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1. JOHDANTO
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue tilasi Luontoja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä luontoselvityksen Salon itäisen ohikulkutien toisen
vaiheen suunnittelun tarpeisiin. Selvitysalue kattaa suunnitellun uuden tielinjauksen
Turku-Helsinki -moottoritieltä Helsingintielle sekä linjauksen lähiympäristön vähintään
200 metrin etäisyydelle linjauksesta (Kartta 1). Omakotitalojen pihat rajattiin selvityksen
ulkopuolelle. Luontoselvityksen laati FM (biologi) Turkka Korvenpää.
Työn tarkoituksena oli selvittää alueen luontoarvoja, ja arvioida tiehankkeen vaikutuksia
niihin hankkeesta tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen (lähinnä linjauksen sijainti)
pohjalta. Selvitysalueelle suoritettiin kahdeksan erillistä maastokäyntiä keväällä ja
kesällä 2019. Työssä kartoitettiin mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n suojelemat
luontotyypit, luonnonsuojelulain 23 §:n mukaiset luonnonmuistomerkit, vesilain 2. luvun
11 §:n mukaiset suojeltavat pienvedet, metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät
elinympäristöt
sekä
uhanalaiset
luontotyypit.
Myös
olemassa
olevat
luonnonsuojelualueet ja muut luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet inventoitiin. Lakien
mukaisten luontokohteiden lisäksi etsittiin EU:n luontodirektiiviin sisältyviä lajeja sekä
uhanalaisten, silmälläpidettävien ja harvinaisten eliölajien (mukaan lukien liito-orava)
esiintymiä. Varsinais-Suomen ELY-keskus luovutti konsultin käyttöön aluetta koskevan
otteen uhanalaisten lajien esiintymätietokannasta (Hertta). Lepakkojen esiintymistä
selvitettiin etsimällä niille soveltuvia talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja ja päiväpiiloja
sekä detektorihavainnoinnilla. Linnusto kartoitettiin kartoituslaskentamenetelmää
(Koskimies & Väisänen 1988) soveltamalla siten, että yleisistä lajeista kirjattiin muistiin
vain lajin esiintyminen.

2. ALUEEN YLEISKUVAUS
Selvitysalue sijaitsee Salon kaupunkikeskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Se
rajoittuu pohjoisessa Turku-Helsinki -moottoritiehen. Sieltä alue jatkuu Somerontietä
seuraillen kohti Salon keskustaa ylittäen Uskelanjoen ennen tiiviisti rakennettua
pientaloaluetta. Täältä alue jatkuu Anjalan länsipuolitse etelään aina Helsingintien ja
Mahtinaisentien risteyksen lähelle.
Selvitysalue on pääasiassa avomaata. Alueen pohjoisosassa levittäytyy laaja
Uskelanjokivarren tehokkaasti viljelty peltoaukea. Alueeseen rajattiin lisäksi mukaan
jokilaakson länsireunan vanhaa maaseutuasutusta tilakeskuksineen ja metsiköineen.
Uskelanjoen eteläpuolella alueeseen sisältyy Anjalan kaupunginosan länsipuolinen
kapea, pääasiassa rehevää ja avointa joutomaaniittyä oleva, alue (Kuva 1). Etelämpänä
on viljeltyjä peltoja sekä Tammirinteen rehevä lehtorinne ja Vuorenmäen itärinteen
kuusivaltainen metsäalue.
Uskelanjokilaakso sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen Uskelan- ja Halikonjoen
laaksot -nimiseen maisema-alueeseen. Selvitysalueen kaakkoisosassa Tammirinteessä
sijaitseva pähkinälehto on luokiteltu maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi
lehdoksi ja Vuorenmäen rinteillä on perustettu luonnonsuojelualue.
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Kuva 1. Rehevää avointa joutomaaniittyä Anjalan kaupunginosan länsipuolella.
Suunniteltu uusi tielinjaus sijoittuu tähän asutuksen keskellä olevaan
rakentamattomaan käytävään.

3. ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Arvokkaat luontokohteet inventoitiin maastossa 24.-25.6., mutta niistä tehtiin havaintoja
myös muun maastotyön yhteydessä jo aiemmin keväällä ja kesällä. Selvitysalueella on
yksi perustettu luonnonsuojelualue, yksi suojelematon mutta maakuntakaavaan slmerkinnällä merkitty pähkinälehto - tammimetsä sekä yksi metsälain tarkoittama
erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoinen suo).
3.1 TAMMIRINTEEN LEHTO
Tammirinteen talon itä- ja eteläpuolella sijaitsee hyvin edustava sinivuokkokäenkaalityypin rinnelehto, jossa kasvaa runsaasti kookasta pähkinää (Kuva 2). Lehdon
pohjoisosassa puusto on varttunutta haavikkoa, kun taas Tammirinteen talon lähellä on
tammimetsää. Lehdon keskivaiheilla kuusi on vallitseva puulaji, vaikka myös siellä on
paljon kookasta haapaa. Lisäksi varjoisan metsikön puustoon kuuluu kookkaita mäntyjä
ja koivuja. Kenttäkerroksessa levittäytyy monin paikoin yhtenäinen kielomatto. Runsaita
ovat myös sini- ja valkovuokko, joiden lisäksi kasvistoon kuuluvat mm. lehtonurmikka,
metsäapila, ahomatara, kurjenkello, nuokkuhelmikkä, sormisara, kevätlinnunherne,
metsäkurjenpolvi, lillukka, käenkaali, mustakonnanmarja ja kivikkoalvejuuri.
Pensaskerroksessa tavataan pähkinän ohella esim. lehtokuusamaa, koiranheittä,
tuomea ja taikinamarjaa. Lehto rajoittuu idässä korkeaan länteen avautuvaan
jyrkänteeseen, jonka yläpuolella metsätyyppi vaihtuu kalliomänniköksi ja kankaaksi.
Lännessä kohde rajoittuu pientaloihin, avoimiin alueisiin sekä hylättyyn puutarhaan.
Lehdon eteläosassa on pesäluolasto.
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Maankäyttösuositus: Tammirinteen lehto on hyvin edustava, maakunnallisesti arvokas,
pähkinälehto- ja tammimetsä. Kohde on merkitty pohjoisinta osaansa lukuun ottamatta
Varsinais-Suomen maakuntakaavaan sl-merkinnällä. Tiehankkeesta ei aiheudu lehtoon
ulottuvia vaikutuksia.

Kuva 2. Tammirinteen lehdon pähkinäpensaikkoa.
3.2 VUORENMÄEN PÄHKINÄPENSASLEHTO JA TAMMIMETSIKKÖ
Vuorenmäen pähkinäpensaslehto ja tammimetsikkö on luonnonsuojelulain luontotyypin
suojelemiseksi perustettu luonnonsuojelualue (LTA200633), joka sijaitsee Vuorenmäen
rinteillä Helsingintien ja Mahtinaisentien risteyksestä länteen. Tässä työssä inventoitiin
vain selvitysalueella sijaitseva luonnonsuojelualueen koillisosa. Se on tiheää,
varttunutta kuusikkoa kasvavaa tuoretta lehtoa, jossa kasvaa melko runsaasti järeää
haapaa, yksittäisiä tammia ja vähän mäntyä (Kuva 3). Puustossa on havaittavissa
jonkin verran eri-ikäisrakenteisuutta ja metsään on jo ehtinyt kertyä hieman maapuuta
sekä keloutuva mänty ja muutama pystyyn kuollut kuusi. Pensaskerroksessa kasvaa
runsaasti pähkinää ja kenttäkerroksen kasvistoon lukeutuvat mm. lillukka, käenkaali,
valkovuokko, sormisara ja kielo. Ylempänä rinteessä metsätyyppi vaihtuu lehtomaiseksi
kankaaksi.
Maankäyttösuositus: Vuorenmäen pähkinäpensaslehto ja tammimetsikkö on
maakunnallisesti
arvokas
lehto.
Tiehankkeen
vaikutukset
eivät
ulotu
luonnonsuojelualueelle asti.
3.3 VUORENMÄEN SUOPAINANNE
Vuorenmäen koillisosassa sijaitsee tiheän, varttuneen metsän ympäröimä pieni puuton,
pintavesivaikutteinen painanne, joka on keväisin lumien sulettua veden valtaama.
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Myöhemmin kesällä painanteessa ei enää tavallisesti ole vettä. Noin puolet
luonnontilaisena säilyneestä, muutaman aarin laajuisesta, painanteesta on tiheän
pajukon peittämää. Toista puoliskoa peittää tiheä raatekasvusto. Raatteen seassa
kasvaa myös ojasorsimoa, terttualpea, järvikortetta ja harmaasaraa. Pohjakerros on
painanteen reunoilla rahkasammalen peittämä.
Maankäyttösuositus; Vuorenmäen suopainanne täyttää metsälain mukaisen erityisen
tärkeän elinympäristön määritelmän, vaikka ei olekaan erityisen edustava.
Tiehankkeella ei ole vaikutusta suopainanteeseen.

