
Liite 6 Maakuntakaavan alueet ja kohteet

Mkaluenro Ryhmä Mknro Kohdenimi Kuvaus Luokka Tyyppi Ajoitus Arvotus

muinaisjäännökset

sm 4402 Ihode Seitsemän röykkiön ryhmä Ihoden kyläkeskuksen ja valtatie 8:n länsipuolella etelään ja lounaaseen viettävällä kalliorinteellä.  Alue on 2 kivirakenteet varhaismetallikautinen

ollut osittain laitumena, ja röykkiöiden alapuolella on kaksi peltoterassia, joita ei enää viljellä.  Röykkiöiden koko vaihtelee n. 4:n ja vajaan 

7 metrin välilllä.  Ne ovat melko matalia ja pyöreähköjä ja sijaitsevat pienehköllä alueella, koordinaattien mukaan likimain 20x40 m 

alalla.  Röykkiö 1 on koottu isoista kivistä, röykkiö 2 puolestaan pienistä kivistä.  Röykkiöiden lisäksi mäellä on useampia epämääräisiä 

kiveyksiä.

sm 4434 Vähä-Aunela Rautakautinen mahdollinen kalmisto Ihoden kyläkeskuksen alueella, vanhan ja uuden tien välialueella peltosaarekkeessa, mistä ei ole 2 hautapaikat rautakautinen

merkkejä maanpinnalle.  Pellon laidan ojaa kaivettaessa oli löytynyt kaksi rautaista keihäänkärkeä matalan jyrkähkön törmän päältä, 

noin 20 m kahden aitan koillispuolelta aidan ja ison kiven luota.  Kärjet olivat 70 cm syvyydessä, ja maa paikalla oli mustaa.  

Lähialueelta kerrotaan löydetyn myös nuolenkärjen.  Inventoinnissa 1964 tehdyt koekuopat eivät osoittaneet muinaisjäännöksen 

merkkejä.  Alempaa pellosta on löydetty tuluskivi ja kuutiokiviä aitoista edelleen lounaaseen.  Vaikuttaa siltä, kuin alueella olisi ainakin 

yksi hauta ja mahdollista rautakautista asuinpaikkaakin.

smh 4402 Ainola (ent. Salvi) 1800-luvun kivikellari. Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. historiallinen

smh 4403 Lemmenkuja Torpan kivikellari (tynnyriholvi) kyläraitin varressa etäällä kyläkeskustasta. Mahdollinen historiallinen

historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

rakennetun ympäristön kohteet

sr 4221 Raunela Torpan tontilla myllyn lähellä myllärin rakennuttama asuinrakennus 1929-30, laajennettu 1939-40. Tiilinavetta 1950-l. seudullinen

Osa kylämiljöötä. Lohkottu Vuori-Maikolan tilasta.

srr 4206 sr 4220, 4222 Vanhat kylätontit ja Vanhalla kylätontilla kantataloista (7kpl) osatalot Kylä-Salvi (1850-luvulta), Uusitalo (1920-l.), Kylä- seudullinen

raitti Lotila (1910-l.), Vähä-Aunela 1920-l. ja Ihoden koulu, vanhin osa 1910-l. Lähistöllä vanhaa 

rakennuskantaa, mm kyläsepän torppa Kallio ja osuuskauppa.

sr 4220 Kylä-Lotila Lotilan osatalo vanhalla paikalla. Päärakennus paritupa 1910, kuisti uudempi. Savirunkoinen navetta 1916, luhti ja seudullinen

aitta 1800-l., kuivuri 1900-l. ja kivikellarin raunio 1800-l./1900-l.

sr 4222 Uusitalo Kantatalo vanhalla paikalla. Päärakennus 1919, kaksoiskuisti, ulkoasu säilynyt. Navetta 1919, pumppuhuone 1950-l. seudullinen

muut merkinnät

A 904 Ihode Ihoden taajama

et 003 Ihoden puhdistamo

t 007 Ihoden oleva teollisuus laajentumisalueineen

Lisäksi kaavalla huomioitava kohde:

Vanhan Varsinais-Suomen maakuntakaavan (vahvistettujen seutukaavojen) kohde (korvattu uudella maakuntakaavalla)

SU-600 Polttilan kiharamänty Luonnonsuojelukohde
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