-luvulla kylätie kulki kahtena haarana kantatalojen pihapiirien läpi. Sittemmin vanha tie on jätetty
pihateiksi ja nykyinen Saarenjärventie kulkee suoraviivaisemmin Sepäntalon ( +Tuikan) ja Hollfastin
välistä.

Nykytila

Saaren kylästä inventoitiin v. 2003 Saari-niminen kantatalo. Sen pihapiirissä on vanhoista
rakennuksista jäljellä vain päärakennus. Saarenjärventien varressa on jäljellä neljä v.1928
itsenäistynyttä torppaa Aspi, Luoto, Koivumäki ja Saarentaka, ja ainakin osa niiden rakennuksista on
vanhoja. Vanhailmeisinä ne ovat arvokas osa kylän historiaa ja miljöötä. Tilat lienvät nyt
lomakäytössä. Muu osa kylän rakennuskannasta on uudempaa ja etenkin kylän eteläpäässä on lomaasutusta tien molemmin puolin. Rakennukset kätkeytyvät paljolti tien varren jyrkkään rinteeseen.
Kiskonjoen vesistöön kuuluvan Saarenjärven kohtalo on huolestuttanut mm alueen asukkaita.
Vedenkorkeus vaihtelee huomattavasti eikä tilanne ole ainakaan toistaiseksi korjaantunut
patoamisella. Kesällä vesi on vähissä ja järvi ruovikoituu. Se on myös arvokas lintujärvi ja osa mm
Kiskonjoen melontareitistöä.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KYLAKOSA
Saari
ARVOTUS
Seudullinen

Nykytila

Vihiniemen kylästä inventoitiin v. 2003 viisi kohdetta: kantatilat Sepäntalo, Hollfast ja Tuika, 1920luvulla entisistä Greun maista erotettu Lepola sekä työväentalo. Tilojen rakennukset ovat pääosin
1900-luvun alkupuolelta. Sepäntalon päärakennus on vanhempi mutta jatkettu ja remontoitu. Tuikan
päärakennus on purettu ja jäljellä on entinen vaarintupa. Tuika ja Sepäntalo sijaitsevat kuitenkin
näkyvällä paikalla vanhalla kylämäellä. Hollfast on ollut nykyisella paikallaan ainakin 1800-luvun
lopulta ja Lepola on säilyttänyt 1900-luvun alun tyylinsä. Kaikki ovat asuttuja. Kylän alueella on lisäksi
useampia muita 1900-luvun alkupuolen tiloja , joilla on vielä jäljellä vanhaa rakennuskantaa. Osa on
vanhoja torppia ja 1910-luvun palstatiloja Saarenjärventien varrella. Niitä ei ollut nyt mahdollista
inventoida. Suurin osa näyttäisi olevan asuttuja tai ainakin loma-asuntokäytössä.

KOHOENO
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KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kylätontti

KUVAUS

Saaren kantatalo vanhalla kylätontilla, päärakennus
1800-l:lta, muut vanhat rakennukset enimmäkseen
hävinneet. Näkyvällä paikalla kumpareella
Saarenjärventien ja järven välissä.

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Saari

KYLÄ

Saari
ARVOTUS
Paikallinen

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Vihiniemi

KYLÅKOSA
Vihiniemi
ARVOTUS
Seudullinen

KUVAUS

Kylätontilla on ollut neljä kantataloa, joista nyt on jäljellä
kaksi. Sepäntalon päärakennus 1800-l:lta, muutoksia
myöhemmin. Tuikan päärakennus purettu, jäljellä
vaarintupa. Talousrakennuksia 1900-l:n alkupuolelta.
Näkyvällä paikalla.

KOHOENO
571

Saari on kylän kantatalo ja sijaitsee isojakokarttoihin
merkityllä paikalla. Asuinrakennus on 1850-luvulta.
Sivurakennus v:lta 1915. Talousrakennus ja puimala
1920-luvulta. 1900-luvun alussa tehty navetta on purettu.
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PERNIÖ: SAARI , VIHINIEMI

KUNTA

Perniö

KIINTEISTÖ

Hollfast

KYlÄ

Vihiniemi

ARVOTUS

Maankäyttö vuonna 1802 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KOHOENO

1: 10 000
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Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003

Perniö
KIINTEISTÖ

lepoIa

KYlÄ

Vihiniemi

ARVOTUS

KYLÅ

Vihiniemi

KIINTEISTÖ

Sepäntalo

ARVOTUS

KYLÅ

Vihiniemi

KIINTEISTÖ

Tuika

ARVOTUS

A Saari (2 ·1)
BSaari (2.2)

692

VIHINIEMI

A Seppa (1)
B Hollfast (2)

0

C Greu (3)
0 Tutka (4)

Mustavalkoinen
peruskartta v. 1998

KOHOENO

693

KOHOENO

694

Historiallinen

Tuika on yksi kylän kantataloista. Päärakennus, joka
sijaitsi isojaon aikaisella paikallaan, on purettu v. 1997.
Tuikan vaarintupa on ent Greun talon tontilla. Asuinrak
tod.näk. 1900-luvun alusta. Navetta v:lta 1931 .
KUNTA

Perniö
KIINTEISTÖ

Työväentalo

KYu\

Vihiniemi

ARVOTUS

niitty
pelto
rakennus
suo
talon tontti
vesistö

SAARI

KOHOENO

Sepäntalo (ent. Seppä) on yksi kylän kantataloista ja
sijaitsee vanhalla paikallaan. Päärakennus on 1870luvulta, lisäosa 1970- ja 1990-luvuilta. Aitta 1800luvulta(?), navetta vanha, peruskorjattu 1950-luvulla.
Vaarintupa tod .näk.1900-Juvun alkupuolelt

Perniö

Ia mäki

D

TALOT:

Historiallinen

KUNTA

alll haka

II

Lepola on erotettu Greun tilan maista v. 1927.
Asuinrakennus on v:lta 1917, uudistettu v. 1925. Kaksi
piharakennusta v:lta 1951 .
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- - -joki
- - - tie

•
=
•

Maisemallinen

KUNTA

Kartta v. 1802

r

Paikallinen

Hollfast on yksi Vihiniemen kantataloista. Päärakennus
on v:lta 1917, aitta noin v:lta 1920. Makasiini- ja
saharakennus 1920-luvulta, vajarakennus v:lta 1965.
Vanha navetta purettu.
KUNTA

KARITASELITYS

KOHOENO
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Paikallinen

Työväentalo , rakennettu v. 1920.
©
©
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KUNTA
Perniö

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Kylän kantatilojen alue

KYLA 1KAUPUNGINOSA
Sormijärvi

Maisema

Sormijärventie kulkee kumpuilevan metsä- ja peltomaiseman poikki. Entinen järvi, Sormijärvi, on
nykyisin kuivanut suoalue tien länsilaidalla ja melkein vastapäätä, tien toisella puolella, sijaitsevat
kylän kantatalot Ihala ja Sällylä. Kantatalojen ympärillä ovat laajat peltoaukeat idässä ja talojen
kohdalta lähtee länteen tie, jossa sijaitsevat Säilyiän entisten työläisten lohkotilat Ihalan entisten
työläisten asuintilat sijaitsevat Sormijärventien varrella etelämpänä.

KYLÅKOSA
Sormijärvi
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO

99

KUVAUS

Kaksi kantataloa Sällylä ja Ihala sijaitsevat vanhalla
paikallaan, Säilyiän rakennusten vanha asu on säilynyt.
Ihalan vanha päärakennus paloi v. 1999ja tilalle
rakennettiin uusi asuinrakennus.

Historia

Sormijärvellä on löytynyt muinaisia työkaluja kivikauden lopulta tai pronssikauden alusta (n. 1500
eKr.) sekä samanaikaisia hiidenkiukaita. Sormijärvellä on löytynyt muinaisesineitä seuraavasti:
kynsitaltta ja piisahoja kivikauden lopulta tai pronssikauden alusta Säilyiän mailta , ongensiimanpaino
Kuuttassuosta ja poikkiteräinen kirves .
Sormijärveä ei mainita vuoden 1540 maakirjassa veroa maksavana kylänä. Kylän kantatalot Sällylä ja
Ihala ovat sijainneet samoilla paikoillaan. Alueella ei ollut Kuninkaankarlaston mukaan vielä tuolloin
torppia.