Kuva 3. Vuorenmäen pähkinäpensaslehdon luonnonsuojelualuetta.

4. MUITA LUONTOKOHTEITA
Varsinaisten arvokkaiden luontokohteiden lisäksi inventoitiin Uskelanjoen rannat sekä
jokeen laskeva Myllyoja rantoineen.
4.1 USKELANJOKI
Uskelanjoen rannat ovat pääosin nurmipuntarpää-koiranputki -valtaista rehevöitynyttä
niittyä, jossa kasvaa myös esim. mesiangervoa, ukonputkea, hiirenvirnaa, nokkosta ja
vuohenputkea. Siellä täällä on paju- ja tuomipensaita sekä nuoria harmaaleppiä.
Rannan lähellä niitty on kosteampaa ja siellä esiintyy mm. ranta-alpia, keltaängelmää,
korpikastikkaa, ruokohelpeä ja karhunköynnöstä. Rantaviivassa tavataan runsaasti
viiltosaraa sekä esim. korpikaislaa ja leveäosmankäämeä.
Jokivarsi on erityisesti yölaulajien suosiossa. Siellä havaittiin kaksi laulavaa
viitakerttusta, yksi laulava luhtakerttunen, kolme laulavaa pensassirkkalintua, kaksi
6
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laulavaa satakieltä ja peräti seitsemän laulavaa ruokokerttusta (silmälläpidettävä).
Lisäksi jokivarren pensaikoissa havaittiin neljä pensaskertun (silmälläpidettävä) reviiriä
sekä yksi pikkulepinkäiskoiras (EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji). Uskelanjoesta on
löydetty
vaarantunutta
ja
EU:n
luontodirektiivin
IV-liitteessä
mainittua
vuollejokisimpukkaa, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja
hävittäminen on kielletty. Tätä savisten jokien simpukkaa on löydetty sekä
selvitysalueen ylä- että alapuoliselta jokiosuudelta, ja sitä elää joessa varmaankin myös
selvitysalueella.
Maankäyttösuositus: Uskelanjoen rantaniityt ovat voimakkaasti rehevöityneitä eikä niiltä
löytynyt huomionarvoista putkilokasvistoa eikä arvokkaita perinnebiotooppeja. Joen
rannat ovat yölaulajien suoisossa. Joessa elää uhanalaista ja EU:n luontodirektiivin IVliitteessä mainittua vuollejokisimpukkaa, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. Vuollejokisimpukan esiintymistä joessa tulee
selvittää tarkemmin, kun tiesuunnitelma täsmentyy sekä selvittää erikseen lajin
esiintymien suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.
4.2 MYLLYOJA
Uskelanjokeen luoteesta laskeva Myllyoja on pieni savimaan puro, joka virtaa peltojen
ja asutuksen keskellä. Selvitysalueella pääosaa uomasta reunustaa rehevöitynyt
nurmipuntarpää-koiranputki -valtainen niitty (Kuva 4), jonka kasvistoon lukeutuvat lisäksi
mm. mesiangervo, vesitatar, nokkonen, pujo, ukonputki, niittyjuola, pelto-ohdake,
idänkattara ja piennarmatara. Uoman reunoilla tavataan mm. korpikaislaa ja rentukkaa.
Paikoitellen niityllä kasvaa tuomia ja Somerontien ja Vanhan Perttelintien välisellä
osuudella Myllyojan itärannalla on pieni istutuskuusikko. Somerontien molemmin puolin
kasvaa runsaammin pensaikkoa ja myös nuoria harmaaleppiä. Somerontien sillan
vieressä on soraista ja hiekkaista vanhaa tienpohjaa, jonka ketomaiseen kasvillisuuteen
kuuluvat mm. nuokkukohokki, ahopukinjuuri, mäkivirvilä, punanata, päivänkakkara,
aholeinikki, keltamaksaruoho, hopeahanhikki ja hakarasara. Tienpohjalla tavataan myös
melko puhtaalta keltamataralta vaikuttavaa keltakukkaista mataraa. Kyseessä lienee
kuitenkin jonkinasteinen kelta- ja paimenmataran risteymä (piennarmatara), sillä
paimenmatara on alueella tavallinen ja selvää piennarmataraa kasvaa lähistöllä.
Myllyojan varrella havaittiin laulava pensastasku (vaarantunut), laulava pensaskerttu
(silmälläpidettävä) ja laulava ruokokerttunen (silmälläpidettävä). Lisäksi ojan varressa
lauloi satakieli sekä peräti kolme pensassirkkalintua.
Maankäyttösuositus: Myllyojan varren niityt ovat voimakkaasti rehevöityneet eikä
alueella esiinny arvokkaita perinnebiotooppeja. Somerontien sillan vieressä vanhalla
hiekkaisella tienpohjalla kasvaa muutamia kuivien niittyjen ja ketojen kasveja. Myllyoja
monipuolistaa maisemaa ja sen varrella pesii muutamia uhanalaisia tai
silmälläpidettäviä lintuja. Luontoarvojen vuoksi kohdetta ei kuitenkaan ole tarpeen
erityisesti huomioida tiehankkeessa.

7

Luontoselvitys Salon itäisen ohikulkutien toista vaihetta varten
_________________________________________________________________________________________________________

Kuva 4. Myllyojan varren rehevöitynyttä niittyä.

5. LEPAKOT
Lepakkokartoitus jakaantui kahteen osaan
detektorihavainnointiin sekä lepakoille
sopivien päiväpiilojen (mm. kolopuut ja maakellarit) ja talvehtimispaikkojen etsintään.
Kartoituksessa noudatettiin muutoin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen
kartoitusohjeita
(Suomen
lepakkotieteellinen
yhdistys
2012),
mutta
detektorihavainnointikertoja oli vain kaksi.
Detektorihavainnointi
suoritettiin
kävelemällä
etukäteen
karttatulkinnan
ja
maastohavaintojen perusteella suunniteltu reitti havaintoja tehden ja merkitsemällä
kaikkien havaittujen lepakkojen laji ja havaintopaikka muistiin. Lepakot suosivat
pienipiirteistä maisemaa, jossa avoimet alueet ja metsäsaarekkeet vuorottelevat.
Vesistön läheisyys nostaa alueen arvoa lepakoiden kannalta. Sen sijaan mm. laajoja
yhtenäisiä peltoaukeita lepakot välttävät. Edellä mainituista syistä detektorihavainnointia
suoritettiin toisaalta Somerontien länsipuolella ja toisaalta selvitysalueen eteläosassa
(Kartta 2). Sen sijaan Uskelanjoen varsi jätettiin vähemmälle huomiolle, koska joki virtaa
selvitysalueella laajan peltoaukean keskellä, eikä joenvarressa kasva mainittavaa
puustoa.
Detektorihavainnointia suoritettiin kahtena yönä, 12.-13.6. ja 9.-10.7. Kesäkuun
havainnointikerralla sää oli pilvipoutainen - puolipilvinen ja melk
- + 18
). Tuuli oli kohtalaista. Olosuhteet olivat siten lepakkojen havainnoin kannalta melko
suotuisat, joskin tuuli olisi saanut mielellään olla heikompi. Tuulisuudella tuskin
kuitenkaan oli juuri vaikutusta havainnointituloksiin. Heinäkuun havainnointikerralla sää
kesäkuuta paremmat.
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Kartta 1. Selvitysalueen rajaus ja luontotyyppikohteet.
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Kartta 2. Lepakot.
10

