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Esipuhe 

Porras–Renko-museotien hoito- ja ylläpitosuunnitel-
ma on laadittu Pirkanmaan ELY-keskuksen toimek-
siannosta. Se on Liikenneviraston museotie- ja –sil-
takokoelmaan pysyvästi tallennetun museokohteen 
ympäristönhoidon ja kehittämisen suunnitelma.

Arvokkaiden tiealueiden, museoteiden ja –siltojen 
säilyttäminen kuului aikaisemmin Tiehallinnon ja sen 
edeltäjävirastojen tavoitteisiin. Tehtävä on siirtynyt Lii-
kennevirastolle. Liikenneviraston museotiet ja –sillat 
muodostavat perinne-esineistön ja niiden tietoarvoa 
tukevien arkisto-, kirjasto- ja kuva-aineistojen kanssa-
valtakunnallisen tieliikenteen perinnekokoelman.

Museotie- ja -siltakokoelman pitkäjänteiseksi hoita-
miseksi ja säilyttämiseksi käynnistettiin vuonna 2006 
projekti, jossa laadittiin perusselvitys museokohteiden 
tilasta, historiasta, merkityksestä, alkuperäisyydes-
tä ja pitkäjänteisen säilyttämisen edellytyksistä sekä 
varmistettiin kohteisiin liittyvien dokumenttien tallen-
tuminen.

Kohteiden arviointiin käytettiin museoteitä ja –silto-
ja varten kehitettyä kokoelmapolitiikkaa. Selvityksen-
pohjalta päätettiin, että kaikille pysyvästi tallennetuille 
museokohteille tehdään jatkotoimenpidesuunnitelmat 
kohteiden pitkäaikaista kunnossapitoa varten.

Aikaisemmin on laadittu vastaavat suunnitelmat 
seitsemälle museosillalle ja yhdeksälle museotielle. 
Suunnitelmien näkökulmaksi on kehittynyt paikalli-
nen asiantuntemus. Työ aloitettiin maastokatselmuk-
sella museotiellä. Museotie kuljettiin päästä päähän. 
Maastokatselmukseen Porras–Renko –museotiellä 
14.9. osallistuivat työn tilaajan edustajana  Johannes 
Järvinen, Pirkanmaan ELY-keskus ja tien hoitourakan 
edustajana Marko Vepsäläinen, YIT. Johannes Jär-
vinen on myös Pirkanmaan ELY-keskuksen tieperin-
neyhteyshenkilö. Paikallistuntemusta edustivat Antti 
Leinikka, Renko-seura ry:stä ja Antti Jokela, kotiseu-
tutyön aktivisti. Lisäksi paikalla olivat konsultit Martti 
Piltz, Mobilia ja Laura Soosalu, Destia sekä amanu-
enssi Mikko Pentti Mobiliasta. Maastokatselmuksen 
aikana voitiin keskustella muutamien tienvarren asuk-
kaiden kanssa lähinnä heidän kokemastaan museo-
tien liikenneturvallisuudesta. 

Työn aikana on keskusteltu useiden asiantuntijoiden 
kanssa, joiden nimet on mainittu lähdeluettelossa. 
Tilaajan edustaja työssä on ollut Johannes Järvinen 
Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Pääkonsulttina on ol-
lut konsultti Martti Piltz Mobiliasta, avustajana amanu-
enssi Mikko Pentti. Konsulttina työssä on ollut Destia 
Oy, jossa suunnitelman laatimisesta ja työn raportoin-
nista on vastannut maisema-arkkitehti Laura Soosa-
lu. Avustajana on toiminut suunnitteluassistentti  Mervi 
Koivula.

Tampereella joulukuussa 2016

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liikenne ja infrastruktuuri
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1 Lähtötiedot
1.1  Porras–Renko-tien sijainti

Porras–Renko museotie, tienumero 2831, sijaitsee 
Hämeenlinnan kaupungin (entisen Rengon kunnan) 
alueella. Museotie muodostaa tiekolmion tien 10 (Hä-
meenlinna–Turku) ja tien 54, (Hollola–Riihimäki–Tam-
mela) välille. Museotien varrella ovat Nummenkylän 
ja Lietsan kylät. 

Museotie on pituudeltaan 10,3 kilometriä. Museo-
tien pohjoispää sijoittuu tien 10 eteläpuolella olevan 
opastustaulun kohdalle, jonka tierekisteriosoite on 
2831/1/300. Eteläpäässä tieosoite on 2831/ 2/ 3838 
ja tie liittyy Räyskälän tiehen 54. 

Museotien pohjoispää valtatien 10 läheisyydessä. Kuva Laura 
Soosalu.

Museotien sijainti.

Museotien eteläpää. Kuva Laura Soosalu.
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1.2  Porras–Renko-tien 
nimeäminen museotieksi

Porras–Renko-tien museotieksi valitsemisen asiakir-
jat ovat kadonneet eli ei tiedetä millä perusteilla si-
tä on esitetty museotieksi. Hämeen Härkätie on ollut 
tunnettu kirjallisissa lähteissä Jaakko Teitin vuosien 
1555–1556 valitusluettelosta alkaen. Tietä on jo var-
haisissa tieteellisissä tutkimuksissa pidetty Suomen 
vanhimpana tai ainakin yhtenä vanhimmista kaukolii-
kenteen teistä. Kun Tie- ja vesirakennuslaitos (TVL, 
aik. TVH) valitsi museokohteitaan 1970- ja 1980-luvun 
taitteessa, oli ilmestynyt tiehistorian perusteokseksi 
arvotettu Suomen teiden historia I (1974). Siinä käsi-
tellään Hämeen Härkätietä, joten valinnalle on löyty-
nyt tieteellisesti kestäviä perusteluja. 

Porras–Renko-tie nimettiin museotieksi vuonna 
1982 ensimmäisten Tie- ja Vesirakennuslaitoksen mu-
seokohteiden joukossa. Lievää hämmennystä on he-
rättänyt sen nimi. Tie kulkee Rengon kunnan alueella, 
mutta se ei ulotu Rengon kirkonkylään eli entisen Ren-
gon kuntakeskukseen eikä lähellekään Portaan kylää. 
Nimi johtuu siitä, että Portaassa ja Rengossa oli kesti-
kievarit eli se oli kestikievarimatka eli etappi. Ilmeisesti 
museotien nimellä on haluttu osoittaa sen kuuluminen 
Varsinais-Suomen ja Vanajan Hämeen väliseen valta-

kunnalliseen tieyhteyteen ja erityisesti kievareiden ra-
jaamaan etappiin. Museotien nimenä esimerkiksi Liet-
sa–Nummenkylä-tie, jota paikallisesti käytetään, olisi 
huomattavasti kuvaavampi. 