•

Nykytila

Kylä on harvaan asuttua ja uutta asutusta sinne ei ole juuri tullut. Muutama vanha tila on nykyisin
kesäasuntona ja muut tilat kokovuotisessa käytössä. Kantatalot ovat yhä asuttuina ja paikallaan:
Sällylä on hyvin säilynyt vanhassa mallissaan, mutta Ihala paloi kokonaan v.1999. Sen paikalle
rakennettiin uusi rakennus, joka valmistui v.2000.
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PERNIÖ: SORMIJÄRVI

KUNTA
Perniö
KIINTEISTÖ
Ihala

KYlÅ

Sormijärvi
ARVOTUS
Historiallinen

Maankäyttö vuosina 1793-99, 1800-07 ja 1820-34 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

KOHOENO
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Turun maakuntamuseo 1 Anna-Maija Hukkanen 2003,
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003, Jaana Salmi 2004
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Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla. Nykyinen
päärakennus 1999-2000, vanhoista rakennuksista
jäljellä vaja.
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577

TALOT

1 Sallyla (1)
21hala (2)

Entinen torppa tai mäkitupa, lohkottu Ihalasta 1925.
Asuinrakennus 1900-luvun alusta (?), ikkunat uusittu
(1960-70-1.?), peruskorjattu 1999.
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KIINTEISTÖ
Myllymäki

KYLÄ

Sormijärvi
ARVOTUS
Maisemallinen

Mustavalkoinen peruskartta

V. 1998

KOHOENO

578

Ihalan työväen ensinen asuinrakennus, lohkottu Ihalasta
1984. Asuinrakennus 1800-luvun lopulta ? Nykyisin
kesäasuntona.
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Perniö
KIINTEISTÖ
Sällylä

KYLÄ

Sormijärvi
ARVOTUS
Paikallinen

KOHOENO

579

Kantatalo, talouskeskus vanhalla kylätontilla.
Asuinrakennus 1860-luvulta, ikkunat uusittu vanha malli
säilyttäen 1990. Sementtitiilinen karja- ym. rakennus
1920-luvulta.
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Entinen työväen asuinrakennus(?), lohkottu Säilyiästä
1976. Taitekattoinen asuinrakennus 1922, nykyisin
kesäasuntona .
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KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Suomenkylä

KYLÄKOSA

Perniö

Suomenkylä

ARVOALUE

Maisema

Vanha kylätontti

Suomenkylän kylä sijaitsee Perniön itäreunalla . Pohjoisessa naapurikylänä on Knaapila, idässä
Mussaari, Kontola ja Kokkila, etelässä Lemunkartanon kylä ja Kaukonpyöi ja lännessä Huhti ja
Paarskylä. Kylän alueella on kaksi laajahkoa mäkistä metsäaluetta, niiden välistä kaartaa lännestä
koilliseen Erveläntie ja ympärillä on peltoa. Vanha kylätontti on kylän etelälaidassa Leuarinmäen
kupeessa. Muinaishautoja on sekä Leuarinmäellä että toisessa mäessä Erveläntien pohjoispuolella.
Lemuntie saapuu etelästä kylätontin sivuitse Erveläntielle. Etelässä ja idässä kylän raja seuraa
Asteljokea , lännessä Kuuttasojaa. Asutus on pääosin vanhan kylätontin tuntumassa ja Erveläntien
varrella.

ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS

Kylässä on ollut neljä kantataloa, joista jäljellä kaksi,
ainakin toinen vanhalla kylätontilla, rakennuskanta osin
uusittu. Vanha kylätontti erottuu maisemasta. Samalla
mäellä Leuarinmäki, jossa muinaishautoja.

Historia

)

KUNTA

Suomenkylä on syntynyt ennen 1300-lukua ja sen tytärkylä on Knaapila. Kylässä on ollut neljä
kantataloa, Protta, Alhainen, Ytti ja Lampola. Alhainen ja Protta yhdistettiin isojaossa v.1788, ja v.
1955 niistä muodostettiin uusi talo Rno 6. Lampolaan yhdistettiin 1850-l:lla TuomoJa-niminen puolisko
entistä Protan tilaa ja 1900-l:n alussa (v .1926) Yltysen perintötalo. Jäljelle jäivät siis vain Alhainen ja
Lampola, jotka sijaitsevat likimain vanhoilla paikoillaan. Muut kaksi ovat sijainneet niiden välissä,
toinen Lampolan kanssa samalla mäellä. Lampolasta on erotettu v.1912 yksi tila ja 1930-luvulla 8
tilaa. Suurin osa tiloista on jäljellä ja osalla lienee vanhat rakennukset.

Nykytila

Kylässä inventoitiin kaksi kantatilaa Alhainen ja Lampola . Molemmat sijaitsevat vanhoilla paikoillaan.
Lampolassa osa rakennuksista on 1800-luvun lopulta ja 1900-l:n alkupuolelta, osa uudempia.
Tilakokonaisuus mäen päällä Lemuntien varrella on näyttävä. Alhaisten päärakennus on 1900-luvun
alkupuolelta, samoin osa vanhaa navettaa , muut rakennukset ovat uudempia. Molemmat tilat ovat
toimivia maatiloja. Kylän alueella on lisäksi muita 1930-luvulla itsenäistyneitä tiloja, joista ainakin
osalla lienee vanhaa rakennuskantaa.

190

KOHOENO

104

PERNIÖ: KNAAPILA, SUOMENKYLÄ
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Perniö
KIINTEISTÖ
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Seudullinen

Maankäyttö vuosina 1786-89 laadittujen
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä
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Jaana Salmi 2002, Paivi Vuono 2003
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Kantatalo. Päärakennus on v:lta 1928, arkkitehti Urho
Åberg. Paikalla on aiemmin ollut v. 1832 rakennettu
päärakennus sekä sen edeltäjä, joka paloi. Vanhempi
sikala-talli on v. 1900-1910, uusittu 1990-luvulla. Muut
rakennukset 1980-1990-luvuilta.
KYLÄ
Suomenkylä
ARVOTUS
Maisemallinen

KARTTASELfTYS
Kartta V. 1786-89
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KNAAPILA

A Isotalo (1 :1)
B Ustalo (1 2)
Wahatalo (2)

c

Lampola on vanha kantatalo ja sijaitsee edelleen
vanhalla kylänmäellä. Nykyinen päärakennus on entinen
työväenrakennus 1800-luvulta, peruskorjattu.
Vaarintupa on osin 1900-luvun alkupuolelta. Aitta 1700luvulta. Navetta v .1922. Muut rakennukset uudempia

SUOMENKYLÄ

0 Lampola (4)
E Tuomola (1.2:1)

F YldäJS (3)

G Prolli (1.2 2)
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PERNIÖ: VÄHÄKUUSTO

KUNTA

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA

Perniö

Vähäkuusto yks.

KARTTASELJTYS

Maankäyttö vuonna 1792 laaditun
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

Kartta v.1792

A rajapyykki
. talo
e torppa

1: 10000
Turun maakuntamuseo 1Anna-Maija Hukkanen 2003.
Jaana Salmi 2002, Päivi Vuorio 2003. Jaana Salmi 2004

Maisema

aita
- - - - kylänraja
puro
raja
1 1 1 1 1 1 silta
- - - tie

Vähäkuustan kylä sijaitsee Perniön eteläosassa. Naapurikylinä ovat pohjoisessa Krootila, idässä ja
etelässä Latokartano ja lännessä lsokuusto. Vähäkuustoon kuuluu myös kolmion muotoinen maa-ala
Tammisaarentien, Saarenjärventien ja Perniön kunnan rajan välisellä alueella. Alueen läpi virtaa
Kiskonjoki ja alueella on ollut Brinkhallin tila. Hamarjärven itäpuolella Latokartanon ja Isokuustan
alueiden välissä on myös pieni maa-ala. Kylän alueella on peltolaaksoa ja korkeaa kumpareista
maastoa, jolla kasvaa myös metsää. Pellon halki virtaa ojia, jotka laskevat Hamarojaan, ja aivan
lähellä idässä on Kiskonjoki ja Latokartanon kosken entinen ruukkialue. Kylän eteläpuolella leviää
laaja metsäinen erämaa-alue, jonka sisuksiin johtaa mm kylän halki kulkeva Puontilantie. Kylän
pohjoispuolitse Hamarojan varrella kulkee Kuustontie.
Vanha kylänmäki on mäen päällä kylän keskivaiheilla. Sinne kapuaa tie Kuustantieltä pohjoisesta.
Asutus on kylämäellä.

D
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Historia

Vähäkuustan kylä kuuluu uudisasutuskyliin, jotka ovat syntyneet 1200-luvun lopulta alkaen. Klaus
Fleming osti Vähäkuustan augmenttitilan perinnöksi v.1751. Isojakokartoissa v.1795 tila näyttää
olevan kylämäellä paikalla , jossa se viimeksikin on sijainnut. Nyt paikalla on vain rauniot. 1920-luvulla
Vähäkuustosta erotettiin muutama tila ja 1930-luvun lopulta lähtien mm useita asutustiloja.

TALO:

J U llkuusto ( 1)

Mustavalkoinen peruskartta

Nykytila

V. 1998

Vähäkuustan alueelta ei inventoitu v.2003 yhtään kohdetta. Kantatalon rakennukset vanhalla
kylämäellä ovat raunioina. Niiden vieressä on v.1938 erotettu Mäntymäki, jonka rakennukset
saattavat olla paljonkin vanhempia, mutta niitä ei inventoitu tarkemmin. Vuonna 1921 Vähäkuustosta
erotetun Brinkallin tilan vanhat rakennukset on hävitetty 1990-luvulla. Tilan paikka on edelleen
havaittavissa maastossa Saarenjärventien varrella. Hamarjärven itäpuolella olevalle Vähäkuustoon
kuuluvalle alueelle on merkitty torppa sekä isojakokartassa että v.1931 kartassa. Suunnilleen samalla
paikalla Kuustantien varrella on edelleen asuintontti , mutta rakennusten ikää ei tarkistettu. Muuta
vanhaa asutusta kylän alueella ei tiettävästi ole.