Luontoselvitys Salon itäisen ohikulkutien toista vaihetta varten
_________________________________________________________________________________________________________

Detektorilla havaittiin saalisteleva pohjanlepakko yhteensä viidessä eri paikassa. Yksi
havainto tehtiin Kupilan pihapiirin lähellä, yksi Tammirinteen talon vieressä
pellonreunassa ja kolme muuta havaintoa Anjalan kaupunginosan länsipuolella
pientaloalueiden välisessä kapeassa rakentamattomassa avomaakäytävässä (Kartta 2).
Lepakoille sopivia päiväpiiloja ja talvehtimispaikkoja kuten linnunpönttöjä, puiden koloja
ja vanhoja maakellareita, etsittiin muun maastotyön yhteydessä. Tammirinteen lehdosta
löytyi muutamia kolohaapoja, Palomäen rinteellä sijaitsee vanha maakellari ja lisäksi
alueella on linnunpönttöjä sekä yksi lepakonpönttö (Kartta 2).
Lepakkohavaintoja tehtiin melko vähän, eikä myöskään lepakoille sopivia piilopaikkoja
löytynyt tavanomaista enempää. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei alueella ole
erityistä merkitystä lepakoille.

6. LIITO-ORAVA
Liito-orava suosii varttuneita ja tiheitä sekametsiä, joissa kasvaa kookkaita haapoja,
mutta se voi kelpuuttaa elinympäristökseen myös jonkin verran huonolaatuisempia
metsiä. Nuoria taimikoita ja puhtaita männiköitä laji karttaa. Lehtimetsät ovat hyviä
ruokailualueita, mutta mikäli suojaavia kuusia ei ole, ei liito-orava yleensä pesi niissä.
Liito-oravan esiintymistä kartoitettiin 23.4. etsimällä lajin papanoita ja virtsaamisjälkiä
runkomaisten haapojen sekä kookkaiden kuusten ja koivujen tyviltä ja tyvirungoilta.
Lisäksi arvioitiin metsien sopivuutta liito-oravan elinympäristöksi ja ruokailualueeksi.
Lajille hyvin sopivat metsät on esitetty kartalla 3.
Tässä selvityksessä ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Tammirinteen
lehdosta on useita liito-oravahavaintoja vuosilta 2006-2007. Lehdon puusto on edelleen
lajille hyvin sopivaa varttunutta kuusi-haapametsää, jossa on pesäpaikoiksi sopivia
kolohaapoja, suojaa tarjoavia kuusia sekä runsaasti haapaa ja muita lehtipuita
ravintopuiksi. Myös Vuorenmäen itä- ja koillisrinteen kuusivaltainen varttunut ja tiheä
metsä haapoineen sopii hyvin liito-oravan elinympäristöksi. Somerontien länsipuolella
sijaitsevan Palomäen itärinteen kuusi-haapametsä muodostaa niin ikään lajille hyvän
habitaatin. Isokyläntien vieressä kasvaa lisäksi ruokailualueeksi sopiva haavikko.

7. LINNUSTO
Linnusto selvitettiin kartoituslaskentamenetelmää siten soveltaen, että yleisten ja
tavallisten lajien reviirejä ei merkitty kartoille, vain ainoastaan niiden esiintyminen
alueen pesimälinnustossa kirjattiin muistiin. Sen sijaan kaikki uhanalaisten,
silmälläpidettävien, EU:n lintudirektiivin I-liitteeseen sisältyvien, harvinaisten tai muuten
luonnonsuojelullisesti merkittävien lajien reviirit merkittiin kartalle (Kartta 4).
Linnustokartoituksen maastotyöt tehtiin kolmena aamuna, jotka olivat 5.6., 13.6. ja 16.6.
Kaikkina aamuina sää oli poutainen ja lämmin ja tuuli oli hyvin heikkoa tai enintään
kohtalaista. Lisäksi linnustoa havainnoitiin muun maastotyön yhteydessä sekä
selvitettiin Tiira-lintutietopalveluun tallennettuja havaintoja. Kartoituksissa havaittiin
kaikkiaan 34 lintulajia, joiden tulkittiin joko varmasti tai erittäin todennäköisesti pesivän
11
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Kartta 3. Liito-orava.
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alueella tai sen lähiympäristössä (Taulukko 1). Lisäksi Uskelanjoella havaittiin
naurulokkeja ja pelloilla saalisteleva tuulihaukka ja alueen pohjoisosassa on havaittu
peltopyitä helmikuussa 2019 (Tiira).
Uskelanjoen peltoaukealla on tiheä kiurukanta, mutta muuten peltolinnusto on niukkaa
ja vähälajista (lähinnä vain niittykirvisiä). Sen sijaan pensaikkoisten avomaiden
pensaskerttuja esiintyy alueella runsaasti. Kaikkiaan löydettiin 13 reviiriä, joista valtaosa
Uskelanjoen rannoilla tai Someron tien länsipuolella. Erittäin uhanalaisia viherpeippoja
havaittiin Kupilan ja Tammirinteen pihapiireissä ja vaarantunut pensastasku lauloi
Myllyojan varrella. Uskelanjoen ja Myllyojan varret pensaikkoineen ja niittyineen
tarjoavat erinomaisen elinympäristön monille yölaulajille (Kartta 5). Alueelta löytyi
yhteensä kaksi laulavaa viitakerttusta, yksi laulava luhtakerttunen, kolme laulavaa
satakieltä sekä peräti kahdeksan laulavaa ruokokerttusta ja seitsemän laulavaa
pensassirkkalintua. Selvitysalueen pohjoisin osa kuuluukin Uskelanjokinotkon
maakunnallisesti arvokkaaseen lintualueeseen, joka on määritelty lähinnä yölaulajien
runsauden perusteella. Lisäksi joen varrella havaittiin koiraspikkulepinkäinen.
Harakoiden parimäärästä ei saatu kunnollista kuvaa, mutta laji vaikuttaa olevan alueella
yleinen. Västäräkkejä tulkittiin pesivän kaikkiaan kuusi paria.
Selvitysalueen linnustoa voi pitää tyypillisenä lounaissuomalaiselle pelto- ja taajamaalueelle. Uskelanjoen varrella elää kuitenkin hyvin runsas yölaulajalajisto.
Tieteellinen nimi
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenobaenus
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Columba palumbus
Corvus corone
Curruca communis
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Erithacus rubecula
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Lanius collurio
Locustella naevia
Luscinia luscinia
Motacilla alba
Parus maor
Passer montanus
Phasianus colchicus
Phylloscopus collybita
Pica pica
Prunella modularis
Saxicola rubetra
Spinus spinus
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris

Suomenkielinen nimi
viitakerttunen
luhtakerttunen
ruokokerttunen
kiuru
niittykirvinen
tikli
viherpeippo
sepelkyyhky
varis
pensaskerttu
sinitiainen
käpytikka
punarinta
kirjosieppo
peippo
pikkulepinkäinen
pensassirkkalintu
satakieli
västäräkki
talitiainen
pikkuvarpunen
fasaani
tiltaltti
harakka
rautiainen
pensastasku
vihervarpunen
kottarainen
mustapääkerttu
lehtokerttu
punakylkirastas
mustarastas
laulurastas
räkättirastas

Status
LC
LC
NT
NT
LC
LC
EN
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC, Dir.
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Lisätietoa
2 paria
1 pari
8 paria
9 paria