Porras–Renko-museotien valinnan jälkeen Hä-
meen Härkätien ja myös Porras–Renko-museotien 
tietoarvo on noussut erittäin merkittävästi. Jaak-
ko Masosen vuosina 1986–1988 laatima väitöskirja 
”Hämeen Härkätien synty ja varhaisvaiheet” mullisti 
kokonaan keskustelun maaliikenteen ja maaliiken-
neväylien merkityksestä verrattuna aikaisempaan tie-
teellisesti kestämättömään käsitykseen vesiliikenteen 
ylivoimaisesta tärkeydestä. Väitöskirjaan liittyi arkeo-
logisia tutkimuksia tielinjalla. Sitä seurasi useiden tut-
kimusten sarja, jotka liittyivät Tielaitoksen ja sen edel-
täjien 200-vuotisjuhlajulkaisuihin. 

Museotie on luokiteltu perinnekokoelmassa keski-
aikaisiin eli Jaakko Teitin valitusluettelon 1555–1556 
teihin, jotka siis edustavat Suomen alueen tiestön 
varhaisimpia historiallisia vaiheita. Hämeen Härkätie 
ja myös museotiejakso ovat kuitenkin huomattavasti 
vanhempia. Masosen mukaan tie on alun perin synty-
nyt Varsinais-Suomen ja Vanajan Hämeen rautakau-
della asutettujen alueiden kaupalliseksi yhteydeksi. 
Hän perustelee tien synnyn ja iän asutushistoriallisin 
ja kaupallisin perustein. 

Suomen inventoidut tiet ovat harvassa, mutta Hämeen Härkätie on poikkeus. Kartakkeella on seitsemän nimettyä tietä, jotka on 
inventoitu viimeistään vuonna 1992. Sen jälkeen on yksittäisiä tiekohteita inventoitu useitakin, mutta ei yhtään pidempää tielinjaa. 
Kartakkeella näkyvät numerot 1-12 osoittavat arkeologisten kaivausten sijainteja. Niistä viisi sijaitsee Hämeen Härkätiellä ja niistä 
kaksi museotien läheisyydessä. Lähde: Masonen 1989, s. 26, Salminen, 1993, s. 56
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1.3  Porras–Renko-tien 
historialliset vaiheet

1.3.1  Mistä nimi tielle?

Härkätie tai Hämeen Härkätie on Suomen alueen 
teille melko harvinainen nimityyppi. Yleensä tiet on 
nimetty niiden suuntien mukaan. Näin on alun perin 
ollut myös Härkätie. Kaikissa Ruotsin vallan ajan kar-
toissa tien nimi on ”(almänna) Väg till/ifrå Åbo/Tawas-
tehus”, siis Turun ja Hämeenlinnan välinen tie.

Härkätie on samankaltainen kansanomainen nimi-
tys tielle kuin Huovintie Ala-Satakunnassa. Härkätien 
nimen syntyä on tutkittu monesta näkökulmasta. Tiellä 
ei ole yhtään ”härkä”-paikannimeä. Härkä ei ole myös-
kään ollut kovin yleinen vaunun vetäjä tai taakkaeläin 
kuten hevonen. Härkä maatalouden hyötyeläimenä 
on tunnettu ja yleinen erityisesti Varsinais-Suomessa, 
mutta harvinainen Hämeessä. Hämeessä härkä yleis-
tyi vasta 1600-luvulla, kun Ruotsin jatkuvien sotien 
tarpeisiin takavarikoitiin hevosia. 

Härkätien nimi on yhdistetty tunnettuun Tuu tuu tupak-
kirulla-runoon. Siitä on löydetty Varsinais-Suomessa 
ja Hämeessä 417 toisintoa, joista 152:ssa mainitaan 
Härkätie. Runon perustyypeistä on Varsinais-Suo-
messa yleisin riimitys, jossa ei mainita Turuntietä ei-
kä Härkätietä. Hämeessä taas on yleisintä mainita 
molemmat. Hämeessä eniten tallennuttuja versioita 
löydettiin Hattulassa. Siellä kaikki riimitykset sisälsi-
vät menon Turkuun ja osa myös Härkätien. Varsinais-
Suomessa Tupakkirulla-runon tallenteista löytyi vain 
muutama maininta Härkätiestä tai tiestä yleensä ja 
nekin muualta kuin tien varrelta. Masonen esittää, et-
tä Härkätien nimitys voi olla toisinto yleiseurooppalai-
sesta perinnetarinasta härästä, joka on ensimmäise-
nä raivannut tien.  

Tupakkirulla-runot on kerätty vuoteen 1915 men-
nessä. Tupakka viittaa niissä melko nuoreen ikään, 
ehkä siis aikaisintaan 1800-lukuun. Olisiko Härkätie 
voinut olla seurausta varhaisemmista ”härkä”-mai-
ninnoista? Lähteissä löytyy vain yksi Härkätie. Vuo-
den 1742 Turun ja Hämeen läänin rajakartassa on 

Tuuti tuuti tupakkirulla- runon Varsinais-Suomessa ja Tupakkirulla-runon Etelä- ja Keski-Hämeessä kerättyjen toisintojen tallennus-
paikat ja Ruotsin vallan ajan kartoissa esiintyvien ”härkä- karja- ja sonni”- nimistön havaintopaikat. Lähde: Masonen, 1989, s. 91.
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”Härkäpålkå”, joka on merkitty noin neljän kilometrin 
pituudelta karttaan. Tällä havainnolla ei ole yhteyttä 
Turku–Hämeenlinna-tiehen. Härkätie-nimi Turku–Hä-
meenlinna-tielle on siis melko nuori verrattuna tien 
ikään. Tarkemmin määrittelemättä Härkätie-nimen 
yleinen kansanomainen käyttö liittyy siis aikaisintaan 
autonomian aikaan. Tässä hoito- ja ylläpito-ohjeessa 
tiestä käytetään nimeä Härkätie myös varhaisemmista 
ajoista, kuten myös esimerkiksi Masonen on käyttänyt 
tutkimuksissaan.