KUNTA

Perniö

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KYLÄKOSA

KOHOENO

Vähäkuusto yks.

ARVOTUS

118

Historiallinen

KUVAUS

Kantatalon rakennuksia ei enää ole jäljellä, mutta vanha
kylämäki erottuu maisemasta. Hsitoriallisen ajan kiinteä
muinaisjäännös.

©
©
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Turun maakuntamuseo Sarakum 2003
Pohjakartta: Maanmittauslaitos 1999 (MYY/15199)
Kopioinli kielletty ilman lupaa.

KUNTA
Perniö

KYLÄ 1 KAUPUNGINOSA
Vähäpyöli yks.

Maisema

Vähäpyölin kylä sijaitsee Etelä-Perniössä Latokartanon kylän pohjois ja Iso- ja Vähäpakapyölin kylien
länsipuolella. Länsirajana on Perniönjoki ja kylän halki kulkee Latokartanon tie. Kylän alue on peltoa.
Listlabölen maita on myös Alaspään kylän pohjoispuolisella metsäalueella. Alue on mäkistä ja soista
metsää, jossa ei ole asutusta.
Kylän alue lienee ollut aiemmin laajempi, tai ainakin kylän vanhan kantatilan, Litslabölen , ent tontti
sijaitsee nykyään Latokartanon kylän alueella.

Historia

Kylän alueella on nykyisin yksi tila Vettenranta, joka on lohkottu Litslabölen tilasta v.1947.
Rakennukset on tehty tuolloin. Tila on inventoitu v.1996. Vähäpyölin eli Litslabölen kylä on alunperin
uudisasutuskylä, joka on syntynyt 1200-luvun lopun jälkeen. Kantatila on Litzlaböle (/Litslaböle
/lillböle). Tilan osti v. 1765 perinnöksi kirjanpitäjä Olof Muncktell. Tila on ollut Latokartanon
augmentti- ja myöhemmin lampuotitila. 1880-l:lla mainitaan tilan olleen yhdysviljelyssä Latokartanon
kanssa. Litzlabölen tila sijaitsi paikallaan ainakin jo v.1692 kartassa. Nykyisin ko kallioinen rinne, jolla
Litzlabölen kantatilan rakennukset olivat, kuuluu Latokartanon kylän alueeseen. Paikalla on Kalliomäkiniminen tila (joka lienee perustettu sodan jälkeen?) Asuinrakennus on 1800-l:lta ja ilmeisesti
Litzlabölen vanhoja rak:a. Piharak 1940-l:lta, muut rak purettu.

KUNTA
Perniö
ARVOALUE
Vanha kantatalon tontti

KYLÄKOSA
Vähäpyöli yks.
ARVOTUS
Seudullinen

KOHOENO
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KUVAUS
Ent Litzlabölen (Vähäpyölin) kylän kantatila.Tontti nyk
Kalliomäki-niminen, kuuluu Latokartanon kylään.
Asuinrakennus 1800-l:lta, vanha ilme. Ulkorakennuksia
1940-1. Osa valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä
(RKY 137).
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SALON SEUDUN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA
MAISEMA
"Sarakum"

PROJEKTISUUNNITELMA
Tausta:

Varsinais-Suomen tärkeimmät matkailulliset teemat ovat kulttuuri ja alueen
ainutlaatuinen historia. Vasta viime aikoina on alettu ymmärtää kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen merkitys kansalliselle ja paikalliselle identiteetille.
Kulttuuriympäristöä voidaan hyödyntää myös elinkeinotoiminnassa ja näin luoda
uusia työtilaisuuksia. Ympäristön vaalimisen varmistamiseksi on jatkettava historiallisten muistomerkkien ja raketmusten sekä ympäristöjen ja maisemien hoitoa .
Hoidon ja suunnittelun pohjaksi tarvitaan perustieloa alueen historiasta sekä
rakennettuun ympäristöön sisältyvistä kulttuuriarvoista.

Tavoite:

Projektin tavoit1eena on tuottaa perustieloa ympäristönhoidon ja matkailun
tukemiseksi, vahvistaa asukkaiden identiteettiä sekä lisätä alueen vetovoimaisuutta ja tunncttavuutta.

Alue:

Alueellisesti projekti kattaa Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan,
Perniön, Perttelin, Salon, Someron, Suomusjärven ja Särkisalon kuntien asutuksen
ja elinkeinoelämän historialliset ydinalueet

Hanke:

111 TUOTTEISTAMINEN
CD-Rommit, esittelyt intemetiin
Esimerkkikylien hoitosuunnitelmat
Toteutus: 2003-2004

Varsinais-Suomessa on säilynyt enemmän vanhoja rakennuksia kuin mtssaan
muualla Suomessa. Länsi-Suomelle tyypillinen kyläasutus on erittäin tiheätä ja
vanhat kylämäet ympärillä avautuvine viljelmineen hallitsevat ympäristöä yhä
tänäkin päivänä. Rakennettu ympäristö muodostaa yli 70 % kansallisvarallisuudestamme. Analyyttinen ja ajantasainen tieto auttaa viranomaisia ja yksityishenkilöitä vaalimaan kansallisvarallisuutta myös kulttuuriarvot säilyttävällä tavalla.
Perusteltu tieto edistää myös vanhojen arvokkaiden ympäristökokonaisuuksien ja
kohteiden korjaamista ja käyttöä mm. matkailutarpeisiin.

II INTEGROINTI
Analyysi, arvottaminen ja raportointi
Toteutus:2002-2003

Salon seutu on alueena monipuolinen ja kiinnostava . Maisematyypeiltään alue
jakautuu kolmeen osaan; (II) rannikon jokilaakso-selänne-vyöhykkeeseen (Salon
seutu), (111) savitasankojen hallitsemaan ja pienten moreeniselänteiden jäsentämään viljelylakeuksien vyöhykkeeseen (Someron seutu) ja (IV) selännevaltaiseen
vyöhykkeeseen (Kiskon-Somerniemen-vyöhyke), jolle ovat tyypillistä kapeat
laaksot, järvet, metsäselänteet ja harjut. Maisematyypit ovat vaikuttaneet jo varhain ympäristön erityis- ja ominaisuuspiirteiden muovautumiseen. Suomen vanhimman kivikaulisen kulttuurin, Suomusjärven kulttuurin, asuinsijat sijaitsevat
selännevaltaisella vyöhykkeellä ja rannikkoseudun jokilaaksot ovat saaneet pysyvän asutuksensa viimeistään rautakaudella. Alueen kulttuurihistoriallisiin yn1päristöihin kuuluu mm. poikkeuksellisen hienoja kartanomiljöitä, talonpoikaista
kyläasutusta sekä varhaisen esiteollisen ajan ruukki- ja kaivosyhdyskuntia.
Voimakkaasti viime vuosina kasvanut Salon kaupunki edustaa sekä pittoreskia
entistä puutalovaltaista kauppaJaa että modernia liike-elämän keskusta.

1 INVENTOINTI
Kylät, kiinteistöt, maisemahistoria, muinaisjlännökset
Toteutus: 2000-2003

Salon seudulla on Uskelan- ja Halikonjoen laaksot, jotka kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Lisäksi alueella on lukuisia valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä rakennetun ympäristön suojelukohteita. Alueen
halki kulkee myös kaksi valtakunnallisesti merkittävää ikivanhaa päätietä,
Hämeen härkätie ja Suuri rantatie (Kuninkaantie). Näitä yhdistävät Hiidentie ja
Härjänpoljintie, ja kylästä toiseen kiemurtavat lukemattomat, jo keskiajalla
syntyneet kirkko- ja kylätiet

Hankkeen aikana tuotetaan kattava, monipuolista käyttäjäkuntaa palveleva perustiedosto alueen muinaisjäännöksistä, rakennetusta ympäristöstä ja maisemahistoriasta sekä määritetään kulttuurihistorialliset arvot ja suunnitellaan aineiston
pohjalta tehtäviä "tuotepaketteja".
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Projekti muodostaa "sateenvarjoprojektin", jonka alla eri osiot ja niiden rahoitus
toteutetaan. Hankekokonaisuuden esiselvitysosan (1) muodostaa kulttuuriympäristön (rakennukset, maisemahistoria, kylät, muinaisjäännökset) inventointi ja sen
rahoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto (maakuntakaavoitus/maakunnan
kehittämisraha), alueen kunnat ja Turun maakuntamuseo. Aiempien ja nyt
toteutettujen inventointien integrointi (II) arvotuksen sisältäväksi tiedostaksi
toteutetaan maaseutuohjelman rahoituksen turvin ja tiedoston tuotteistan1inen {III)
tapahtuu yhteistyössä Leader-toimintaryhmien ja Tampereen Teknillisen
Korkeakoulun arkkitehtiosaston kanssa.

laisia: 1. Halikon HajaJan taajama tai Märy, joka on mäen reunaan SIJOittuva
talonpoikainen ryhmäkylä, jonka viljelymaisema on muuttumassa aluetta halkovan moottoritien seurauksena. 2. Kiikalan Johannislundin lasitehtaan alue. 3. Kiskon Orijärven kuparikaivoksen alue. 4. Kuusjoen Kanunki, mäellä sijaitseva
vanha talonpoikainen ryhmäkylä. 5. Muurlan Ruotsalan kylä. 6. Perniön Kosken
ja Latokartanon kartano- ja ruukkimiljööt. 7. Perttelin lso-Hiisi ja Vähä-Hiisi. 8.
Salon vanhin kaava-alue (tai Mököinen). 9. Someron Hirsjärven kartanot
(Vanhala, Kartano, Söderkulla ja Wiik). 10. Suomusjärven Kitula. II. Särkisalon
Pettu.