2 paria

13 paria

1 pari
7 paria
3 paria
6 paria

1 pari

Taulukko 1. Selvitysalueen ja sen lähiympäristön pesimälinnut. LC = elinvoimainen, NT
= silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, Dir. =
EU:n lintudirektiivin I -liitteen laji.
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Kartta 4. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät linnut.
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Kartta 5. Eräiden muiden lintulajien reviirit.
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8. MUUT UHANALAISET, SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT, EU:N
LUONTODIREKTIIVIN IV -LIITTEESEEN SISÄLTYVÄT JA
HARVINAISET LAJIT
Tässä työssä ei tehty havaintoja muista uhanalaisista, silmälläpidettävistä, EU:n
luontodirektiivin IV -liitteeseen sisältyvästä tai harvinaisista lajeista. Viitasammakolle
sopivia kutupaikkoja ei löytynyt, mutta saukkoa saattaa elää Uskelanjoella
selvitysalueeseen sisältyvällä jokiosuudella.
Uhanalaisten lajien esiintymätietokantaan (Hertta) on talletettu joitakin vanhoja
havaintoja alueelta ja sen lähistöltä. Aiemmin uhanalaisesta, mutta nykyisin
elinvoimaiseksi, luokitellusta karhunlaukasta on havainto vuodelta 2015 Vuorenmäen
pohjoisrinteen alta läheltä pellon reunaa. Kyseessä lienee ihmisen paikalle aikoinaan
tuoma esiintymä. Tässä työssä karhunlaukkaa ei havaittu, mutta sitä voi kasvaa paikalla
edelleen. Silmälläpidettävä ketonoidanlukko on löydetty Tupurinmäeltä vuonna 2004.
Paikkatieto on kuitenkin niin epätarkka, ettei esiintymän sijainnista selvitysalueella ole
varmuutta. Tiehankkeella ei ole vaikutusta kumpaankaan esiintymään.
Vaarantunutta ja EU:n luontodirektiivin IV-liitteeseen sisältyvää vuollejokisimpukkaa on
löydetty useasta kohdasta Uskelanjokea niin suunnitellun tulevan ohikulkutien sillan
pohjois- kuin eteläpuoleltakin. Tässä työssä lajia ei etsitty, mutta sitä todennäköisesti
elää myös selvitysalueeseen sisältyvällä jokiosuudella. Vuollejokisimpukan esiintymistä
tulee selvittää tarkemmin, kun tiesuunnitelma täsmentyy sekä selvittää erikseen lajin
esiintymien suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

9. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Selvitysalueella on muutamia arvokkaita luontotyyppikohteita, mutta ne sijaitsevat niin
etäällä suunnitellusta uudesta tielinjauksesta, ettei tiehankkeella ole niihin olennaista
vaikutusta. Selvitysalueen pohjoisin osa sisältyy varsin laajaan, lähinnä yölaulajien
runsauden perusteella, rajattuun Uskelanjokinotkon maakunnallisesti arvokkaaseen
lintualueeseen. Joen varressa pesiikin runsaasti yölaulajia, mutta muuten alueella
esiintyy tavanomaista lounaissuomalaista pelto- ja taajamalinnustoa. Selvitysalueella ei
ole viitasammakolle sopivia kutupaikkoja, mutta siellä on joitakin liito-oravalle hyvin
sopivia metsiköitä. Alueelta on myös aiempia tietoja liito-oravan esiintymisestä, vaikka
lajia ei nyt havaittukaan. Selvitysalueella ei ole erityistä merkitystä lepakoiden
elinympäristönä. Uskelanjoessa elää vaarantunutta ja EU:n luontodirektiivin IV liitteeseen sisältyvää vuollejokisimpukkaa. Lajin esiintymistä tulee selvittää tarkemmin,
kun tiesuunnitelma täsmentyy sekä selvittää erikseen lajin esiintymien suojaamiseksi
tarvittavia toimenpiteitä.
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Salo Isokylä

Karjaskylä

Kantatie 52, Salon itäisen kehätien II vaiheen
linjauksen inventointi 16. 22.10.2019

Oy Sigillum Ab
Hanna-Maria Pellinen

TIIVISTELMÄ
Salon Isokylän ja Karjaskylän välillä tehdyssä kantatie 52:een liittyvässä tielinjauksen
inventoinnissa dokumentoitiin neljä historiallisen ajan kohdetta, yksi mahdollinen esihistoriallinen löytöalue sekä yksi rautakautinen löytöalue. Uskelanjoen kaakkoisrannalla on reitin vierellä, Inkereentien joenpuoleisella sivulla vanhempaan siltaan tai tiehen liittyvä kiveys, joka ei välttämättä kuitenkaan ole 1900-lukua vanhempi. Toiseksi
reitillä tulee vastaan Hiidentie eli Vanha Perttelintie, joka voidaan katsoa vähintään
kulttuuriperintökohteeksi, mutta joka voi alemmissa kerroksissa sisältää keskiaikaisen
tienpohjan. Tielinja kulkee myös kahden autioituneen torpanpaikan vierestä, mutta ei
niiden läpi. Isokylän länsipuolen Myllyojan varrella on jäljellä alinta patoa, mutta ei enää
selviä myllyrakenteita. Lisäksi Isokylän vanhan kylämäen alapuolisesta pellosta (Pohjoispelto) taltioitiin rautakautista keramiikkaa ja palanutta savea ja Somerontien kaakkoisreunasta (Eteläpelto) palanutta savea ja mahdollinen esihistoriallinen saviesineen
katkelma. Pelloissa kasvaneen syysrapsin vuoksi koekuopitus ja metallinilmaisimen
käyttö ei tässä vaiheessa ollut mahdollista.

Kansikuva: SKDG201906:22 Tielinjauksen poikki kulkeva Hiidentie eli Vanha Perttelintie.
2

ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT
Kunta: Salo
Tutkimuksen laatu: Inventointi
Tutkimuksen syy: Tien rakentaminen
Tutkimustaho: Oy Sigillum Ab
Tutkija: FM Hanna-Maria Pellinen
Tutkimuksen tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus
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Tutkitun alueen laajuus: Noin 3 km pituinen suunnitelmalinja
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Tutkimusalueen lähestymiskartta, jossa pääasiallinen aluevaraussuunnitelman linjaus on merkitty punaisella katkoviivalla. (Karttapohja Maanmittauslaitos, ennestään tunnetuin Museoviraston muinaisjäännösmerkein)
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JOHDANTO
Tutkimus liittyy kantatie 52:n Salon itäisen kehätien II vaiheen linjaukseen, jossa Varsinais-Suomen maakuntamuseo oli edellyttänyt arkeologisen inventoinnin tekemistä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus tilasi inventoinnin Oy Sigillum Ab:lta ja sen toteutti 16.22.10.2019 arkeologi, FM Hanna-Maria Pellinen. Käytännössä inventointi tehtiin Salon
Isokylän ja Karjaskylän välisellä alueella, aluevaraussuunnitelman mukaisella linjauksella ja sen välittömässä läheisyydessä.

TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA HISTORIA
Tutkitun alueen kaakkoispää on vanhan Helsingintien ja siitä erkanevan Mahtinaisentien risteyksessä. Lähin mahdollinen muinaisjäännös täällä on Vuorenmäen kuppikallio
(1000019575). Korkealla kallion päällä sijaitsevaa kohdetta on kuitenkin epäilty myös
luonnonmuodostelmaksi, eikä sen läheltä tunneta muinaisjäännöksiä. Kallion lounaisja länsipuolella sijaitsee vanhoja kylätontteja, mutta ne jäävät kauas tielinjauksesta.
Maasto on Uskelanjokeen saakka tasaista, kosteaa, savipohjaista peltoa, jonka viertä
kulkee laskuoja. Molemmin puolin noin 80 metrin levyistä peltokaistaa sijaitsevat rakennetut alueet. Tielinjauksen itäpuolelle jää Mahlakankareen tuhoutunut rautakautinen röykkiökohde (734010059), mutta sen ja tielinjauksen väliin jää nykyään rakennettu alue. Vanha Moision kylän alue sekin nykyään täyteen rakennettu jää myös
tielinjausta selvästi lännemmäksi.1
Uskelanjoen pohjoispuolella tielinjaus kulkee Hiidentien eli Vanhan Perttelintien yli.
Tästä se kaartuu vähitellen nykyisiä, viljelyssä olevia savipohjaisia peltoja pitkin kohti
Isokylää. Nykyään kantatie 52:n ja valtatie 1:n välille jäävä Isokylä on entisen Uskelan
pitäjän keskuskylä, jota ympäröivä asutus ulottuu pronssikaudelle. Isokylän muinaisjäännökset keskittyvät mäkialueille Vanutehtaanmäeltä Palomäenkautta Kupilanmäelle. Viimeksi mainitun eteläkärjessä on sijainnut myös Isokylän eli Uskelankylän
vanha ryhmäkylä. Vaikka talojen tonttimaita isojaon jälkeen hajautettiin, mäki on pysynyt pääosin rakennettuna tähän päivään saakka.
Valtaosa Isokylän muinaisjäännöksistä sijaitsee mäkialueilla vähintään 20 metrin korkeudella, poikkeuksena entisen kirkonpaikan myöhäisrautakautinen ruumiskalmisto,
joka on sijainnut Uskelanjoen penkalla. Joen kaakkoispuolella, Anjalan kylän edustalta,
on sen sijaan uudemmissa tutkimuksissa löydetty kaksi rautakautista asuinpaikka-aluetta, joista laajempi sijaitsee keskimäärin vain 15 metrin korkeudella, savimaalla, lähempänä jokea kuin moreenimäkeä. Tielinjauksen sijaitessa pääasiassa alle 20 metrin
korkeudella, tämä yhdessä vastaavien aiempien tulosten kanssa, antoi aihetta myös
käydä läpi Uskelanjoen peltoalueita tarkemmin läpi.2
1

www.kyppi.fi ja https://kartta.museoverkko.fi/
2 Ibid.
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Uskelanjoenlaaksossa on silmiinpistävää Museoviraston rekisterissä olevien metallinpaljastinlöytöjen puuttuminen. Koska alueella kuitenkin tiedetään etsijöitä liikkuneen,
on mahdollista, että täältä on jäänyt enemmänkin rautakautisia ja keskiaikaisia löytöjä
ilmoittamatta.3

SKDG201905:25 Tielinjauksen pohjoispää sijaitsee Isokylän Puonnin pellolla, jota isojakokartan selitteissä nimitetään Eteläpelloksi ja joka on jatkunut aiemmin suoraan kylämäelle asti. Taustalla keskellä
Isokylän eli Uskelankylän kylämäki.

SKDG201906:26 Edellisen pellon lounaispuoliselta pellolta tielinjaus kaartuu kohti jokea eli kuvassa
vasemmalle.

3

Allekirjoittaneen

kuten myös Museoviraston tiedossa on ainakin keskiaikaisen sinetin mahdollinen löytöpaikka, mutta se ei osu tutkimuslinjalle.
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SKDG201906:28 Tielinjaus ylittää Uskelanjoen kahden laskuojan välistä, kuva otettu Anjalan puolelta
kohti Isokylän peltoja.

SKDG201906:31 Tielinjaus Anjalan puolella kohti Inkereentietä ja jokea.
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SKDG201906:33 Tielinjauksen kaakkoispuolta, taustalla kauempana Vuorenmäki, jonka laella on mahdollinen kuppikalliokohde.

SKDG201906:34 Tielinjaus lähellä sen kaakkoispäätä, taustalla kantatie 52.
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TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusalueesta tehtiin normaali taustaselvitys muinaisjäännösten ja irtolöytöjen sijainneista sekä historiallisesta ja maaperän kartta-aineistosta. Koko tielinjaus käytiin
maastossa läpi silmämääräisesti. Kaikki pellot, joilla oli jonkinlainen mahdollisuus havainnointiin kynnetyt / riittävän harva sänki / syysistutusrivien välit käveltiin pintapoimien läpi. Topografisesti kiinnostavammilla alueilla, kuten Uskelanjoen rantaterasseilla käytettiin myös kairaa. Koska tutkimuksellisesti kiinnostavimmat pellot kasvoivat
syysrapsia tai olivat pitkällä heinällä, niitä ei ole toistaiseksi tutkittu metallinilmaisimella
tai koekuopitettu. Toinen tielinjaus, kantatien suuntainen rinnakkaiskatulinjaus, koskee
Somerontien ja kylätonttien väliin jäävättä peltoaluetta, joten sitäkin katsottiin tämän
inventoinnin puitteissa siinä määrin, kuin sen pintapuolinen havainnointi oli mahdollista.

HAVAINNOT
Koska itse Isokylän vanhan ryhmäkylän mäen edustapelto oli jossain määrin avoin ja
koska tiesuunnitelmakartan mukaan myös Somerontien luoteispuolelle on tarkoitus
tehdä mainittu rinnakkaiskatulinjaus, kylätontin edustan pelto tarkastettiin. Itse pelto on
jonkin verran kohti jokea viettävää rinnettä, mutta muuttuu tasaisemmaksi ennen Somerontien reunaa. Juuri tältä tasaisemmalta alueelta löydettiin pieniä paloja rautakauden tyypin keramiikkaa.
Isokylän lounaispuolella, Puonnin tilan vierellä kulkee puro, jossa on ollut uudella ajalla
useita vesimyllynpaikkoja ja ainakin kaksi patoa. Näistä eteläisempi pato sijaitsee edelleen Puontiin vievän hiekkatien alla, mutta tästä alajuoksulle päin ei enää ollut havaittavissa mitään selkeitä myllyihin liittyviä muita rakenteita.
Hiidentieltä Isokylää kohti tiesuunnitelmalinja kulkee alueella, joka on sekä nykyistä
että historiallista, tasaista peltosavikkoa. Peltoa pystyttiin pintapoimimaan, mutta löytöaineisto oli pääosin tyypillistä uuden ajan aineistoa sekä tiilimurskaa. Tielinjaus kulkee myös 1700-luvulle periytyvän torpanpaikan ohi, mutta ei sen alueella. Katsaus nykyään jo pelloksi raivattuun tonttimaahan ei paljastanut juuri muusta pellosta poikkeavaa materiaalia: tiilenpalat olivat ehkä keskimääräistä hieman kookkaampia ja myös
laastinpalasia tällä kohdalla näkyi. Saman pellon pohjoispuoella, aivan linjan loppupäässä on selvä mäki ja sen laella tasanne, joka jatkuu pellon päässä kulkevaan Myllyojaan asti. Tältä mäkialueelta löydettiin vähemmän tiilimäistä palanutta savea sekä
pieni, mahdollisesti esihistoriallinen saviesineen katkelma.
Uskelanjoen luoteisrannalla tielinja kulkee myös mainitun Hiidentien eli Vanhan Perttelintien poikki. Kartta-aineiston perusteella tie näyttäisi kulkeneen tällä kohtaa samalla
linjalla ainakin 1700-luvulta asti. Lisäksi tielinjalla on kulkenut pienempi tie tai polku
nykyisten peltojen läpi Isokylästä Vanhalle Perttelintielle. Hiidentie eli Vanha Perttelintie periytyy ainakin keskiaikaan, ja joskus on arveltu sen ajoittuvan jopa rautakauden
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puolelle. Se kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kohteisiin.4
Tutkimusalueen kaakkoispään pintapoimintaa tehtiin niillä peltoalueilla, joilla ei kasvanut nurmea. Tällaista peltoaluetta oli lähinnä Inkereentien kaakkoispuolella. Ajoittaisen
tiilimurskan ja uudemman roskan lisäksi pelloilla ei havaittu vanhempia löytöjä, ei edes
jokea lähestyttäessä. Laskuojan ja Uskelanjoen yhtymäkohta tarkastettiin ja siinä voitiin todeta kookas kiveys, josta oli vierinyt kiviä pitkin rinnettä ojalle saakka. Kiveys
saattaa liittyä ainakin osin tien pohjustamiseen, koska kiviaines sen pinnalla vaikutti
louhitulta. Karjaskylän isojakokartassa (1782-91) näillä paikkein on Ämmänsilta-niminen siltapaikka, josta on kuitenkin karttojen perusteella vaikea varmasti arvioida, sopiiko paikannus kyseiseen laskuojaan vai seuraavaan ojaan tästä koilliseen. Joka tapauksessa jokaisen laskuojan kohdalle on aikanaan tehty jonkinlainen ylikulkupaikka
tai silta sekä Inkereentien että Vanhan Perttelintien puolella, mutta tielinjauksen alueella ei selviä vanhoja siltarakenteita tavattu.5

