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Tämän vihkon kartat teksteineen on luotu osana
Paimionjoki-yhdistyksen Someron järviketjun polut ja
reitit Leader -kehittämishanketta, joka saa rahoitusta
Varsinais-Suomen jokivarsikumppanei l ta . Hankkeen
puitteissa järjestetti in kesäkuussa 2016 nel jä pyöräi ly- ja
kävelyretkeä eri puol i l l a Someroa, Paimionjoen latvaosan
järviketjun maisemissa. Näitä reittejä voi vapaasti käyttää
omatoimisen retkei lyn tukena, ottaen huomioon, että
reittien varrel le osuvat kartano- ja talokohteet si ja itsevat
pääosin yksityisi l l ä mai l la .

Retkei lyn i loa!



Paimionjoki-yhdistys

Someron järviketjun polut ja reitit Leader -kehittämishanke

2016

Projektikoordinaattori El ina Tuomari la

Reitit, valokuvat, tekstit

Adele Halttunen, harjoittel i ja

Turun yl iopiston maisemantutkimuksen oppia ine

Kartat, tekstit, ta itto

Kartat on muokattu maanmittausla itoksen perus- ja taustakartoista.



Reitin pituus n. 8km

QR
LUE MATKAKERTOMUS



KENN INTI EN REI TTI
A MAAMIESSEURAN TALO rakennetti in kolme
vuotta yhdistyksen perustamisen jä lkeen vuonna 1914
Hämeen Härkätien varteen. Ricardo Björnbergin
suunnittelema rakennus on arvioitu maisemal l i sesti ja
paikal l i sh istoria l l i sesti arvokkaaksi .

B HÄMEEN HÄRKÄTIE l ienee yhdistynyt varhaisista
erämaateistä n. 800-luvul la . Se on ol lut tärkein reitti
Aurajoki laakson ja Hämeen väl i l l ä . Kansanrunojen
Härkätie-nimitys saattaa ol la jäänne ikivanhan tien
myyttisestä syntysel i tyksestä.

C ÅVIKIN KARTANON paikal la on si ja innut vuonna
1747 perustettu lasitehdas, joka ol i maamme
ensimmäinen ja tuona aikana ainoa lasitehdas.
Kartanon rakennukset tuhoutuivat tul ipalossa v. 1833.
Vain i lmeisesti v. 1802 rakennettu päärakennus säi lyi .
Kartano laajennetti in nykymittaansa 1860-luvul la .
Härkätien l in jaus on aikoinaan kulkenut kartanon
rakennusten väl istä .

D ÅVIKIN SILTA (Kaurakedon si l ta)

E KENNINTIE: Pitkäjärven kohdal la Härkätiel lä
l ienee ol lut kaksi l in jausta. Etelänpuoleinen l in jaus on
mahdol l i sesti vanhempi , mitä puoltaa Someron

kirkon si ja inti Paimionjoen eteläpuolel la . Kennintie
kulkenee Härkätien etelä istä l in jausta myötäi l len.

F KENNI : Al i -Kenni on toinen Pitkäjärven vanhal la
kylätonti l la sä i lyneistä taloista . Yhdessä toisen talon,
Simi län, kanssa Al i -Kenni muodostaa maisemal l i sesti
ja rakennushistoria l l i sesti arvokkaan, yhä käytössä
olevan umpipihakokonaisuuden.

G LÅNGSJÖN KARTANO on perustettu 1600-luvul la ja
on väl i l l ä tunnettu myös Kujanpään nimel lä - Långsjön
nimi vaki intui 1700-luvul la . 1800-luvun lopulta
vuoteen 1917 kartanossa toimi maatalouskouluja .
Kartanoon johtaa maisemal l i sesti arvokas
vaahterakujanne.

H HOVIRINNAN SILTA on rakennettu 1900-luvun
puol iväl i ssä vanhan Hämeen Härkätien Paimionjoen
yl ityspaikan kohdil le.

J HOVIRINNAN PATO on rakennettu vuonna 1965
Turun kaupungin toimesta. Hovirinnankosken
säännöstelypato säännöstelee vedenkorkeutta
Somerniemen Pal ikaisi in asti .

K PITKÄJÄRVEN UIMARANTA



Reitin pituus n. 15 km

QR

LUE MATKAKERTOMUS



KIMALAN REI TTI
A KI IRUUN PUISTON päärakennus ja kivinen vi l ja-
makasi in i on rakennettu 1800-luvul la . Puisto ja puutar-
ha on perustettu 1900-luvun alussa, ja ovat si l loisen
Someron yhteiskoulun rehtorin Joel Vi ikin kädenjä lkeä.

B SOMERON KIRKON vanhin olemassaoleva rakennus
on kivisakasti , joka on rakennettu 1400-luvun lopussa.
Nykyinen ti i l ikirkko on Chiewitzin suunnittelema goot-
ti la istyyl inen pitkäkirkko, joka vihitti in käyttöön 1860.