1.3.2  Liikennetarve

Kulkuyhteys Varsinais-Suomesta Hämeeseen on ollut 
muinaistienä ehkä jo 800-luvulla. Tien iästä on erilai-
sia käsityksiä. Käsitteenä muinaistie tarkoittaa yhtä ta-
loa suuremmasta asutuksesta markkina- tai kauppa-
paikalle johtanutta kaukoreittiä. Silloin sitä voi verrata 
nykyajan valtatiehen. Muinaistie kulkuväylänä vastaisi 
nykyistä polkua tai äärimmäisessä tapauksessa ehkä 
vain puihin hakattuja pilkkoja seuraavaa linjaa, joka 
ylitti vesistöjä ja kosteikkoja pitkospuiden ja kivilato-
musten avulla. 

Rengon seudun asutus on pakanuuden ajalta. (Kristin-
usko tuli Suomeen karkeasti vuosien 900–1100 välillä) 
Asutusryppäät syntyivät nykyisten Hattulan, Hämeen-
linnan, Vanajan ja Janakkalan keskuksiin. Rengon 
asutustiivistymän on selitetty johtuvan siitä, että ole-
massa oleva tie (Vanajan Hämeestä kohti Varsinais-
Suomen asutusta) keräsi asukkaita tien ja Renkajoen 
risteykseen eli nykyisen Rengon kirkon läheisyyteen. 
Vuonna 1440 löytyy ensimmäisen kerran lähteistä tieto 
Rengosta. Rengon pitäjän rajankäyntiä on käyty sitä 
ennen, alkaen 1300-luvulla. Rengon kappeliseurakun-
ta on muodostunut aluksi vain osasta Rengon pitäjää. 
Kappelin perustamisajankohta on epäselvä. Arvio on 
noin 1400-luvun puoliväli. Rengosta tuli pyhiinvaellus-
kultin ansiosta kokoaan merkittävämpi paikka. Pyhän 
Jaakon kultti ja pyhiinvaellus Santiago de Composte-
laan tunnetaan vuodesta 1330. Pyhä Jaakko on erityi-
sesti pyhiinvaeltajien ja matkalaisten suojeluspyhimys. 
Rengon kirkko on omistettu Pyhälle Jaakolle. Rengon 
kirkko oli katolisen ajan tärkein pyhiinvaelluskirkko Hä-
meessä. Toivioretket suuntautuivat Turun kautta kohti 
Santiago de Compostelaa. Kuriositeettina tunnetaan 
saksalaisen pyhiinvaeltajan Jacob Lothernikthin käynti 
Rengon kirkossa vuonna 1505. Pyhiinvaellusten mää-
rästä ja merkityksestä Rengossa on vain vähäisiä tie-
toja.

Kalmistojen perusteella määritelty läntisen Suomen asutus nuoremmalla rautakaudella (800-1300 aaj.) näyttää tältä Kivikosken, 
1955, ja Huurteen, 1979, tutkimusten mukaan. Karttapohjaan on lisätty Hämeen Härkätie 1600- ja 1700-lukujen karttojen mukaan. 
Lähde: Masonen 1989, s. 13.  
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1.3.3  Kulkuyhteyden synty 

Tutkijat ovat siitä jokseenkin yksimielisiä, että tie Var-
sinais-Suomen ja Hämeen Rengon kautta yhdistävä-
nä valtakunnallisena kulkuväylänä liittyy viimeistään 
kristinuskon tuloon Suomeen. Mikään käytössä oleva 
arkeologinen havainto tai lähdemateriaali ei kuiten-
kaan todista 1500-luvun alkua vanhempaa tieyhteyttä.

Useammat tutkijat ovat perustelleet tien syntymi-
sen myöhemmälle rautakaudelle (800–1300 aaj.), eli 
viikinkiaikaan ja ristiretkiaikaan. Pyhän Henrikin legen-
dan mukaan ensimmäinen ristiretki oli vuonna 1150, 
mitä nykyajan tutkijat pitävät liian varhaisena arviona. 
Hämeen Härkätiehen syvimmin perehtynyt ja siitä väi-
tellyt Jaakko Masonen perustelee tien iän asutushis-
torialla. Siitä vallitsee melko yhtenäinen arkeologisiin 
havaintoihin perustuva käsitys, että Suomen (tarkoit-
taa nykyistä Varsinais-Suomea) ja Vanajan Hämeen 
(nykyinen Hämeenlinnan seutu) alueet ovat olleet 
asuttuja jo viimeistään rautakaudella. 

Masonen viittaa tieverkon kehitysmalliin, jonka on 
Kai-Veikko Vuoristo esittänyt Suomen teiden historia 
1-teoksessa. Sitä on kutsuttu ”siirtomaa-malliksi”. Sen 
mukaan tieverkko syntyy neljässä kehitysvaiheessa: 

1. Kuljetusverkon esiaste, jossa rannikolla on 
joukko pikkusatamia, joilla on pieni takamaa. 
2. Reittejä tärkeimmistä rannikkokeskuksista syn-
tyy sisämaakeskuksiin, jotka kasvattavat oman 
takamaansa. 
3. Tieverkko muodostuu. Rannikkoreittien varrelle 
syntyy paikallisia keskuksia ja takamaakeskukset 
muodostavat omia kokoojareittejä. 
4. Runkoreitit syntyvät tärkeimpien rannikko- ja si-
sämaakeskusten välille. 

Masonen ajoittaa nämä vaiheet Varsinais-Suomen ja 
Vanajan Hämeen välillä seuraavasti: 

1.vaihe ennen vuotta 800. Varsinais-Suomen asu-
mattomaan ylämaahan sekä Vanajan Hämeestä 
lounaaseen johtavat eräreitit alkavat yhdistyä. 
2. vaihe vuosina 800–975 on ns. Birkan periodi 
eli Ruotsin Mälarin Birkan kauppa hallitsee myös 
nykyisen Suomen rannikkoseutuja ja tärkeimpiä 
sisämaapaikkakuntia. Birka romahtaa vuonna 
975. Kuljetusverkko alkaa muodostua tärkeimpien 
rannikkopaikkakuntien ja sisämaapaikkakuntien 
välille. Härkätien linjaus on vielä vakiintumaton ja 
se hajoaa kummastakin päästä useisiin, osittain 
eriaikaisiin, suhteellisen tasa-arvoisiin kohteisiin. 
Toisin sanoen esimerkiksi Aurajokilaakso tai Turku 
eivät vielä ole vakiinnuttaneet asemaansa Varsi-
nais-Suomen tärkeimpänä satamapaikkana. 