Projektin perusselvitykset suunnataan niihin alueisiin, jotka ovat kunkin kunnan
asutus- ja elinkeinohistorian kannalta kaikkein merkittävimmät. Jokilaaksoihin ja
järvien rantojen tuntumaan sijoittuvat keski- ja uuden ajan alussa asutetut vanhat
kylätontit, niitä yhdistävät historialliset tiet, ja niiden ympärillä avautuvat hedelmällisille paikoille raivatut vanhimmat viljelyalueet Alueen luonnonvarat ovat
luoneet myös edellytykset varhaiselle ruukki- ja kaivostoiminnalle, ja niiden ympärille on syntynyt jo 1600-1700-luvuilla mielenkiintoisia teollisuusyhdyskuntia.

Lähtötilanne Aiemmin kerättyjen rakennuskulttuuritiedostojen kattavuus ja taso vaihtelee hyja tehtävät: vin paljon eri kuntien kesken. Parhain tilanne on Kuusjoella, jonka rakennusinventointi ja analyysi on tehty Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointiprojektin ( 1997-99) yhteydessä ja heikoin Kiskossa ja Suomusjärvellä, j oissa
työ on käytännöllisesti katsoen aloittamatta . Projektin yhteydessä täydennetään
myös aiemmin tehtyjä inventointeja maisemahistorian selvityksen, kulttuuriarvojen määrityksen ja koordinaattien tarkastuksen osalta.

Maaseudun rakennetun ympäristön arvottaminen tapahtuu Maisema-alue- ja Jokivarsiprojektcissa tuotujen kriteeri en mukaisesti: Kylät ja kiinteistöt jaetaan asutusja kulttuurihistoriallisen sekä rakennustaiteellisen arvon pohjalta kolmeen luokkaan (seudullinen, paikallinen ja maisemallinen) . Viljelymaisemasta arvokkaimman luokan muodostaa vanhan maatalouden aikainen avoin maisema (pellot,
niityt ja hakamaat) ja tiestöstä hyvin säilyneet historialliset linjaukset. Kaupunkien
rakennetun ympäristön arvottamista varten luodaan maaseudun arvoluokkia
vastaava kriteeristö Salon kaupungin asemakaavakartta-analyysin ja kiinteistöinventoinnin pohjalta.

Myös alueen muinaisjäännösten inventointitaso vaihtelee huomattavasti. Vanhimmat tiedot ovat vuodelta 1885 (Särkisalo) ja 1949 (Salo), uusimmat 1990-luvulta
(Halikko 1998, Perniö 1997). Salon, Kiikalan, Kiskon ja Särkisalon muinaisj äännökset inventoidaan uudelleen. Osasta vastaa rahoituksen ja toteutuksen osalta
museovirasto. Paikkatietoon siirrettävät tiedot tarkastetaan sijainti- ym. tietojen
osalta.
Alueen II kunnassa on yhteensä noin 450 kylää ja karkeasti arvioiden noin 6000
ennen vuotta 1940 rakennettua kiinteistöä. Näistä on aiemmin inventoitu noin
4000 kiinteistöä ja laadittu noin 180 kylästä aluelomake.

Rakennuskulttuuri- ja historiatiedot viedään ATK-tietokantaan (Aeeess), josta ne
on siirrettävissä paikkatiedostoihin (GIS). Maisemahistoria-ja kulttuuriarvokartat
digitoidaan ominaistietoineen suoraan paikkatieto-ohjelmaan (Mapinfo).

Alueen halki kulkee kaksi valtakunnallisesti merkittävää ikivanhaa päätietä,
Hämeen härkätie ja Suuri rantatie (Kuninkaantie), näitä yhdistävät Hiidentie j a
Hätjänpoljintie sekä lukemattomia jo keskiajalla syntyneitä kirkko- ja kyläteitä.
Vain päätiet on inventoitu Tiemuseon toimesta, muiden teiden linjauksista ja
säilyneisyydestä ei ole käytet1ävänä yhtenäistä tietoa.

Kuntien muinaisjäännösinventoinnit päivitetään ja tiedot niistä viedään osaksi
paikkatietojärjestelmää ja kulttuuriarvokarttoja. Kunnat saavat tiedot käyttöönsä
paperitulosteina sekä sähköisessä muodossa resurssiensa ja tarpeidensa mukaan.

Kattavien tiedostojen kokoaminen rakennetusta kulttuuriympäristöstä vaatii noin
70 kuukauden työpanoksen ja muinaisjäännösten inventointi noin 19 kuukautta.
Lisäksi tulevat julkaisuista (hoitosuunnitelmat, raportit, CD-Rornn1it, internetesittelyt) aiheutuvat kustannukset.

Projektin yhteydessä tutkitaan sähköisten tiedonhallintamenetelmien tarjoamia
mahdollisuuksia levittää tietoa rakennetusta kulttuuriympäristöstä opetustoimen,
matkailuelinkeinojen ym. kiinnostuneiden tahojen käyttöön. Kustakin kunnasta
tehdään CD-Rom, johon on koottu kuntaa koskeva aineisto, sekä esittely kunnan
kulttuuriympäristöstä ja sen arvoista intemetiin.

Tulokset:

Projektin aikana solmitaan yhteydet aktiivisiin kyläyhdistyksiin tai vastaaviin
tahoihin, jotka ovat kiinnostuneita lähtemään mukaan 111 vaiheen jatkohankkeisiin. Kustakin kunnasta pyritään löytämään esimerkkikylä tai alue, josta laaditaan
alueen kulttuuriarvoihin pohjautuva hoitosuunnitelma. Kohteet valitaan eri tyyppien edustajista unohtamatta voimakkaasti muuttuneita taajamia ja muinaisjäännösten hoitotavoitteita. Hoitosuwmitelmien on tarkoitus toimia esimerkkeinä
myös muiden alueiden vaalimiselle. Mallikohteet voisivat olla esim. seuraavan-

Työn tuloksena syntyvä rakennuskulttuurikortista muodostuu
lomakkeista (liite 1) ja kohdeinventointilomakkeista (liite 2):

alueinventointi-

Alueinventointiosaa käytetään hyväksi kylien maankäytön ja elinkeinoeläm än
suunnittelussa. Se sisältää mm. matkailuelinkeinojen luomiseen ja kehittämiseen
tarvittavaa syvällistä kulttuurihistoriallista tietoa ja kohteiden arviointia nähtävyysmielessä. Se sisältää tietoa asutus- ja maisemahistoriasta sekä kulttuu-
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rihistoriallisista ja maisemallisista arvoista, muinaisjäännöksistä sekä uhkatekijöistä ja muutoksista kulttuurimaisemassa, rakennusten ikäjakaumasta jne.

parannushankkeissa. Se tarjoaa myös tarpeellisen taustatiedon kyläkohtaisten
hoitosuunnitelmien tekemiselle.

Kohdeinventointilomakkeista saa tietoa yksittäisten kiinteistöjen historiasta,
rakennusten kulttuurihistoriallisesta ja antikvaarisesta arvosta suojelua, peruskorjausta ja rakennusvalvontaa varten.

Edistää ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä, vahvistaa paikallisidentiteettiä, edistää viihtymistä
Rakennetun ympäristön hoidon ja kehittämisen on perustuttava alueen ominaispiirteiden ja kulttuuriarvojen tuntemiseen. Projekti pyrkii sellaisten maisemaarvojen määrittämiseen ja säilyttämiseen, jotka vahvistavat paikallista identiteettiä
ja vaikuttavat sitä kautta asukkaiden viihtymiseen.