YHTEENVETO
Salon Isokylän ja Karjaskylän välillä tehdyssä kantatie 52:een liittyvässä aluevaraussuunnitelman mukaisessa tielinjauksen inventoinnissa dokumentoitiin neljä historiallisen ajan kohdetta, yksi mahdollinen esihistoriallinen löytöalue sekä yksi rautakautinen
löytöalue.
Näistä ensimmäinen on Uskelanjoen kaakkoisrannalla, suunnitelmareitin vierellä, Inkereentien joenpuoleisella sivulla vanhempaan siltaan tai tiehen liittyvä kiveys, joka ei
todennäköisesti kuitenkaan ole 1900-lukua vanhempi, eikä näin ollen vaatine jatkotoimenpiteitä. Toiseksi reitillä tulee vastaan Hiidentie eli Vanha Perttelintie, joka voidaan
katsoa vähintään kulttuuriperintökohteeksi, mutta joka voi alemmissa kerroksissa sisältää keskiaikaisen tienpohjan. Kolmas historiallisen ajan kohde on nykyään pelloksi
raivattu torpan tai torppien paikka. Tielinjaus kulkee torpanpaikkojen läheltä, mutta ei
niiden kohdalta. Isokylän länsipuolen Myllyojan varrella on lisäksi jäljellä alinta patoa,
mutta ei enää selviä myllyrakenteita.
Isokylän vanhan kylämäen alapuolisesta pellosta (isojakokartassa nimellä Pohjoispelto) taltioitiin rautakautista keramiikkaa ja palanutta savea ja Somerontien kaakkoisreunasta (Eteläpelto) palanutta savea ja mahdollinen esihistoriallinen saviesineen katkelma. Jatkotutkimustarve koskee lähinnä näitä löytöalueita, joiden tutkimukseen suosittelen kumpaankin yhden koeojan kaivamista kaivinkoneella. Lisäksi jatkossa olisi
syytä käydä läpi myös pienempi, Somerontien suuntainen rinnakkaiskatulinjaus, joka
kulkee Isokylän edustalta lounaaseen kohti merkittävää Ketomäen muinaisjäännösaluetta ja sen viereltä. Viimeksi mainittua linjausta ei nyt kasvillisuuden vuoksi voitu tutkia
kuin pieneltä osin. Käytännöllisintä olisi tutkia tämä suoraan koneellisesti koeojin tai kuopin samassa yhteydessä kuin em. irtolöytöalueet. Tielinjauksella olisi hyvä tehdä

4

Kohde Perttelin kirkkomaisema ja Hiidentie:
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4941
5 www.kyppi.fi; http://digi.narc.fi
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tai teettää alan harrastajilla myös metallinilmaisinkartoitus ennen rakennuttamista, erityisesti Isokylän puolella. On myös huomattava, että Hiidentietä ei rekisteritietojen mukaan ole koskaan tutkittu arkeologisesti, ja nyt olisi mahdollisessa tienrakennusvaiheessa saatavissa tietoa sen historiasta, mikäli rakennuttamisen yhteydessä sen ylitysvaiheessa olisi paikalla arkeologi dokumentoimassa tien poikkileikkausta ja ottamassa mahdollisia ajoitusnäytteitä.

Turussa 8.1.2020

Hanna-Maria Pellinen
Oy Sigillum Ab
Itäinen Pitkäkatu 3 A
20520 Turku
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LIITE 1: KOHDEKOHTAISET TIEDOT
Salo Isokylä Pohjoispelto
Kohteen nimi: Pohjoispelto
Kohteen rekisterino.: Kohteen tyyppi: Löytöpaikka
Kohteen status: Irtolöytöpaikka
Kohteen ajoitus: Rautakausi
Koordinaattikeskipiste: P:6703680, I:288640, Z: n. 20 m mpy
Kunta: Salo
Kiinteistötunnus: .734-409-8-51
Kenttätyöaika: 22.10.2019
Tutkitun kohteen laajuus: n. 1200 m2
Talletetut digitaalikuvat: SKDG201906:8
Talletetut löydöt: KM 42405:1-2
Aikaisemmat tutkimukset: Aikaisemmat löydöt: -

Isokylän kaakkoispuolinen pelto, jota isojakokartan selitteessä kutsutaan Pohjoispelloksi, tutkittiin pintapoimimalla etenkin pellon pitkittäisreunoista, joissa syysrapsi kasvoi
harvempana ja näkyvyys pellon pintaan oli parempi. Pellolla on luonnollisesti runsaasti
historiallisen ajan aineistoa, koska se sijaitsee aivan vanhan kylämäen vierellä. Tätä
massalöytöaineistoa ei tällä kertaa taltioitu. Sen sijaan mentäessä peltoa koilliseen,
Somerontien varrelle ja etenkin hieman ennen paikkaa, jossa pelto levenee, löytyi pieniä paloja keramiikkaa, joista muutama on selkeästi rautakauden tyypin astiasta. Yksi
paloista on pohjapalan osa, lisäksi on muutama pienen, ohutseinäisen astian kyljen
pala, joissa on molempia pintoja jäljellä. Näiden ympäristöstä poimittiin myös joitakin
mahdollisia palaneen saven paloja. Palojen erottaminen tiiliaineistosta ei ollut aina kovin helppoa, koska peltolöytöjen perusteella täällä on käytetty hyvinkin ruskeaksi poltettua tiiltä. Paikalla on kartta-aineiston mukaan uudella ajalla ollut aina pelto, joskin
peltokaistaleiden väleistä on kulkenut myös pieniä polkuja tai teitä kohti jokea.
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SKDG201906: Rautakautinen keramiikka ja palanut savi löytyivät kuvan oikeasta reunasta, tien läheltä.

SKDG201906:35 Keramiikkalöydöt (KM 42405:1)
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Salo Isokylä Eteläpelto
Kohteen nimi: Eteläpelto
Kohteen rekisterino.: Kohteen tyyppi: Löytöpaikka
Kohteen status: Irtolöytöpaikka
Kohteen ajoitus: Mahdollisesti esihistoriallinen
Koordinaattikeskipiste: P:6703226, I:288416, Z:15-20 m mpy
Kunta: Salo
Kiinteistötunnus: .734-409-8-51
Kenttätyöaika: 22.10.2019
Tutkitun kohteen laajuus: n. 5000 m2
Talletetut digitaalikuvat: SKDG201906:19-20
Talletetut löydöt: KM 42406:1-2
Aikaisemmat tutkimukset: Aikaisemmat löydöt: -
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SKDG201906:20 Löytöalue sijaitsee suoraan edessä kuvan taustalla näkyvällä pienen mäkialueen
laella. Harjanne jatkuu tien toiselle puolelle.

