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Kohde-
numero 

Kohteen nimi Luokitus-ehdo-
tus 

Kaavamerkintä Kuvaus 

1 Herttualan kyläton-
tin vanhin osa 
 
1600-luvun kartan 
(Streng 1635) mu-
kainen rajaus 

Muu kulttuuripe-
rintökohde  
 
Yhä asuttuna 
historiallisena ky-
länpaikkana 
kohde ei täytä 
kiinteän muinais-
jäännöksen 
kriteereitä. 

s -alue 
/s 

Herttualan historiallinen kylänpaikka sijaitsee rantatörmällä, noin 87,5 – 90 mpy korkeuskäyrien 
välisellä alueella. Kylätontin alue on edelleen asuttu. Herttualan kylän nimi on antanut Väinö 
Voionmaalle aiheen olettaa, että kylä olisi 1200-luvun ja 1300-luvun alkupuolen Suomen hert-
tuain toimesta syntynyt uudisasutus. Väitteen paikkansapitävyyttä ei ole kuitenkaan voitu todis-
taa. Ensimmäinen maininta Herttualan kylästä on vuodelta 1441, kun Olavi Hertogh niminen 
henkilö mainitaan lähteissä. Sama nimi toistuu lähteissä 1450-luvulla, 1460, 1466 ja 1469. 
Myöhemmin, vuosien 1508 ja 1513 lähteissä, kylästä mainitaan Heikki Hertogh –niminen hen-
kilö. (Suvanto 1949, 84) 1540-luvun maakirjoissa kylään luettiin myös Pikkola ja Tarpila, jolloin 
Herttualan taloluku nousee viiteen. Varhaisimpia karttaesityksiä kylästä lienee Hans Hanssonin 
1600-luvulla tekemä pienimittakaavainen Ylä-Satakuntaa kuvaava geografinen kartta, johon 
myös Herttuala on merkitty. Anders Strengin (1635) maakirjakartassa kylään on merkitty viisi 
taloa. Kartan mukaan asemoitu kylätontin vanhin osa sijoittuu nykyisen Kylä-Aaakulantien luo-
teispuolelle. 1800-luvulta olevassa isojakokartassa kylätontti on laajentunut myös tien kaak-
koispuolelle.  
 
Havainnot 2013: 1600-luvun maakirjakartan mukaan asemoidun kylätontin vanhimman osan 
havaittiin olevan yhä asuttu. Alueella sijaitsee 1900-luvun alkupuolella rakennettu omakotitalo 
pihapiireineen ja ulkorakennuksineen. Omakotitalon pohjois- ja luoteispuolella on aluetta, jolla 
historialliseen kylätonttiin liittyviä kerrostumia saattaisi olla säilynyt. Isojakokartan mukainen ky-
lätontin laajemman rajauksen mukainen osa on myös edelleen asuttu. Kylä-Aakkulantien kaak-
koispuolella olevilla nuoremmilla tontinosilla sijaitsee nykyään puutarhaa.  
 

2 Jokioisten kyläton-
tin vanhin osa 
 
1600-luvun maakir-
jakartan (Streng 
1635) mukainen 
rajaus 

Muu kulttuuripe-
rintökohde  
 
Yhä asuttuna 
historiallisena ky-
länpaikkana 
kohde ei täytä 
kiinteän muinais-
jäännöksen 
kriteereitä. 
 

s -alue Jokioisen historiallinen kylänpaikka sijaitsee rantatörmällä, noin 87,5 – 90 mpy korkeuskäyrien 
välisellä alueella. Kylätontin alue on edelleen asuttu. Ensimmäinen maininta Jokioisen kylästä 
on vuodelta 1427, jolloin kylä mainitaan sen ja ”Tyrvännönmaan” välisessä rajasopimuksessa. 
1541 kylässä oli kuusi taloa. (Suvanto 1949, 83-84) Anders Strengin (1600-luku) maakirjakar-
tassa kylään on myös merkitty kuusi taloa (kuva 13). Kartan mukaan asemoitu kylätontin van-
hin osa sijoittuu pääosin nykyisen Tiihalantien länsipuolelle, Katilan tilakeskuksen alueelle. 
1700-luvulta olevassa isojakokartassa kylätontti on laajempi ja ulottuu myös tien itäpuolelle. 
Kylä esiintyy myös Hans Hanssonin Ylä-Satakuntaa kuvaavassa 1600-luvun kartassa (kohteen 
Herttuala (Herttula) yhteydessä). 
 
Havainnot 2013: 1600-luvun maakirjakartan mukaan asemoidun kylätontin vanhimman osan 
havaittiin olevan yhä asuttu. Alueella sijaitsee Katilan tilakeskus pihapiireineen ja ulkoraken-
nuksineen. Osa kylätontin vanhimmasta osasta sijaitsee nykyään laitumena olevassa metsi-
kössä. Etenkin täällä voidaan historialliseen kylänpaikkaan liittyvien kulttuurikerrosten säily-
mistä pitää mahdollisena. Kylätontin vanhimman osan alue sijaitsee pääosin Herttualan 



 

 

osayleiskaavan rajauksen ulkopuolella. Kaavarajauksen sisäpuolella sijaitsee pieni osa kylä-
tontin vanhimmasta osasta. Tämä alue on nykyään tiealuetta, jolla kulttuurikerrosten 
säilyminen on epätodennäköistä. Isojakokartan mukaan asemoidusta kylätontista osa sijaitsee 
Herttualan osayleiskaava-alueella. Tällä alueella on nykyään Ali-Marttilan tilaan kuuluva raken-
nus ja pysäköintialue. Isojakokartan (Florin 1773) mukaan asemoitu kylän tonttimaa ulottuu 
aina Säkkölänjärveen ja siihen virtaavaan jokeen saakka.  
 

 Säilynyt merkittävä 
vanha tielinja 
 
Käytöstä poistunut 
merkittävä vanha 
tieyhteys 
 

 ht (yhtenäinen viiva) 
 
 
ht (katkoviiva) 

Isojakokartoilla ja 1800-luvun -1900-luvun alun pitäjänkartoilla näkyvät tärkeimmät, yhä 
käytössä olevat tielinjat. Tielinjoista tärkeimpiä ovat kyliä yhdistänyt, osin yhä maastossa hah-
motettava tielinja sekä säilyneet kirkolta Herttualaan ja Huutijärveltä Tiihalaan vievät tielinjat. 
Muita vanhoja säilyttämisen arvoisia tielinjoja ovat Yli-Marttilan eteläpuolitse Joutsiniemen kar-
tanolle vievä tie sekä Ala- ja Ylä-Eerolan välinen 1900-luvun alussa muodostunut kapea yhdys-
tie. 
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