C LAINAMAKASI IN IT toimivat pankkien tapaan.
Perustamisasiakirjat a l lekirjoitetti in vuonna 1758.
Nykyiset makasi in it on rakennettu 1800-luvun alussa.

D HÄRKÄLÄN kylä on historia l taan kartanokylä: kaikki
sen maat kuulu ivat vielä 1900-luvun alussa Kirkkojär-
ven ja Saarentaanjärven väl isel lä niemel lä si ja itseval le
Härkälän kartanol le, joka on perustettu vuonna 1594.

E KIMALAN RANTATIE kulkee Pusulanjärven etelä isel lä
rannal la Ryhdän ja Kimalan kyl iä vi i stäen. Tien on arvel -
tu mukai levan Hämeen Härkätien mahdol l i sta etelä istä
l in jausta.

F KIMALAN KARTANO JA PUISTO: vanha pääraken-
nus (Konsin) on Someron vanhimpia asuinrakennuksia,

G MÄKILÄN TRAKTORIMUSEON vuositta inen Ol
Hol l i l l a -kesätapahtuma esittelee perinteistä maala is-
kulttuuria: perinneruokia, kotielä imiä ja työtapoja .

H KÄRILÄN SILTA

I HÄRKÄTIE on historia l l inen tie, joka l ienee yhdisty-
nyt jo 800-luvul la eränkäyntieistä tärkeimmäksi
kulkureitiksi Aurajoki laakson ja Hämeen väl i l le.
Somero on ol lut useiden muinaisteiden solmukohta.

J KERTUNSALO on Pusulanjärven saari , jossa on
vielä 1900-luvun puol iväl i ssä ol lut tanssi lava.
Nykyään yksityisessä omistuksessa.

K LINNANMÄKI on kohonnut alun perin yl i 35
metriä veden pinnan yläpuolel le. Rautelanjärven ja
Saarentaanjärven väl isessä kapeikossa, keskeisten
maa- ja vesireittien varrel la si ja innut Linnanmäki on
luonnonympäristöltään ja kulttuurih istoria l l i sesti
kiehtova alue.

mahdol l i sesti 1700-luvun alu lta . Uusi päärakennus
(Avel lan) rakennetti in v. 1850. Konsinin on ol lut
loistossaan jo Kimalaa 1800-luvun lopul la isännöineen
Oskar Konsinin aikana: hän istutti puutarhaan 50-60
eri la ista lehtipuun taimea.



Reitin pituus n. 14 km



A SOMERNIEMEN KESÄTORI : Somerniemi-Seura on pian 30 vuoden
ajan järjestänyt kesälauntaisin torin, jonka lähiruokatarjonta,
torikahvi lat ja kirpputorit houkuttelevat ni in somerola isia kuin
vieraspaikkakuntala isia Somerniemel le.

B SOMERNIEMEN KIRKKO on rakennettu 1813, ja on järjestyksessä
nel jäs Somerniemen kirkkorakennus. Se on kelta inen, puinen
pitkäkirkko, jossa on pienet kylkiä iset pohjois- ja eteläsivui l la .
Somerniemel lä on ol lut kirkko vuodesta 1682. Kirkkomaan tapul i on
rakennettu 1700-luvun lopul la .

C HANSUN KAUPUNKI JA JONTEN KAUPPA: Keltiä isten kylän keskus
on paikal l i sten suussa Hansun kaupunki . Jonten kauppa on Someron
ainoa toiminnassa oleva kyläkauppa. Pyöräretkel lä voi pysähtyä
Hansun kaupunki in jäätelö- ja kahvipaussi l le.

D KELTIÄISTEN VANHA KYLÄTONTTI : i sojaonaikaisel la vanhal la
kylätonti l la si ja itsee yhä kaksi a lkuperäistä taloa, Korpi lo ja Seppälä .
Koko Keltiä isten kylässä on noin 60 asukasta.

E VESANOJAN VANHA KYLÄTONTTI on isojaossa kuulunut samaan
jakokuntaan Keltiä isten kanssa. Vanhal la kylätonti l la si ja itsee
maisemal l i sesti ja kulttuurih istoria l l i sesti arvokas Takalan talo, joka on
kylän entisen kantatalon Ketun osatalo.

PAIN ION REI TTI



A

B



SOMERON KESKUSTAN REI TTI
Ta lojen tari noi ta j a rakennetun ympäri stön h i stori aa jokima i semassa

LÄHTÖ (A) kel lo 17: 30 osoitteesta: Svensson, Vanhatie 20, Somero.
Tutustumme Torpan taidenäyttelyyn ja nautimme kahvin retken
alkaja isiksi .
(Varaa kahviraha mukaan.)

SUUNTAAMME kävel len ja pyöräi l len kohti Lamminniemen polkuja ja
Havuharjua tutustuen matkan varren rakennettuun ympäristöön ja
vesistöön.

HAVUHARJULLA (B) pääsemme tutustumaan Someron Tupanäyttämönä
tunnettuun alueeseen ja sen ympäristöön.

PALUU takaisin lähtöpaikkaan Svenssoni l le.
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