3. vaiheessa muodostuu varsinainen tieverkko 
vuosina 1000–1300. Birkan kauppapaikat vaih-
tuvat ”muinaiskaupunkeihin”. Turun historia aloi-
tetaan usein kirjeestä, jonka paavi Gregorius IX 
päiväsi 23. tammikuuta 1229. Siinä annettiin lupa 
siirtää Suomen (katolinen) piispanistuin Aurajoki-
laaksoon, joka oli ollut vaurasta ja suhteellisen 
tiheästi asuttua aluetta jo rautakaudella. Varsinai-
nen Turun kaupunki alkoi muodostua 1200-luvun 
lopulla. Perustamisvuotta ei tiedetä, koska aihee-
seen liittyvää asiakirjaa ei ole säilynyt. Turun tuo-
miokirkko vihittiin käyttöön vuonna 1300. 
4. vaiheessa syntyvät runkoreitit. Härkätie vakiin-
tuu Turun ja Hämeenlinnan väliseksi runkoreitiksi. 
Turun ja Hämeen (ja Viipurin) linnojen perusta-
minen liittyvät Etelä-Suomen liittämiseen Ruotsin 
valtioon ja käskynhaltijan nimittämiseen Suomeen 
vuonna 1280. Turusta tulee Suomen hengellinen 
ja hallinnollinen keskus ja Turun linna hallitsee Au-
rajokisuussa merenkulkua. Saksalaiset kauppiaat 
hallitsevat Itämerta ja Suomenkin alueelle tulee 
saksalaista kauppaa ja kauppapaikkoja, kaupun-
keja.

Härkätien merkitystä pääliikenneväylänä Masonen 
perustelee vesireittien olemattomuudella. Hämeestä 
ei johda Suomenlahdelle yhtään vesireittiä. Salpaus-
selkä muodostaa vedenjakajan. Myös Suomenlahden 
jokien topografi a on erittäin huono minkäänlaisel-
le veneliikenteelle, puhumattakaan kauppalaivoista. 
Vaikka sen ajan kauppalaivat olivat nykyiseen verrat-
tuna pieniä, niille oli tyypillistä suhteellisesti suuri rah-
timäärä ja pieni miehistö. Laivan vetäminen koskista 
ylös tai lastin purkaminen ja uudelleenlastaaminen 
koskipaikoissa olisi ollut miehistölle mahdotonta. 

Näyttää siltä, että Varsinais-Suomen ja Vanajan 
Hämeen välinen tie on syntynyt asutushistoriallisista 
lähtökohdista. Tien linjaus on ollut jo näistä esihisto-
riallisista ajoista melko sama kuin nykyisin. Ruotsin 
tiluskarttoja on vuodesta 1633 alkaen. Tien Varsinais-
Suomen puoleinen osuus kulkee tiiviisti jokirantoja. 
Syynä on saattanut olla jäätyneen joen käyttö talvitie-
nä. Hämeessä tie on kulkenut metsämaita. Koillisesta 
lounaaseen johtava tie kulkee vasten yleensä luoteis-
kaakko suuntaisia harjuja. Kummuiksi ja selänteiksi 
kasaantuneet moreenimaat tekevät tiestä mutkaisen 
ja mäkisen. Hämeessä luonnonmuodostumat eivät 
ohjaa tien linjausta samalla tavalla kuin Varsinais-
Suomessa. Voidaan pitää varmana, että Porras–Ren-
ko-museotiejakso on linjautunut nykyiselle paikalleen 
jo esihistoriallisella ajalla.  
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Ilmeisesti Hämeen vanhin kirkko on ollut Hattulassa, 
siis Varsinais-Suomen ja Hämeen välisen tien vaiku-
tusalueella. Puukirkosta on maininta vuodelta 1324. Se 
on saattanut syntyä jo edellisellä vuosisadalla Hämeen 
tarunomaisen Birger Jaarlin ristiretken yhteydessä. 

Markus Hiekkasen mukaan mantereen kivikirkko-
jen rakentaminen on tapahtunut suunnitellusti kah-
dessa kirkkosukupolvessa. Vanhemman sukupolven 
kirkot rakennettiin vuosien 1435–1490 välisenä ai-
kana ja nuoremman vuosien 1480–1550 aikana. Jo 
aiemmin oli Ahvenanmaalle rakennettu muutamia ki-
vikirkkoja. Vanhemman sukupolven kirkkojen raken-
tamisen pääpaino oli vuoden 1450 jälkeisinä muu-
tamana vuosikymmenenä. Mantereen ensimmäisen 
sukupolven kivikirkot rakennettiin lähes yksinomaan 
Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle. Vain kolme 
kirkkoa nousi muualle, joista yksi Hämeen Hattulaan 
1400-luvun jälkipuoliskolla. Hattulan kirkosta tuli mer-
kittävä pyhiinvaelluskirkko.

Nuoremman eli mantereen toisen sukupolven kirk-
koja alettiin muurata 1480-luvulla ja viimeisimmät 
tehtiin 1550-luvulla. Toisen sukupolven kirkot ovat 
pääsääntöisesti Satakunnassa, Hämeessä ja Pohjan-
maalla. Savossa ja Karjalassa rakentaminen käynnis-
tyi keskiajalla vain muutamassa pitäjässä.  

Kirkollisen liikenteen merkitys on ollut suuri Varsi-
nais-Suomen ja Hämeen välisellä kulkureitillä. Näyt-
tää todennäköiseltä, että kirkollinen liikennetarve ol-
lut hieman vanhempaa kuin sotilaallinen ja maallisen 
hallinnon liikenne. Katolisella kirkolla ei toisaalta ollut 
omia resursseja varsinaiseen tienrakennukseen, eikä 
sillä ollut veroluontoista oikeutta velvoittaa talonpoi-
kia teiden rakennukseen tai kunnossapitoon. On toki 
mahdollista, että se on käyttänyt valtaansa kulkuyh-
teyksien parantamiseen. Toisaalta seudun väestö on 
parantanut kulkumahdollisuuksiaan yhteisesti paikois-
sa, joissa siitä on ollut yhteistä hyötyä.