SKDG201906: Vasemmalla kuonamaiseksi palanutta, mustanharmaata savea,
yllä keskellä saviesineen pala, muut palanutta savea (KM 42406:1-2).
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Salo Isokylä Myllyoja
Kohteen nimi: Myllyoja
Kohteen rekisterino.: Kohteen tyyppi: Työ- ja valmistuspaikat, vesimyllyt/padot
Kohteen status: Kulttuuriperintökohde
Kohteen ajoitus: Historiallinen aika
Koordinaattikeskipiste: P:6703528, I:288401, Z: n. 20 m mpy (alin pato)
Kunta: Salo
Kiinteistötunnus: .734-409-8-51
Kenttätyöaika: 22.10.2019
Tutkitun kohteen laajuus: n. 2000 m2
Talletetut digitaalikuvat: SKDG201906:9-18
Talletetut löydöt: Aikaisemmat tutkimukset: Aikaisemmat löydöt: -

Isokylän isojakokartassa vuodelta 1778 Myllyojaa on nimensä mukaisesti käytetty juuri
vesivoiman tuottamiseen myllyille, mahdollisesti myös sahoille. Mainitussa kartassa
ojan yläjuoksulla näkyy kookas pato ja sen eteen kerääntynyt myllylampi, alapuolella
kaksi myllyä, sitten yksi mylly erikseen, siltapaikka (ehkä myös pato) ja taas kaksi myllyä, kunnes tullaan kylämäen poikki kulkevan tien ja sillan kohdalle. Juuri tämän sillan
alla on täytynyt olla taas oma patonsa, koska sillan jälkeen on kaksi myllynpaikkaa,
jotka ovat viimeiset ennen kahden ojan uoman yhtymistä. Ojan läntisemmässä haarassa myllyjä ei kartta-aineiston mukaan ole ollut.
Vuosien 1883-1886 välillä piirretyssä uudistuskartassa myllyjen määrä on vähentynyt.
Ylempi pato näyttäisi edelleen olevan olemassa ja käytössä ja sen alapuolella on yksi
mylly. Kylätien yläpuolelle on rakennettu uusi pato ja sen alle uusi mylly, mutta sillan
ja todennäköisesti myös padon jälkeen on enää yksi mylly ennen ojien yhdistymistä.
Myllyjä ei ole kummankaan kartan selitteissä nimetty. 1920-luvun kartassa myllyjä ei
enää näy.
Maastossa tarkastettiin ojien yhtymäkohdan ja vanhan kylätien välinen alue, eikä tässä
puron varrella havaittu enää mitään selkeitä myllyrakenteita. Sen sijaan tien alla on tai
on epäilemättä ainakin ollut pato, koska tien kohta on kivetty korkeaksi molemmilta
puolilta ja alajuoksun puolella näkyi padoille tyypillisiä lohkottuja kiviä, joita oli poistettu
uuden rummun tieltä. Tässä ei siis näyttäisi olevan tuhoutumisvaarassa mitään tiesuunnitelmalinjan kohdalla tai sen mahdollisilla työskentelyalueilla. Alemmasta padosta ylöspäin Myllyojaa ei tässä yhteydessä tarkastettu.
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Isokylän kylämäki ja Myllyojan myllynpaikat isojakokartassa (1778) ja uudistuskartassa
(1883-1886). Ylempi isojakokartta kartta on piirretty itä-länsisuuntaisena, joten pohjoinen
on kartassa vasemmalla. Inventoitu myllyalue on ympyröity punaisella.
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SKDG201906:9 Isojakokartan mukaan vanhempi eteläinen pato näyttäisi olleen tämän kylämäelle johtavan tien alla, oikealla näkyy myös uudempaa betonista seinämää.

SKDG201906:10 Kiveyksen läpi on kaivettu putki, josta vesi nykyään virtaa. Putken edessä näkyy
nähtävästi padosta irrotettuja kivipaasia.
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SKDG201906:11 Kiveys jatkuu tien alla läntisemmän uoman kohdalla.

SKDG201906:12 Padon alapuolella purossa on jonkin verran siirreltyjä kiviä, mutta ei selviä rakenteita.
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Salo Isokylä Puonti sotamiehentorppa
Kohteen nimi: Puonti sotamiehentorppa
Kohteen rekisterino.: Kohteen tyyppi: Asuinpaikat, torpanpaikat
Kohteen status: Kulttuuriperintökohde, todennäköisesti tuhoutunut
Kohteen ajoitus: Historiallinen aika
Koordinaattikeskipiste: P:6702744, I:288500, Z: n. 12,5 m mpy
Kunta: Salo
Kiinteistötunnus: .734-409-8-51
Kenttätyöaika: 22.10.2019
Tutkitun kohteen laajuus: n. 2400 m2
Talletetut digitaalikuvat: SKDG201906:24
Talletetut löydöt: Aikaisemmat tutkimukset: Aikaisemmat löydöt: -

Uskelan Isokylän isojakokartassa (1778) näkyy Hiidentien molemmin puolin torpat,
jotka selitteen mukaan ovat Kangaspuonnin sotilaan- ja rakuunantorpat. Molemmat on
nykyään purettu, eikä maastossa näy enää lainkaan niihin liittyviä rakenteita, vaan alueet on otettu viljelykäyttöön. Tässä kohteeksi merkitty on pohjoisempi torppa, jonka
paikka kyettiin tarkastamaan maastossa pintapoimien syysrapsirivien joukossa. Yleisesti ottaen tonttimaan kohdalla löytömateriaali oli samankaltaista kuin muuallakin pellolla, pääasiassa tiilimurskaa ja vihreää pullolasia. Torpan tonttimaan kohdalla näkyi
kuitenkin joitakin hieman kookkaampia tiilenpalasia ja jokunen laastin pala, ehkä merkkinä siitä, että pellon alla saattaa olla säilyneenä vielä tiilirakennetta. Tätä ei kuitenkaan
syyskylvön vuoksi voitu koekuopin tarkistaa. Kohde jää selvästi tiesuunnitelmalinjan
ulkopuolelle, eikä ole vaarassa enempää tuhoutua.
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Sotamiehen- ja rakuunantorpat Isokylän isojakokartassa (tontit 41 ja 42). Näistä voitiin pintapoimia
kartassa vasemmalla oleva sotamiehentorpan paikka, joka on ympyröity punaisella. Kumpikaan torpanpaikoista ei varsinaisesti ulotu tiesuunnitelmalinjaukselle.
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SKDG201906:24 Torpan paikka on sijainnut Hiidentien pohjoispuolella, kuvassa suoraan edessäpäin.

23

Hiidentie eli Vanha Perttelintie
Kohteen nimi: Hiidentie eli Vanha Perttelintie
Kohteen rekisterino.: Kohteen tyyppi: Kulkuväylät, tiet
Kohteen status: Kulttuuriperintökohde (ks. myös RKY-kohde Perttelin kirkkomaisema ja Hiidentie)
Kohteen ajoitus: Historiallinen aika
Koordinaattikeskipiste: P:6702386, I:288240 (tielinjauksen ylityskohta), Z: n. 10 m
mpy
Kunta: Salo
Kiinteistötunnus: .734-409-10 42 / .734-409-8-51 / .734-409-12-0 (tielinjauksen ylityskohta)
Kenttätyöaika: 16. ja 22.10.2019
Tutkitun kohteen laajuus: Tien leveys noin 5 m
Talletetut digitaalikuvat: SKDG201906:21-23
Talletetut löydöt: Aikaisemmat tutkimukset: Aikaisemmat löydöt: Uskelanjokilaaksoa ja Vanajan Hämettä yhdistänyt tie, joka kulkee Salosta Uskelan
vanhan kirkonpaikan kautta Perttelin kirkolle ja eteenpäin. Tie näyttää säilyttäneen
suurin piirtein saman linjansa Isokylän kohdalla. Sitä ei ole aiemmin tutkittu arkeologisesti. Tie on edelleen käytössä.
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Hiidentien linjaus Uskelan ja Perttelin välillä (sinisellä) Museoviraston rekisterin mukaan. (Karttapohja
Maanmittauslaitos)

Hiidentie Kuninkaankartastossa 1700-luvun lopulla. Tie myötäilee Uskelan- tai Salonjoen pohjois- ja
luoteisrantaa.
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SKDH201906:21 Hiidentie kulkee Myllyojan yli, jossa yhden vanhemman sillan kivipylväät näkyvät vasemmassa reunassa. Tämä siltapaikka ei osu tielinjaukselle.