Kortiston tueksi tehdään kylittäin ja kunnittain nk. kulttuurimaisemakopiot historiallisesta maisemarakenteesta (liite 3) sekä nk. arvokartta (liite 4), jossa on
esitetty yksilöiden alueiden kulttuurielementit (muinaisjäännökset, rakennuskanta,
kylämäet, kaupunginosa!, historialliset tiet, pellot jne.). Kulttuurimaisemakopioilla tarkoitetaan 1700- ja 1800-luvun vaihteen isojakokartoista peruskarttapohjalle siirrettyä maisemakuvaa, joka visualisoi vanhan maatalouden aikaista tilannetta. Kulttuurimaisemakopiot ovat erittäin tärkeitä apuvälineitä määritettäessä
maisemaelementtien ja asutuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Kulttuuriympäristön arvottaminen palvelee suunnittelua ja rakennetun ympäristön
suojelua maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Jnventoinnin yhteydessä levitettävä tieto vanhojen rakennusten korjausperiaatteista ja korjausavustuksista edistävät kestävää kehitystä.
Kehittää kulttuuriympäristötiedostoja ja niiden käytettävyyttä

Muinaisjäännöksistä tehdään inventointiraportit museoviraston periaatteiden
mukaisesti, sekä paikkatietojärjestelmiin siirrettävä taulukkomuotoinen tietokanta.

Rakennuskulttuuritiedostot ja muinaisjäännösrekisterit kirjoitetaan A TK:IIe ja
sidotaan karttakoordinaatteihin. lnventointitietokanta on rakennettu siten, että
tiedot kohteiden kulttuurihistoriallisesta merkityksestä voidaan siirtää osaksi
paikkatietojärjestelmää (GIS). Muinaisjäännöksistä luodaan Access-muotoinen
taulukko ja tiedot siirretään Mapinfoon. Kulttuurimaisemakopiot digitoidaan
Mapinfoon ja siirretään samaan mittakaavaan peruskarttojen kanssa (1 :20 000).
Kunnat ja alueelliset viranomaiset saavat siten aineiston käyttöönsä sähköisessä
muodossa.

Yhteenveto koko projektialueen kulttuuriarvoista kootaan raporttiin, jota
monistetaan 100-150 kpl kuntien, alueellisten viranomaisten ja yhteistyötahojen
käyttöön. Kunkin kunnan inventointilomakkeista kootaan ao. kunnan pääkirjastoon ja kunnanvirastoon tallennettavat käyttökopiot CD-Rommeja tehdään
ainakin kuntien viranomaisten, koulujen ja kotiseutuyhdistysten käyttöön. Mikäli
kiinnostusta ilmenee, voidaan harkita niistä tehtäviä kaupallisia myynituotteita.
Projektilie avataan omat sivut internetiin, josta voi seurata projektin etenemistä.
Jokaisesta kunnasta tehtävä kulttuuriympäristön esittely linkitetään osaksi kuntien
kotisivuja. Mallikylien hoitosuunnitelmia monistetaan/painetaan n. 250-500 kpl ja
ne jaetaan kaikkien alueella toimivien kyläyhdistysten ja -toimikuntien käyttöön.

Yhteys
ohjelmiin:

Vaikutukset: Luo työpaikkoja ja palvelee suunnittelua

Projekti toteuttaa Varsinais-Suomen kehittämisohjelmissa asetetut
tavoitteet:
Varsinais-Suomen tavoite 2- ohjelma 2000-2006. Esim . 3.2. Ympäristön tilan
säilyttäminen ja parantaminen ja 3.4. Matkailun ja kulttuurin kehittäminen sekä
elinympäristön parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen. Kohta 6.3. Ympäristö ja
kestävä kehitys: "Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. jolla taataan, että hyvin-

Projektin tuloksena syntyy perustietoa, jota tarvitaan mm. matkailupalvelujen
kehittämiseen, kylien hoitosuunnitelmien laatimiseen sekä tavanomaiseen asuinympäristön kehittämiseen ja rakentamiseen. Tuloksena syntyy välillisiä työpaikkoja.

voinnin edellytykset siirtyvät suÅ11polvelta toiselle ja vaalitaan mm. tasa-arvoa,
taiteen eri lajien elinvoimaisuutta, kansanperinnettä, maisemaa sekä Å1Jittuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja asuinympäristöjä." 9.1.4b: Säilytetään ja
kunnostetaan arvokkaimmat kaupunkimiljööt, ts. säilytetään kulttuuri- ja perinnemaisema... Ympäristön omaleimaisuuden säilyttämiseksi sekä erityisarvojen ja
kestävän kehityksen edistämiseksi lisätään tietoisuulla oman alueen ympäristöstä.. . "

Projekti työllistää projektinvetäjän lisäksi 5-6 tutkijaa, jotka tekevät maastotöitä
kesäkuukausien ajan ja sen jälkeen työstävät kerätystä aineistosta rakennuskulttuurikortiston.
Lisää alueen vetovoimaisuutta matkailukohteena sekä yritys-, työ- ja asuinpaikkana, levittää tietoa

Maaseutusuunnitelma. (3.o): Kylien kunnostaminen ja kehittäminen sekä
maaseutuperinnön suojeleminen ja säilyttäminen. "Maaseudun kulttuuriperinnön

suojelu ja säilyttäminen on tärkeää kylän identiteetille ja sitä kautta kylässä
viihtymiselle. Kulttuuriperintöä voidaan hyödyntää myös elinkeinotoiminnassa ja
näin luoda uusia työtilaisuuksia alueelle. Esim. luettavia toimenpiteitä: paikallishistorian ja perinteen tallen Iaminen ja esille tuominen, maisemallisesti tärkeiden
rakennusten ja kulttuuriympäristön hoito... "

Projektin tulos on käytettävissä välittömästi kehitettäessä maaseutuelinkeinoja,
joissa perinteisestä kulttuuriympäristöstä ja sen hoitamisesta on hyötyä elinkeinojen menestymiselle (esim. erilaisten matkailureittien suunnitteluun), maankäytön suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja mm. eriasteisissa ympäristön-
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Vuosi 2003: Saatetaan loppuun inventoinnit, maisemahistorian selvitystyöt Määritetään alueen
kulttuuriarvot ja viedään ne osaksi paikkatietojärjestelmää. Laaditaan raportit ym.
selvitykset. Aloitetaan esimerkkikylien hoitosuunnitelmien ja kuntien rakennettua
kulttuuriympäristöä koskevien sähköisten esitteiden suunnittelu.

Lounais-Suomen ympäristöohjelma . 4.7 Rakennettu ympäristö ja kulttuurimaisema. Tavoitteet vuoteen 2005: "Yhdyskr.mtien viihtyisä, historiallisesti

monimuotoinen ja ajallisesti kerroksinen elinympäristö on säilytetty ja
kultluuriympäristö on pysynyt elävänä. Maaseutu on säilynyt elinvoimaisena niin,
etlä perinteisten elinkeinojen muovaamat maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön erityispiirteet ovat säilyneet. "

Vuosi 2004:

"Ympäristön vaalimisen
varmistamiseksi 011 jatkettava historiallisten muistomerkkien ja rakennusten sekä
ympäristöjen ja maisemien inventointia sekä hoitoa. Hyvällä suunnittelulla alueita
ja kohteita voidaan käytlää erilaisiin tarkoituksiin suojeluarvoa vaarantamatta. "
Varsinais-Suomen kehittämisohjelma. TPK 5.3.

Työmäärä/kunta (kk)

2000

2001

-Halikko
(2+7)
2
1
- Kiikala
(II)
4
2
-Kisko
(14)
4
- Kuusjoki
( 1,25)
- Muuria
(8)
2
-Perniö
{13)
3
(1+10)
1
3
- Pcrttch
-Salo
{13,5)
4
3
-Somero
(9,5)
2
3
- Suomusjärvi
( 10)
(7)
1
- Särkisalo
Kylien hoitosuunnitclmat. rap. monistus
Yhteensä
(JJ6,27)
11
24

Varsinais-Suomen matkailuohjelma. 3. Matkailun infrastruktuurin kehittäminen. 3.2. Kulttuuri ja vapaa-aika sidotaan osaksi maakunnan matkailumarkkinointia. "Maakr.mnan tulee hyödyntää alueen J.:ulttuuria ja historiaa vienti-

artikkelina alueen tunnetuksi tekemisessä sekä matkailun kehittämisessä. "

Lounais-Suomen Itsenäiset Maaseutuyrittäjät, LSIM ry. Ohjelmaluonnos
vuosille 2000 - 2006 (8.2.5): Esim. "Maisema- ja rakennusinventointien avulla

voidaan tunnistaa erityisesti säilyttämisen arvoiset kokonaisuudet ja maisemaan
kohdistuvat uhat. lnventoinnit ovat omiaan lisäämään alueella asuvien ihmisten
kiinnostusta ympäristöönsä ja aktiivisuulla sen hoitoon ja säi!ytlämiseen. Samalla
tietoisuus oman alueen menneisyydestä sitouttaa väestöä omaa11 paikkakuntaansa. "

Vastuu:

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry. Ohjelmaluonnos 2000-2006.
Toteutus:

CD-Rommit, mallikylien hoitosuunnitelmat ja internetesitykset valmistuvat.
Loppuraportti ja projektin päättäminen.

Projekti jakautuu vuosille 2000-2004:

Vuosi 2000: Projektin käynnistäminen ja tavoitteiden sekä aikataulujen täsmentäminen yhdessä
alueen kuntien kanssa.