Kuningas Maunu Eerikinpoika esitti vuonna 1347 
hyväksyttäväksi Ruotsin maanlain. Se kattoi vain 
maaseudun. Suomen alueella ei ollut nykyaikaiseen 
lakiin verrattavaa lakia, jossa teiden rakentamisesta 
olisi säädetty. Käytössä ollutta tapaoikeutta ei koottu 
maakuntalaiksi, mutta osassa Suomea oikeudenkäyt-
tö pohjautui ruotsalaiseen Helsinglandin maakuntala-
kiin. Ruotsin laki otettiin Suomessa yleisesti käyttöön 
vasta Maunu Eerikinpojan maanlain myötä, jota so-
vellettiin ensimmäisen kerran Suomessa tiettävästi 
1370-luvulla. Maunu Eerikinpojan maanlain korvasi 
vuonna 1442 kuningas Kristofferin maanlaki, joka oli 
täydennetty ja paranneltu versio edeltäjästään. Uusi 
maanlaki syrjäytti vanhan maanlain lopullisesti vas-

ta 1608 kun kuningas Kaarle IX painatti sen. Tämä 
maanlaki oli Ruotsin ja Suomen yleisenä lakikirjana, 
kunnes astui voimaan vuoden 1734 laki. 

Sekä Maunu Eerikinpojan että Kristoffer Baijeri-
laisen maanlaeissa määriteltiin erilaisia tietyyppejä, 
jotka voidaan jakaa kahteen hierarkkiseen ryhmään: 
Valtatie (lakitekstien maantie, po. maakunnantie, kä-
räjätie, yleinen tie) ja paikallistie (lakitekstien kirkko-
tie, kylätie, myllytie). Nimiensä mukaisesti paikallistiet 
ovat lähiyhteyksien kulkuväyliä. Valtatiet ovat hallinto-
paikkojen välisiä teitä. Niiden keskeisin tunnusmerkki 
olivat kestikievarit, tavernat, majatalot ja kyytijärjes-
telyt. Teiden ylläpito oli paikallisilla maanomistajilla. 
Valtatiet määrättiin 10 kyynärän (5,9 m) levyisiksi ja 
paikallistiet viisi kyynärää leveiksi. Valtatiet pystyttiin 
rakentamaan määräyksen mukaiseen leveyteensä ai-
kaisintaan 1600-luvulla, jonka jälkeen ne alkoivat olla 
myös pyöräajopeleillä ajettavia. 

Tie Aurajokilaaksosta Hämeeseen sai hallinnollis-
sotilaallisen merkityksen kun Turun linna, Hämeen-
linna ja Viipurin linna rakennettiin 1200–1300-lukujen 
taitteessa. Härkätie on ollut erittäin tärkeä sotilaallinen 
yhteys Yliselle Viipurintielle ja edelleen Viipurin raja-
linnaan. Masonen esittää, että Hämeen linna raken-
nettiin nimenomaan olemassa olevan tien takia ny-
kyiselle paikalleen. Sotalinnana Hämeenlinna menetti 
merkityksensä jo heti perustamisensa jälkeen, kun 
Ruotsin raja asettui Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 
1323 Kannakselle ja Viipuriin linnasta tuli rajalinna. 
Hämeenlinnasta tuli sotatarvikevarikko, joka tarvitsi 
luonnollisesti kuljetusreittejä. Ruotsin hallinto perustui 
linnalääneihin, joiden väliset yhteydet olivat valtatietä. 
Niistä keskeisimpiä oli luonnollisesti Aurajokilaakson 
ja Hämeen välinen kulkureitti.

Aurajokilaakson ja Hämeen välisen tien kehitystä 
on vaikea arvioida keskiaikana. Kalmarin unioni oli 
Pohjoismaiden valtioliitto vuosina 1397–1523. Unio-
niin kuuluivat Tanskan, Norjan ja Ruotsin valtakunnat. 
Näiden valtakuntien alueisiin kuuluivat myös suuri osa 
Suomesta, Islanti ja Färsaaret, pieni osa Pohjois-Sak-
saa ja aina 1470-luvulle asti sittemmin Skotlannille siir-
tyneitä saaria, kuten Shetlanti ja Orkney-saaret. Aika 
oli Ruotsissa ristiriitainen. Valtakunnallinen päätöksen-
teko siirtyi Tanskaan. Se on usein tulkittu hyväksi Suo-
melle, koska tanskalainen hallinto ei ollut kiinnostunut 
pohjoisesta eikä itäisestä osasta Unionin aluetta, mi-
kä antoi Suomen alueella enemmän toimintavapautta. 
Oliko näin resurssiköyhässä ja harvaanasutussa Ruot-
sin Itämaakunnassa, on tietysti aivan toinen asia. To-
dennäköisesti se ainakin hidasti teiden rakentamista.  
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Voi olla saivartelua pohtia Varsinais-Suomen ja Va-
najan Hämeen välisen kulkuyhteyden syntymistä, tien 
perustamisajankohtaa ja kehittymistä tieksi sen nykyi-
sen hoidon kannalta, mutta ydinasia on: Tien tarve ja 
valtatien määritelmän mukainen kulkureitti on synty-
nyt huomattavasti ennen Jaakko Teitin valitusluetteloa 
vuosina 1555–1556. Sotilaallisesti ja hallinnollisesti 
tietä on tarvittu 1300-luvulta saakka ja sitä ennen on 
ollut asutushistoriallisia tarpeita. Tie on kaikissa ajoi-
tuksissa yksi Ruotsin Itämaakunnan vanhimpia kau-
koreittejä, ja erittäin todennäköisesti vanhempi kuin 
Suuri rantatie. Kaikissa tutkimuksissa lähdetään siitä, 
että Varsinais-Suomi–Vanajan Häme-tie kulkee Ren-
gon kautta, mutta ei välttämättä Rengon kirkon kautta.    

1.3.4  Porras–Renko-tien 
myöhemmät vaiheet 

Kustaa Vaasan sihteeri Jaakko Teitti laati vuosina 
1555–1556 valitusluettelon kuninkaalle. Siinä kuva-
taan Ruotsin Itämaakunnan päätiet. Majapaikka ei 
tarkoita Teitin luettelossa kestikievaria vaan liittyy kar-
tanovoutikuntasuunnitelmaan kruunun karjakartanois-
ta. Teitin luettelo sisältää tiet, jotka olivat keskeisimpiä 

suunnitellun keskuskartanoverkon kulkuyhteyksille, 
jolloin kartanoita voitiin käyttää myös kruunun asiois-
sa liikkuvien ja sotaväen osastojen majapaikkoina. 
Verkkoa täydennettiin pappiloilla ja nimismiehen ta-
loilla. 