SKDG201906:23 Hiidentie eli Vanha Perttelintie, etualalla aluevaraussuunnitelman mukaisen tielinjauksen risteysalue.
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Salo Inkereentie laskuojan kiveys

Kohteen nimi: Inkereentie laskuojan kiveys
Kohteen rekisterino.: Kohteen tyyppi: Tiet, sillat (kivirakenne)
Kohteen status: Todennäköisesti ei ole muinaisjäännös tai kulttuuriperintökohde
Kohteen ajoitus: Historiallinen aika
Koordinaattikeskipiste: P:6701938, I:288306, Z:n. 10 m mpy
Kunta: Salo
Kiinteistötunnus: 734-421-2-38
Kenttätyöaika: 22.10.2019
Tutkitun kohteen laajuus: 16 m2
Talletetut digitaalikuvat: SKDG201906:29-30
Talletetut löydöt: Aikaisemmat tutkimukset: Aikaisemmat löydöt: -

Anjalan suunnasta Inkereentien alta Uskelanjokeen kulkevan ojan länsipuolella ja Inkereentien luoteispuolella on noin 4 x 4 metrin kokoinen ja puolisen metriä korkea kivirakenne. Siinä on osin sammaloituneita kiviä, mutta pinnalla myös uudempaa, lohkottua kiveä, joka saattaa liittyä tientekoon. Koska Uskelanjokeen laskevien ojien tai
purojen yli on aina tarvittu siltarakenne, kiveys saattaa liittyä aikaisemman sillan perustukseen. Toisella puolella ojaa ei vastaavaa kiveystä kuitenkaan ollut ainakaan
maan pinnalle näkyvissä, joten on myös mahdollista, että kiveys on osa vanhaa tai
suunniteltua tienpohjaa / ramppia alas joelle. Nykyinen silta paikalla on moderni metallikaiteinen asfalttitiesilta. Kiveystä on myös valunut tai siirretty myös alas kohti uomaa, jossa se on sammaloitunut. Rakenne saattaa olla peräisin vasta 1900-luvulta.
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SKDG201906:29 Nelikulmainen kivirakenne, jossa ainakin pinnalla on uudempaa, louhittua kiveä.

SKDG201906:30 Kiviä on valunut tai siirretty myös alas ojan reunalle.
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LIITE 2: DIGITAALIKUVALUETTELO
Digitaalikuvat SKDG201906:1-37
Kuvat H.-M. Pellinen 2019

Päänumero

Alano.

Pvm

Kohde

Aihe

SKDG201906
SKDG201906

1
2

22.10.
16.10.

Isokylä
Isokylä

SKDG201906

3

16.10.

Isokylä

SKDG201906
SKDG201906

4
5

16.10.
22.10.

Isokylä
Isokylä

SKDG201906

6

16.10.

Isokylä

SKDG201906
SKDG201906

7
8

22.10.
22.10.

Isokylä
Isokylä

SKDG201906

9

22.10.

Isokylä

SKDG201906

10

22.10.

Isokylä

SKDG201906

11

22.10.

Isokylä

SKDG201906

12

22.10.

Isokylä

SKDG201906

13

22.10.

Isokylä

SKDG201906
SKDG201906
SKDG201906

14
15
16

22.10.
16.10.
16.10.

Isokylä
Isokylä
Isokylä

SKDG201906

17

16.10.

Isokylä

SKDG201906

18

16.10.

Isokylä

SKDG201906

19

16.10.

Isokylä

SKDG201906

20

22.10.

Isokylä

SKDG201906

21

16.10.

Isokylä

SKDG201906

22

16.10.

Isokylä

SKDG201906

23

16.10.

Isokylä

SKDG201906

24

22.10.

Isokylä

Kylämäen kaakkoisreunaa
Puontintie, joka kulkee Somerontieltä Isokylän kylämäelle.
Ulkorakennuksia, kiviaita ja
maakivi(?) Puontintien itäpuolella.
Puontin tilan aluetta.
Puontin ulkorakennus kahden
puron välisellä mäellä.
Kylämäkeä ja Puontin ent. karjapihan reunaa.
Klaavun talo
Kylämäen kaakkoispuolen pelto,
tien reunassa
oikealla keramiikan löytöaluetta.
Kylämäen lounaispuolelta virtaavan puron eli Myllyojan koillishaaran patoa (tien alla) ja betonireunaa.
Em. pato samalla kohdalla tien
toisella puolella.
Pato puron lounaishaaran kohdalla.
Puron koillishaaraa padosta alajuoksulle.
Puron koillishaaraa ja taustalla
kylämäkeä.
Kävelytiesilta puron uoman yli.
Mäki purojen välissä.
Puron koillispuolen uoma
kävelysillalta.
Puron kuiva lounaispuolinen
uoma kävelysillalta.
Purojen uomat yhtyvät kävelysillan ja Somerontien välissä.
Tielinjauksen pohjoispää, jossa
Somerontien takana on myös
palaneen saven löytöalue.
Somerontie kaakkoispuolen
pelto, jossa kauempana mäellä
em. palaneen saven
löytöalue.
Puontintieltä Somerontien yli jatkuva hiekkatie Uskelan vanhalle
kirkonpaikalle.
Hiidentie eli Vanha Perttelintie
Päivärinteen notkelmassa.
Hiidentie paikalla, jossa tielinja
ylittää sen.
Torpan paikka suoraan edessä,
oikealla Hiidentie.
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Kuvaussuunta
koillinen
lounas
länsi

itä
kaakko
etelä
kaakko
lounas

koillinen

etelä
lounas
kaakko
etelä
etelä
kaakko
kaakko
kaakko
luode
pohjoinen

lounas

luode

koillinen
koillinen
lounas

SKDG201906

25

16.10.

Isokylä

SKDG201906

26

16.10.

Isokylä

SKDG201906

27

22.10.

Isokylä

SKDG201906

28

22.10.

Anjala

SKDG201906

29

22.10.

Anjala

SKDG201906

30

22.10.

Anjala

SKDG201906

31

22.10.

Anjala

SKDG201906
SKDG201906

32
33

22.10.
22.10.

Anjala
Anjala

SKDG201906

34

22.10.

SKDG201906

35

20.11.

Anjala/Karjaskylä
Löytökuvia

SKDG201906

36

20.11.

Löytökuvia

SKDG201906

37

20.11.

Löytökuvia

Tielinjan pohjoispään pelto, kylämäki taustalla.
Tielinjausaluetta Ketomäen ja
Somerontien kaakkoispuolisella
pellolla.
Rantapelto ennen Uskelanjokea
tielinjauksen kohdalla.
Tielinjauksen sillanylityspaikka,
kuvattu kohti Isokylää, Anjalan
puolelta.
Anjalan puolelta Uskelanjokeen
laskevan ojan silta ja sen viereistä kiveystä.
Kuten yllä, kiviä on valunut alas
uomaa kohti.
Joen länsipuolen pohjoisin peltoalue tielinjauksella.
Tielinjausta kohti kaakkoa.
Kuten yllä, taustalla Vuorenmäki.
Tielinjauksen kaakkoispää ja nykyiset tiet, taustalla kantatie 52.
Keramiikkaa Isokylän kylämäen
kaakkoispuolen pellolta.
Palanutta savea samalta alueelta.
Palanutta savea ja yksi tai kaksi
mahdollista saviesineen katkelmaa Perttelintien kaakkoispuolelta.
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etelä
kaakko

luode
kaakko

pohjoinen

koillinen
kaakko
luode
luode
luode
-

LIITE 3: KARTAT

Liitteessä 1 luetteloidut kohteet: 1=Salo Isokylä Pohjoispelto, 2=Salo Isokylä Myllyoja, 3=Salo Isokylä
Eteläpelto, 4=Salo Isokylä Puonti sotamiehentorppa (alempi piste tarkastamaton toinen vastaava torpan paikka) ja 5=Salo Inkereentie. Karttaote Maanmittauslaitos.
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Irtolöytökohteiden tarkemmat levintäalueet: 1=Salo Isokylä Pohjoispelto, 2= Salo Isokylä Eteläpelto
Karttaote Maanmittauslaitos.
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