2002
1
2
4
2
4
3
1,5

2

3
2

24,5

2003
3
1
4
0,25
2
4
2
3
3,5
2
2
4
30,75

2004
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
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Turun maakuntamuseo vastaa projektin käytä1mön järjestelyistä, työn ohjauksesta,
työtiloista ja laitteista sekä taloudenhoidosta. Museo palkkaa projektihenkilöstön.
Kuntien ja Varsinais-Suomen liiton rahoitusosuus maksetaan Turun maakuntamuseolle. Projektin taustaorganisaationa toimii Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä. Projektin ohjausryhmä muodostetaan kulttuuriympäristötyöryhmän, alueellisten Leader-toimintaryhmien ja alueen kuntien nimeämistä edustajista.
Projektin johtajana toimii Turun maakuntamuseon tutkija Kaarin Kurri, joka
vastaa myös rakennetun ympäristön inventoinnin ja kulttuuriarvojen määrittelytyön ohjauksesta. Muinaisjäännösten inventointia ohjaa museon tutkija Heljä
Brusila. Projektihenkilöstönä käytetään mahdollisuuksien mukaan ao. kunnista
kotoisin olevia sopivan koulutuksen omaavia henkilöitä.

Jatketaan Salon ja Kiikalan rakennusinventointeja. Laaditaan Salon ja Kiikalan
inventoiduista kylistä ja kaupunginosista kulttuurimaisemakopiot Digitoidaan
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kulttuurimaisemakopiot
Inventoidaan Salon muinaisjäännökset (vastuu museovirasto).
Vuosi 2001: Saatetaan loppuun Kiikalan ja Perttelin rakennetun ympäristön inventoinnit,
jatketaan Perniön ja Someron inventointeja sekä aloitetaan työ Kiskossa ja
Suomusjärvellä. Aloitetaan ja jatketaan maisemahistorian karttojen laatimista
Halikossa, Perttelissä, Salossa, Muurlassa, Särkisalossa, Perniössä, Somerolla,
Kiikalassa ja Suomusjärvellä.
lnventoidaan Kiskon ja Perttelin muinaisjää1mökset.
Vuosi 2002: Jatketaan em. inventointeja ja maisemahistorian selvitystyötä. Inventoidaan
Kiikalan, Muurlan ja Särkisalon muinaisjäännökset.
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LIITE 2
PERNIÖ- ALIMÄLKKILÄ- UOTILA

PERNIÖ- ALIMÄLKKILÄ- UOTILA

Kiinteistötiedot

Rakennus 001

~~:A

-

_lKIINTUNNUS
- f 07-0001-00J7

IKYL~KAUPU~GINOSA

~NTEISTÖN NIMI

ALIMALKKILA

.=J.ooTILA

Jr

OSOITE

SUOJELU

NYKYKÄYTTÖ

äalue (hist.)

KULTTUURJARVOT

VOTUS

--------

Rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja ymp11ristöllisesti arvokas
PERUSTELUT

Paikallinen

Asuminen
----------~

PERUSTUS
Luonnonkivi -harkko

-

--~K.LKM.REK. 1NV.LKM
9

3

.+HIST. TILATYYPPI
Talo, kantatalo

Yksi kylän viidestä kantatalosta. Entinen augmenttitila, joka ostettiin perinnöksi v. 1760. Isojaossa v. 1786 Uotila
merkittiin rekisterinumerolla 1. Vuosien 1917-1955 välillä tilasta on erotettu kahdeksan tilaa: Pajakulla, Anttila, Lehtola,
Pellon tausta, Stenbacka, Krinttilä, Savela ja Rihkova.
PIHAPIIRI
Päärakennus sijaitsee puutarhan ja puistopuiden keskellä. Entinen työväen asuinrakennus on päärakennuksen
eteläpuolella ja talousrakennukset niistä länteen. Konehallit ovat alarinteessä tien varressa.
!YMPÄRISTÖ

IK.A TTO IK.A TE
SatuJa
Pelti -saumattu

_ jULKOV ÄRI
j
keltainen, listat valkoiset

LUNTO
llyvä

LISÄTIEDOT, PIIRUSTUKSET JA LÄHTEET

~Ia sijaitsee kumpareclla Heikkiläntien länsipuolella peltojen keskellä. Pohjoispuolella on Melkilän ja eteläpuolella

PIIRUSTUKSET: Asuinrakennuksen muutosp1irustus, pohjapiirustukset, 6.1 .1984, piirtänyt Aimo Salmela, Perniö.
Asuinrakennuksen muutospiirustus, parvekkeen uusiminen,julkisivupiirustus, 21. 7. 1998, piirtänyt Aimo Salmela,
Perniö.

Laiterlan kylä. Idässä pellon keskellä kulkee Perniönjoki ja sen takana ovat Karpinmäen ja Tiikinkankarcen
muinaishaudat.

l

LISÄTIEDOT

VALOKUVAT

Inventoitujen rakennusten lisäksi pihassa on kuusi rakennusta.
.Kuivurirakennuksessa (V) on keskellä vanha hirsiosa. Rakennusta on muutettu käyttötarkoitusten mukaan. Välillä
toisessa päässä oli sika Ia, keskellä konevaja ja hirsiosa oli viljavarastona. 1960-luvulla sikalaosa purettiin ja loppuosasta
tehtiin kuivuri. Vuonna 1985 rakennusta muutettiin jälleen.
. Kuivurio takana on lautarakenteinen saha-puuvajarakennus (IV), joka on vanha. Betoninen vesisäiliö (VI) vetää 30000
litraa vettä. Sen yhteydessä on olluttuulimoottori, joka pumppusi veden. Se jäi käytöstä 1930-40-lukujen taitteessa, kun
tilalle tuli sähkö.
. Hirsirakenteinen sauna (VII) on tehty v. 1959. Tien itäpuolella oleva konehalli on tehty 1960-luvulla. Sen lähellä oli
aiemmin lato, joka jäi uuden Heikk iläntien alle v. 1961. Konehalli tehtiin korvaamaan lato. Toinen konehalli (VIli) on
tehty v. 1991. Konehallin takana etelässä peltojen keskellä on ollut vanha puimala.

jKOORDINAA TIT

TMM Perniö 39/2003. 12.

Rakennus 002

~

NYKYKÄ YTTÖ

_ _ ) ALKUP.KÄ YTTÖ
Asuminen
Satula

-

[KERROS rUNKO
1,5
Hirsi

-~ULKOVÄ~

KATTO KATE
Luonnonkivi -harkko

TMM Perniö 39/2003,7 ja 12-19.

l

2450949

6674769

Muu asuinrakennus

INTUNNUS SUOJELU
i K ULTT.HIST. ARVO
7-0001-0017
RAKVUOSI 11800-luku
- - MUUTOKSET ] 1962, 1990-luku, 2002

VALOKUVAT

Pelti -saumattu

------_

r UORAUS
Lomalauta

~NTO

---

_keltainen, listat valkoiset

~ä

RAKENNUSHISTORIA,SISÄ TILAT JA K UVAUS

PIIRUSTUKSET

RAK.ENNUSH1STOR1A: Vanhin osa on 1800-luvulta. Länsipäässä on lisäosa 1980-luvulta. Huonejakoa on muutettu
useaan kertaan. SISÄTILA: Rakennusta on remontoitu useaan kertaan. Alunperin rakennuksessa oli asuinhuoneita sekä
ns. puori ja verstasosa. 1960-luvulla verstasosaan tehtiin kaksi lisähuonetta. 1980-luvulla rakennusta jatkettiin Ja v. 2002
sisätiloja muutettiin jälleen hieman. KUVAUS: Rakennus on kooltaan noin 7x22 metriä. Vanha osa on hirttä ja siinä on
lohkokivijalka. Länsipäässä on uudempi lisäosa, joka on lautarakenteinen ja sen perusta on valettu. Itäpäässä on
satulakattoinen umpikuisti. Uusitut ruutuikkunat.

KARTAT
Ote peruskartasta.
ASIAKIRJAT
KIRJALLISET JA SUULLISET LÄHTEET
Varsinais-Suomen maanmittausarkisto, Perniön maarekisterikirjat.
Suomen maatilat 111. Porvoo 1932, s. 1412-1413.
Perniön histona II, 1982, s. 22.
. Suulliset tiedot: Juhani Ali-Melkkilä (s.1932), tilan isäntä v. 2003.

LISÄTIEDOT, PIIRUSTUKSET JA LÄHTEET
PIIRUSTUKSET: Asuinrakennuksen muutospiirustus 1.9.1962, piirtänyt Aimo Salmela, Perniö. Asuinrakennuksen
laajennuspiirustus 4.8. 1983, piirtänyt A1mo Salmela, Perniö.

1

VALOKUVAT
[TMM Perniö 39/2003, 18.