Nykyinen käsitys on, että Turun ja Hämeenlinnan 
välisen tien linjaus on säilynyt jokseenkin samana 
kuin sen rekonstruktio Jaakko Teitin valitusluettelosta. 
Sen todistavat Ruotsin vallan aikaiset pienipiirteiset 
tiluskarttojen yhdistelmät sekä myöhemmät suuripiir-
teisemmätkin kartat. Jaakko Teitin tiekuvauksen etap-
pivälien summana Turun ja Hämeenlinnan välisen tien 
pituus oli 162 kilometriä. 

Selkeimmät muutokset linjauksessa ovat Somerol-
la, jossa on Paimionjoen etelä- ja pohjoisrannalla tiet, 
joiden ikää ei ole pystytty arvioimaan, vaan tiedot ovat 
ristiriitaiset. Toinen paikka, jossa tien linjausta on huo-
mattavasti muutettu, on Rengon ja Hämeenlinnan vä-
lillä. Vanhempi tien linjaus on kiertänyt Hämeenlinnan 
ja Rengon välissä sijaitsevan melko suuren Alajärven 
kaakkoispuolelta, käytännössä linjauksella, joka tiel-
lä nykyisinkin on. Se päättyy Hämeenlinnan linnaan, 
joka siihen aikaan oli saaressa. Tämä korostaisi tien 
jatkumista Ylisenä Viipurin tienä, koska Jaakko Teitin 
mukaan Viipurintien päätepiste oli Hämeenlinnan lin-

Jaakko Teitin valitusluettelo vuosilta 1555–1556 on vanhin kirjallinen tieto Suomen alueen teistä. Sen mukaisesti karttaan on sijoi-
tettu Turun ja Hämeenlinnan välinen tie, sen varrella olevat kievarit (mustat täplät) ja tutkimuskirjallisuudesta löydetty tiehen yhdis-
tetty keskiaikainen liikennenimistö. Lähde: Masonen, 1989, s. 73.
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na. Tie palasi tälle linjaukselle 1800-luvun hätäapu-
töinä teetetyn tieparannuksen ns. Rehbinderin suoran 
takia. Ruotsin vallan aikaisten karttojen mukaan 1660 
–1808 oli käytössä Alajärven pohjoispuolelta kiertänyt 
tie. Rengon kirkon merkitys romahti uskonpuhdistuk-
sen myötä, kirkko ränsistyi ja Pyhän Jaakon markki-
nat loppuivat. Uusi tie näkyy edellisellä kartakkeella 
karttasanasta Renko alkavana pohjoiseen suuntautu-
van kaarena. Tämä linjaus sivuuttaa Rengon kirkon 
noin kilometrin päästä Kuittilan kylän kautta.

Museotiejaksolle edellä mainittu muutos ei ulotu. 
Museotietä lähimmät kestikievarit olivat Rengossa ja 
Portaassa. Jossain määrin mielenkiintoista on, että 
Lietsan yksittäistalo mainitaan Härkätien yhtenä vii-
destä liikenteeseen viittaavana paikannimenä. Liet-
sa, vuoden 1561 tiedoissa Leisankoukku ja vuonna 
1637 Leitzankoukku tulee muinaisskandinaavisesta 
sanasta ledsaga, opastaa tai näyttää tietä. Lietsan yk-
sittäistalo ja myöhemmin kylä on Rengon ja Portaan 
puolivälissä. Sitä on haluttu pitää keskiaikaisena kes-

tikievarina ja Härkätien risteyspaikkana. Kummasta-
kaan ei ole mitään todisteita arkeologista havainnoista 
tai kirjallisessa- ja karttamateriaalissa. Yksi Masosen 
arkeologisista kaivauksista tehtiin Lietsan lähellä. Hal-
kivahan suosta löytyi portaan jäänteet, jotka ajoitettiin 
1800-luvulle. 

Myöhemmin vuosina 1885–1905, kun kestikieva-
rin pito siirtyi urakkajärjestelmään, Lietsassa on ollut 
kestikievari. Lietsassa on ollut myös kansakoulu vuo-
desta 1948 alkaen. Varsinainen kansakoulurakennus 
rakennettiin vuonna 1957 ja koulu lakkautettiin nope-
asti sen jälkeen. Rengossa kansakoulu alkoi suhteel-
lisen myöhään, vuonna 1884. Vuonna 1905 valmistui 
kansakoulu Nummen kylään. Taustalla oli valtiovallan 
tiukentunut ote kansanopetukseen ja asetus vuonna 
1898 koulupiireistä. Samalla museotiejaksosta tuli 
koulutie, koska Lietsa liitettiin Nummen koulupiiriin. 
Käytännössä tosin Rengon II kiertokoulu opetti Liet-
san lapset. Nummen koulu on lakkautettu nykyisin ja 
toimii kylätalona.  

Kun Ruotsin posti ulotti toimintansa Pietari Brahen aikana Itämaakuntaan, postireitit yhdistivät Turusta linnat toisiinsa. Posti on kul-
kenut myös nykyistä museotiejaksoa, mutta ilmeisesti postin kuljettajat, postitalonpojat, ovat asuneet museotiejakson ulkopuolella. 
Lähde: http://www.doria.fi /handle/10024/103694 Aarno Piltzin karttakokoelma.
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1900-luvulla Lietsassa on ollut lyhytaikaisesti sekä 
yksityinen että osuuskunnallinen kauppa. Lietsan ky-
lä erottuu Rengon ja Portaan välisellä muuten lähes 
asumattomalla teillä nykyisinkin asutuspaikkana.

Postitieksi Härkätie tuli, kun Ruotsin posti ulotti toi-
mintansa Itämaakuntaan vuonna 1638. Posti tuli Tuk-
holmasta Turkuun. Turusta postilinja jatkui kahta reittiä 
Viipuriin. Toinen näistä reiteistä kulki Hämeenlinnan 
kautta, mutta palasi Suurelle Rantatielle, jota pitkin 
kulki myös suora postireitti Viipuriin. Turusta posti kul-
ki myös Pohjanlahden rantatietä Korsholmaan.  

Tärkein muutos Turku–Hämeenlinna-tiellä Suomen 
kuuluessa Ruotsiin on ollut Renko–Hämeenlinna-tie-
jakson linjauksen siirtäminen 1660-luvun loppupuolel-
la Alasjärven pohjoispuolelle. On hyvin todennäköistä, 
että tietä on paranneltu 1700-luvun suurissa tieraken-
nushankkeissa. Kuitenkin museotiejaksolla oleva tie-
raunio todistaa, ettei vielä 1930-luvullakaan tien leve-
ys vastannut lain kirjaimen vaatimuksia.

Georg Biurmanin kartat olivat pitkään käytössä Ruotsin 
valtakunnassa. Kartat piirrettiin jo 1720-luvulla, mutta Vägvi-
saren-matkaoppaan karttapohjina niitä painettiin vielä 1774. 
Vägvisaren kartalla näkyvät päätiet ja keskikievarit. Tieku-
vaukset ja kestikievariluettelo julkaistiin erillisenä vihkona. 
Turku–Hämeenlinna-tiellä ovat Rengon ja Portaan kestikie-
varit lähinnä Hämeenlinnaa. Lähde: http://www.doria.fi /hand-
le/10024/103694 Aarno Piltzin karttakokoelma.

”Hermelinin kartta” on ensimmäinen Ruotsin valtakunnan 
kartta, joka oli yleisesti saatavilla. Sitä pidetään kartografi sesti 
erittäin korkeatasoisena. Se toimi perustana pitkään myös ve-
näläisten autonomian ajan kartoille. Hämeen maaherrakunnan 
lehti on julkaistu vuonna 1798. Siinä kuvataan museotiejakso 
jokseenkin nykyisellä linjauksellaan. Tie on piirretty Rengosta 
Hämeenlinnaan vain Kuittilan kautta Alajärven pohjoispuoleista 
reittiä. Museotiejaksolle on merkitty Lietsa ja Palsankallion raja-
kiven paikka erottuu selvästi (karttasanojen Pähkäjärvi ja Liet-
sa välissä). Lähde: http://www.doria.fi /handle/10024/103694 
Aarno Piltzin karttakokoelma.

Autonomian ajan loppupuolella yhteiskunta muuttui 
nopeasti. Helsingin nimittäminen suuriruhtinaskun-
nan pääkaupungiksi ja kasvu hallinto- ja kauppakau-
punkina oli mullistanut Suomen liikennemaantieteen. 
Väestö kasvoi nopeasti ja alkoi keskittyä teollisuus-
paikkakunnille, joita syntyi lähes kaikkialle suuriruh-
tinaskunnan keski- ja eteläosiin. Maan talouselämä 
alkoi erilaistua alueellisesti, mikä asetti kuljetuksille 
uusia haasteita. Uusia teitä rakennettiin ja vanhoja 
paranneltiin, mutta se ei riittänyt. Ensimmäinen lääke 
olivat kanavat, jotka kuitenkin merkitykseltään jäivät 
vähäpätöisiksi lukuun ottamatta Saimaan kanavaa. 
Kanavarakennukset alkoivat Varkauden Taipaleen ka-
navalta vuonna 1835, Saimaan kanava avattiin vuon-
na 1856. Jo vuonna 1865 avattiin rautatie Helsingistä 
Hämeenlinnaan. Rata pääkaupunkiin Pietariin valmis-
tui vuonna 1870. Suuriruhtinaskunnan sisäistä rata-
verkkoa laajennettiin Tampereelle ja Toijalan kautta 
Turkuun vuonna 1876. Rautatieverkko valtasi maan-
teiden kaukoliikenteeltä rahtia ja matkustajia. Rauta-
tiellä oli Tampereen teollisuuden kehittymiseen suuri 
merkitys. Hämeenlinna jäi pikkukaupungiksi. Tällä oli 
luonnollisesti vaikutus Härkätien liikenteelliseen mer-
kitykseen.  
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Itsenäistyneessä Suomessa tielaki oli ensimmäisiä 
lakeja. Sen mukaisesti vuodesta 1922 tiet alkoivat 
siirtyä valtion eli Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen 
hoitoon. Aluksi TVH:n hoitoon tulivat vain tärkeimpien 
teiden kaupunkien läheiset tiejaksot. Kuitenkin teiden 
siirtyminen valtion vastuulle johti niiden olennaiseen 
parantumiseen aikaisempaan verrattuna. Autoliiken-
teen merkitys havaittiin nopeasti ja 1920-ja 1930-lu-
kujen taiteessa tieverkon kehittämistä aloitettiin suun-
nitella. Kun resursseja teiden nopeaan parantamiseen 
ei ollut, päädyttiin valta- ja kantatieverkko luoda ole-
massa olevalle tiestölle. 

Turku–Hämeenlinna-tie on ollut vuodesta 1938 
valtatienä. Se sai numeron 10. Vanha keskiaikainen 
linjaus jäi käytöstä, kun nykyinen valtatie 10 on val-
mistunut vuonna 1962. Vanha tielinja on yhä suurelta 
osaltaan käytössä alemmalla tieverkolla. Yhtenä esi-
merkkinä on Porras–Renko-museotiejakso.

Autonomian ajan loppupuolella liikenteen kuva muuttui. Rau-
tatien tulo ensin Hämeenlinnaan, sitten Tampereelle ja sen 
jälkeen Toijalasta Turkuun vähensivät pariksi vuosikymmeneksi 
teiden merkitystä kaukoliikenteen väylinä Rengon seudulla. 
Toisaalta väestö kasvoi ja paikallinen liikenne lisääntyi. Koko 
museotiejakson paikallisliikenne on ollut Hämeenlinna-keskeis-
tä. Kartta on painettu vuonna 1875. Tiet eivät ole kadonneet, 
vaan suorastaan lisääntyneet. Rengosta johtaa kaksi tietä Hä-
meenlinnaan, joista eteläisempi erottuu lähes suorana linjana, 
koska sille on tehty ”Rehbinderin suora” nälkävuosien hätä-
aputyönä. Lietsankoukun merkitys paikkakuntana on kasvanut, 
kun uusi Loppi-, Vojakkala-, Urjala-tie on rakennettu. Härkätie 
ja Lopen tiet risteävät Lietsassa. Lähde: http://www.doria.fi /
handle/10024/103694 Aarno Piltzin karttakokoelma.