PVM

Rakennus 003

Rakennusinventoinnit - Turun maakuntamuseo

-

RAKENNUSHISTORlA: Rakennus on 1860-luvulta. Se on remontoitu v. 1937-1938, jolloin arkkitehti Lauri Pajamies
suunnitteli remontin. Tuolloin rakennuksen alle tehtiin talouskellari, pitkille sivuille vintin ikkunat ja yläkertaan neljä
huonetta. Kaikki vanhat tulisijat purettun ja rakennukseen laitettiin kcskuslämmitys.
. Vuonna 1972 tehtiin peruskorjaus, jolloin uusittiin sisäpinnat, ikkunat ja ulkovuoraus. Ikkunoiden malli säilyi samana.
Alakerran keskihuonetta suurenncttiin ja laajennuksen paikalla ollut Iasiveranta purettiin pois. Keskihuoneeseen tehtiin
takka. Keskihuoneen katon päälle etusivulle tehtiin avoparveke. Samaan aikaan laitettiin nykyinen pelti kate. Aiempi
peltikate oli laitettu tod.näk. 1920-luvulla.
. Vuonna 1984 yläkertaan lisättiin yksi huone, sauna ja wc. 1990-luvulla etusivun parveke katettiin. SISÄTILA:
,Alakerran huonejako on pääosin säilynyt samana. KUVAUS : Asuinrakennus on kooltaan noin 9,5x23,5 metriä.
Takasivulla on satulakattoinen frontoni. Etusivulla on satuJakaitoinen poikkipääty,jonka yläosassa on parveke.
Poikkipäädyn kummallakin puolella on ulko-ovi, jonka päällä on loivasti viistottu katos. T-puitteiset ikkunat, joissa on
yläosastaan koristeelliset vuorilaudat. Pitkillä sivuilla matalat vintin ikkunat.

ASUTUSHISTORIA

INVENTOIJA
Tellervo Saukoniemi

--f.,UUTOKSET 1920-luku. 1937-1938, 1972, 1984
_ jALKUP.KÄ YTTÖ ~RROSjRUNKO _ jVUORAUS
~Asuminen
~
l Hirsi
j
Lomalauta

RAKENNUSHISTORIA,SISÄTILAT JA KUVAUS

Kantatalo. Päärakennus 1860-l:ltaja työväenrakennuksen vanhin osa 1800-l:lta, molemmat remontoitu 1970-1980-l:lla.
Navetta v:lta 1923. Muut rakennukset nuorempia. Kartanomainen puistomainen piha.
KAAVATILANNE IKAAVAMERKJNTÄ
Ei kaavaa

-K ULTT.HIST. ARVO

RAKYUOSI 11860-hdru

E TYYPPI

Heikkilänlie 143, 25500 Perniö

Talonpoikaistalo

26.4.2005

Navetta

Rakennusinventoinnit -Turun maakuntamuseo
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KOORDINAA TIT

26.4.2005

2450959

6674742

4

PERNIÖ- ALJMÄLKKILÄ- UOTILA
KUNTUNNUS

SUOJELU

507-0001-00~

PERUSTUS
Luonnonkivi -harkko

~UP.KÄ YTTÖ

-

~anto
~TTO J t?TE
Fma

i KERROS IRUNKO
f2
Kivi

Yelti -saumattu

~~

~

PLI- ;118 L..Kk !LA

1
l MUUTOKSET -1969-1970

RAKVUOSI j1 923

NYKYKÄYTTÖ
Tuotanto

fel< NID

KULTT.HIST. ARVO

1!._LKOVÄRI
lkivipinta

J vuoRAus

l E• vuorattu

U077Ut

Ouo /- Oo 11

. LKUNTO
THyvä

1

RAKENNUSHJSTORJA,SISÄTILAT JA KUVAUS

][

RAK.ENNUSHISTORlA: Rakennuksen saattaa olla suunnitellut Sixtus Rönnberg. Vuonna 1969-1970 sisätilat on
muutettu sikalakäyttöön. Rakennukseen on tehty uusi betonivälikatto ja yläkenaan rehuviljasiilot. KUVAUS: Rakennus
• on kooltaan noin 18x31 metriä, tehty lohkokivestä. Kattomalli on monimuotoine'lja sen puolivälissä on puolipyöreä~'
t
kattoikkunat Pohjoispäädyssä ajosilta, jonka yläpäässä mansardikattoinen frontoni . Matalat ikkunat.
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LIITE 3
PERNI Ö- KIRJAKKALA

PERNIÖ- K IRJAKKALA

Kylä n/kaupunginosan inventointitiedot

voitiin kuitenkinjonkin verran kank1rautaa takoa Kiljakkalassa. Lopullisesti ruukm kunnosti sen uusi omistaja
vapaaherra Clal!s Fleming. Hän sai 1727 luvan myös toisen ahjon rakentamiseen Kiljakkalaan.
Teijon ja Kirjakkalan ruukit osti 1743 rikas turkulaiskauppias ja laivanvarustaja Johan Jacob Kijk . Kirjakkalassa
taoniin hänen aikanaan takkirautaa. Kijkin kuolinvuonna 1777 oli Kiljakkalan vasarapajassa yhä edelleen vain yksi
kankirautavasara ja kaksi ahjoa. Vasarapajan lähellä oli kaksi hiilihuonetta ja kolme rauta-aittaa. Työntekijöitä varten oli
15 "työsuhdeasuntoa". 1794 molemmat ruukit osti turkulainen teollisuusmies ja laivanvarustaja Joseph Bremer, jonka
aikana Kirjakkalan vasarapaja rakenneniin uudestaan nyt kivestä.
Useiden omistajanvaihdosten jälkeen ruukin osti 1827 filosofian maisteri Nils Henric Pinello Turusta. Vasarapaja
uusittiin 1828 ja mm. vanhat suippopalkeet korvattiin Vidholmin puhalluslaitteella. Uudistuksista huolimatta taottiin
mm. hiilenpuutteen vaivaamassa Kirjakkalassa harvoin edes sallittua taontamäärää. Pinello myi ruukin 1831 Teijon
mukinpatruuna Robert Bremerille, joka puolestaan myi sen pojalleen Joris Eggert Bremerille 1841 . Joris Bremerin
perilliset myivät ruukin uudelle "Teijon ruukkiyhtiölle". Ruukista tuli nopeasti yksi Suomen suurimmista kankiraudan
mottaj ista. Vuoden 1879 alussa Kirjakkalan ruukilla oli toiminnassa ainakin viisi lancashireahjoa, höyryvasara. kolme
kankirautavasaraa, kaksi nippuvasaraa, yksi naulavasara ja valssilaitos. Ruuk.in toiminta oli suurimmillaan 1870-luvulla.
Höyryvasaraa lukuunottamatta laitteita käyttivät vesiturbiinit. Seuraavana vuonna lancashireahjot kuitenkin muutettiin
francecomteahjoiksi. Pääsyynä oli työvoiman säästö: lancashirekauden 39 työntekijästä voitiin karsia hieman yli puolet.
1900-luvun alussa Kiljakkalan kannattavuus oli niin huono, että koko ruukin sulkemista harkittiin vakavasti. Uudet
tuotantoartikkelit (mm. puhelin- ja lennlitinjohtokoukut) paransivat tulevaisuudennäkymiä kuitenkin merkittävästi.
Niin Kiljakkalan kankirautataonta kuin Teijon ruukin masuuninkin toiminta lopetettiin kannattamattomina vuoden
1908 lopulla. Kirjakkalan kankirautavasarat ja ahjot purettiin pian ja niiden tilalle asenneniin uudet koneet mm.
viikatteiden mutta myös muiden mustatakeiden valmistamiseksi. II maailmansodan jälkeen teollinen toiminta
akkalassa vähitellen lopetettiin. Kiljakkalan vasarapajasta on vain vähäisiä raunioita jäljellä.

KULTTUURI HISTORIALLINEN ARVO
Rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas

_

J ARVOTUS
~eudullinen

Kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Pronssikautinen hautaröykkiö. Vanha ruukkialue, joka oli toiminnassa 1695-1908,
nyt retkeilyalueena. Neljä kantataloa yhdistetty v.l911. Nappitehdas toimi v:een 1957. Vanhojen torppien tonteilla
rakennuksia.
MAISEMA

)

Kiljakkala sijaitsee Perniön kunnan luoteiskulmassa Halikonlahden rannalla. Pohjoisessa rajanaapurina on Mutaisien
kylä, lännessä meren puolella Halikko, idässä Päärisen, Sydänsaurun ja Mäkisaurun metsäalueet ja etelässä Teijon kylä.
Merikulmantie kulkee kylän länsireunalla ja siitä haarautuvai vanhan kyläkeskuksen kohdalla Kirjakkalan- ja
llamarijärventiet. Asutus ja pellot ovat keskittyneet näiden teiden tuntumaan. llamarijärvestä mereen laskee teollisuuden
mahdollistanut puro. Kylän itäpuoli on metsä-, järvi- ja suoaluetta, joka jatkuu laajalle kylän rajojen ulkopuolelle.
. Ruukinalueesta 1980-luvun inventointitiedoissa kerrotaan seuraavaa:
. Kiljakkalan vanha ruukki on sijainnut vain noin 2,5 km koilliseen Teijon ruukista. Vesivoimansa ruukki on saanut
pienestä joesta, joka laskee Hamarijärvestä Kiljakkalanselälle. Kosken putouskorkeus on suuri mutta sen vesivoima
vähäinen. Ruukinpaikalta meren raonalla olevalle, slagilla pengerretylle laituripaikalle johtaa lähes viivasuora maantie.
Kiljakkalan vähäisen vesivoiman vuoksi ruukin pato Hamarijärven rannalla on tavallista komeampi. Hannaakivisessä,
noin 50 m pitkässä, kuusi metriä paksussa padossa on vain yksi aukko, josta ruukkitoiminnan loppuvaiheessa on
tehdas laitokselle johtanut puuputki. Tämän putken mutta myös kivettyjen voimakanavien raunioita on padon alapuolella.
Kiljakkalan kaksikerroksinen puinen mukinkartano on villiintyneen, suuria jalopuita kasvavan puiston keskellä aivan
kosken yläpuolella, sen pohjoisrannalla. Sen tarkkaa rakennusvuotta ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti se on viime
vuosisadan keskivaiheilla. Päärakennuksen lähellä kosken vastakkaisella rannalla on suurehko yksikerroksinen
punamullattu hirsirakennus, jonka mainitaan olevan vanhempi päärakennus 1700-luvulta. Viime vuosisadan
'
keskivaiheilla laaditussa kartassa rakennusta kutsutaan konttoriksi. Sen päädyssä on toiminut myös kauppa. Joen
eteläpuolella padon alapuolella olevaan rakennusryhmään kuuluu konttorirakennuksen lisäksi puinen työväenasunto
sekä tiiliset vilJamakasiini ja navetta. Kaikki rakennukset on myös piirretty cm. karttaan.
Varsioamen mukinkatu p1enine työväenasuntomeen on kuitenkin ollut joen pohjoispuolella. Yhä edelleen asuttua
mökkiä lukuunottamatta kallionnteellä sijainneista asunnoista on jäljellä vain kivijalkoja pienten kasvimaatilkkujen
keskellä.

l

j

Kiljakkalan kylässä inventoitiin v. 2003 seitsemän kohdetta: entinen kansakoulurakennus, Kirjakkalaja siitä vasta 1980l:lla erotetut Alakivimuuri ja Myllyranta sekä Kullanpuu-niminen torppa ja siitä 1930-luvulla erotetut Koivumäki ja
Päivärinta. Ruukkialuetta ei inventoitu erikseen, koska rakennukset on tutkittu 1990-l:lla niiden kunnostustöiden
yhteydessä Metsähallituksen toimesta.
. Jnventoiduista kohteista koulu ja Kiljakkala sijaitsevat vanhan ruukkia1ueen lähellä llamarijärventiellä, samoin
urheilukenttä ja tanssilava. Muut kohteet ovat Kiljakkalantien varrella Merikulmantien eteläpuolella. Kohteita on
uudistettu joskin niiden vanha ilme on säilynyt.
. Edellisten lisäksi Onnela, Riitlahti, Leppäranta ja Mäntyhalju on merkitty v. 1931 karttaan mutta nykyiset rakennukset
ovat uudempia.
. 1950-luvulla kylään syntyi lukuisia uusia asutustiloja ja 1960-luvulta lähtien kesämökkejä Hamarijärven, Likajärven ja
Viiniemenlahden rantaan.
1• llamarijärventie ja Kirjakkalantie ovat vanhoja, Merikulmantie Mutaisiin päin tehty vasta 1950-luvun lopulta.
1 • Kylän alueelle on tekeillä Kirjakkala-Mutainen osayleiskaava v.2010.
1• Kiljakkalan kylään kuuluu entinen mukinalue ja siinä sijaitsevat teolliseen toimintaan liittyneet patorakennelmat ja
teollisuusarkeologiset jäänteet Osa ko rakennuksista suojeltu on. Alue on vuodesta 1991 ollut metsähallituksen Teijon
_,
retkeilyaluetta, ja mukinalueen rakennukset on inventoitu ja kunnostettu 1990-luvulla metsähallituksen tOimesta.

HISTORIA
Kiljakkalan kylä on syntynyt ennen 1300-lukua. Mutainen on sen tytärkylli. Kylän alueella on pronssikaulineo
hautaröykkiö Tattarinnokassa.
,. Vuoden 1687 veronpanekartassa kylään on merkitty neljä taloa, joista kaksi on sijairutut Ristikallion eteläpuolella ja
kaksi Kirjakkalan ruukin luona. Vuomta 1911 rälssitalot Hyvelä, Lambla, Pertu ja Klemelä yhdistetttiin yhdeksi
Kiljakkala-nimiseksi taloksi Rno 1, ja tämä ns "vaihdettu rälssitalo" sijaitsi ruukkialueella Hamarijärven pohjukassa.
. Vuonna 1915 Kll)akkalasta erotettiin kansakoulun tontti ja v.l921 Kullanpuu-nimmen torppa, joka 1930-luvulla
aettiin viiteen osaan. 1950-luvulla Kirjakkalasta erotettiin maa-ala urheilukentälle sekä useita asutustilojen tontteja.
1960-1980-luvuilla erotettiin osa Kirjakkalan tilan vanhoista rakennuksista omiksi tonteikseen (Myllyranta,
Alakivimuuri, Kiljakkala) sekä JOitakin ilmeisesti lomatontteja.
. Vanhat ruukin rakemlllkset Hamarijärven pohjukassa ovat nykyään Metsähalituksen omistuksessa ollen osa v.l991
perustettua Teijon retkeilyaluetta.
. Alunperin Kiljakkalan ruukin perusti v. l686 Lorentz Creut.z. Kankirautavasarapaja toimi v. l695-1908 ja sen jälkeen
mm nappitehdas v:een 1957, jolloin se palo1. 1970-luvulle asti oli olemassa useampia vanhoja teollisuusrakennuks1a,
mutta ne purettiin. Nyt jäljellä olevat ruukin rakennukset ovat 1700-1800-l:lta ja ne on kunnostetm mm matkailu-,
retkeily- ja kokouskäyttöön. Jäljellä on myös vanha pato.
Hamarijärvestä mereen laskevan puron varressa on ruukin ja nappitehtaan lisäksi ollut myös mylly Myllyrannan
kohdalla, ja patoallas on edelleen näkyvissä. Samalla kohdalla meren rannassa on ollut laivalaituri. Nappitehtaan paikka
on puron varrella Alakivimuurista koilliseen.
. Historiakirjat kertovat, että Turun läänin maaherra Lorent.z Creutz nuorempi osti 1686 aikaisemmin hankkimansa
'Teijon allodiaalisätcrin lähellä Sijaitsevan Kirjakkalan kylän neljä rälssitaloa. Saman vuoden joulukuussa hän sai
privilegion kankivasaranJa vain yhden ahjon perustamiseen Kirjakkalan Forssin tilan maille. Halikonlahteen laskevan
·oen varrella oli silloin kullakin kylän talolla oma myllynsä.
Isonvihan jälkeen Creut.zin lesken Hedvig Eleonora Stenbockin ormstama ruukki oli pahoin rappeutunut. Jo 1722
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YKYTILA

ERIKSEEN ARVOTETTU ALUE

"JARVOTUS

Vanha kylätontti

JI listoriallinen

Vuoden 1687 kartassa tontilla on kaksi kylän kantataloa. Paikka on Ristikallion etelä- j a Kirjakkalantien länsipuolella
meren (Kirjakkalanselkä) rannassa. Paikalla ei v.2003 ole rakennuksia. 1listoriallisen ~an kiinteä muinaisjäännös.
ERIKSEEN ARVOTETTU ALUE
Kullanpuun tontti

ARVOTUS
Maisemallinen
1

Kullanpuu on ent torppa, joka itsenäistyi v. I921. Vuonna 1931 siitä Iohkoniin neljä tilaa, niistä kolme näköetäisyydellä.
Kiinteä ko ajan pientila- /asuintonttialue, jossa osin jäljellä vanhaa rakennuskantaa.
ERI KSEEN ARVOTETTU ALUE
kVanha ruukkialue

ARVOTUS
Valtakunnallinen

Kirjakkalan ruukin alue. Ruukki toimi v.l695-1908. Rakennukset 1700-1800-luvuilta, kunnostetUI 1990-luvulla
lMetsähallitukscn toimesta mm matkailukäyttöön. Vanha pato. (RKY 138)
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----Perniö 1/2003, 3-4 ja 21 -22; Perniö 2/2003, 5-7. 20, 27-29 ja 31-33; Perniö 3/2003, 7 ja 13-1 5; Perniö 5/2003. 30-31.
Kirjakkalan ruukkialueesta kuvat: Pemiö 1/2003, 29-36 ja Perniö 212003, 30.
PIIRUSTUKSET
Ote peruskanasta
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Varsinais-Suomen maanmittausarkisto. Perniön maarekisterikirjat
Perniön historia 1-111, 1980 ja 1982.
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