Autot lähtivät valtaamaan nopeasti takaisin tieliikenteelle sen 
entistä asemaa. Suomen Matkailijayhdistys (SMY) koeajoi 
autonomisen Suomen tiet autolla vuonna 1913 ja julkaisi koke-
muksistaan kartan ja opaskirjan. Yksi keskeisimmistä teistä oli 
luonnollisesti Turku–Hämeenlinna-tie. Ilmeisesti tie on kuitenkin 
jäänyt ajamatta, koska yleisarviota tien ajokelpoisuudesta ei 
ole ja arviointimerkinnät reittiselostusosassa ovat vain 19 kilo-
metrin pituiselta Turku–Lieto-tiejaksolta. Se arvioitiin mäkiseksi 
ja kuoppaiseksi, aikansa kielellä ruoppaiseksi. Turku–Hämeen-
linna-tien pituus oli 165 kilometriä vuonna 1913 SMY:n kartan 
mukaan. Arviot museotiejaksolta olisivat saattaneet olla varsin 
kriittiset, koska lähes tasamaalla kulkeva Turku–Lieto-väli on 
arvioitu mäkiseksi. Lähde: Landsvägkarta-Maantiekartta. Suo-
men matkailijayhdistys ry/Mobilian arkisto.  

Museotiejaksolla on ilmeisesti alkuperäiset 1930-luvun val-
tatien 10 kilometripylväät, mikä korostaa tien roolia entisenä 
valtatienä. Kilometripylväiden etäisyysmerkinnät ovat Hämeen-
linnasta Turkuun, mutta tienumero on peitetty. Tien pituus on 
kilometripylväiden ilmaisemana 163 kilometriä, Jaakko Teitin 
etappitiedoista laskettuna se oli vuonna 1555-1556 162 kilo-
metriä. Kuva Martti Piltz. 
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Suomen alueen teiden ensimmäinen mittaus tehtiin 
vuosina 1555–1556. Tiet mitattiin viidennen kerran 
vuosien 1926–1931 välisenä aikana. Sen tulokse-
na tuli teiden varsille kilometripylväät ja pylväs-sana 
vakiintui patsaan sijalle. Vilkkaimmille teille tuli ylös-
päin hieman suippenevat kivet, jossa hienohakatus-
sa taulussa on maalattuna kaksi nuolta ja vastaavat 
etäisyydet mittauksen alku- ja loppupisteeseen, kuten 
esimerkiksi museotiejaksolla. Turku–Hämeenlinna 
tien tärkeyden huomioon ottaen sen varrella on voinut 
olla etäisyyspatsaat jo satoja vuosia. Varhaisimmat 
pylväät olivat puisia, joiden muistoksi Nummenkyläs-
sä on näköispatsas. Kiviset kilometripatsaat on voitu 
asettaa jo edellisen tiemittauksenkin jälkeen, joka toi-
meenpantiin vuoden 1888 jälkeen, kun siirryttiin virs-
toista kilometreihin, mutta nyt tien varrella olevat pyl-
väät ovat 1930-luvun  ohjeistuksen mukaiset. 

1.3.5  Porras–Renko-museotiejakson 
kulttuurikohteet ja kiinteät 
muinaisjäännökset

Koko historiallinen tielinja Turusta Hämeenlinnaan 
on Museoviraston RKY-kohde (Valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). Myös mu-
seotiejakso on omana kohteenaan RKY-kohde. Mu-
seovirasto on luonnehtinut Härkätien RKY-kohteena 
seuraavasti: ”Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen 
linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan 
merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee 
Varsinais-Suomen ja Hämeen vanhimpien asutusalu-
eiden ja kylien halki. Hallinnon lisäksi tie on palvellut 
kaupan ja eränkäynnin tarpeita jo rautakauden loppu-
puolelta alkaen, jolloin se yhdisti Varsinais-Suomen ja 
Vanajan Hämeen rautakautiset asutusalueet. Hämeen 
Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suu-
ren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomes-
sa. Turun seudun ja Vanajan Hämeen välinen maalii-
kennereitti syntyi jo viikinkiajalla, 800-luvulla jKr.” 

Museotiejaksolla on kaksi suoranaisesti tiehen liit-
tyvää kohdetta Museoviraston muinaisjäännösrekiste-
rissä: Pitkäjärven tieraunio ja Kukkokivenmäki. Lisäksi 
on aikaisemminkin mainittu Palsankallion rajamerkki, 
joka myös liittyy ainakin välillisesti tiehen. 

Pitkäkallion tieraunio on museotiejakson (maan-
tien 2831) kaakkoispuolella noin 800 m pitkä ja 4,5–
4,6  metriä leveä tienpohja. Tieraunio on opastettu. 
Sen molemmat liittymäpäät nykyiselle museotielle 
ovat käytössä tilustienä. Keskiosa on historiallisen 
Härkätien tierauniota. Se on nykyisin osa opastettua 
Hämeen virkistysalue ry:n Hämeen Ilvesreitti-vaellus-
verkostoa Tien pinta on soran peitossa alku- ja loppu-
päästään. Keskivaiheiltaan se on polkua, mutta van-
han tierungon voi erottaa nurmettuneena. Tien oikaisu 
on valmistunut vuonna 1936. 

Kukkokivenmäellä museotien varressa on suuri 
siirtolohkare, Kukkokivi, joka on antanut mäkialueelle 
nimen. Mäen eteläpuolella noin 20 metriä maantiestä 
on kaksi matalaa kivensekaista hiekkakumpua. Toi-
sesta kaivetusta koekuopasta on löytynyt hiiltä noin 
20 cm syvyydestä. Kummut saattavat liittyä rakennuk-
siin, mutta saattavat olla hautakumpuja.  Lähempä-
nä Härkätietä on maakumpu, jonka keskellä on pieni 
kuoppa. Kummussa näkyy olevan jonkin verran kiviä. 
Kummun halkaisija on 6–7 metriä. Metsätie on osittain 
tuhonnut sitä. Tie myös halkaisee toisen mahdollisen 
kummun noin 10 metriä edellisestä itään. Ympäristös-
sä on tehty metsä-äestystä eivätkä kummut siten ero-
tu kovinkaan hyvin maastossa.

Vuoden 1939 Autoilijan tiekartta näyttää Hämeenlinnan seu-
dulla valta ja kantateiden sekä muiden teiden verkon. Tiet 
näyttävät linjaukseltaan mutkikkailta näinkin yleispiirteisessä 
kartassa. Liikenteellisesti ne eivät vastanneet enää autolii-
kenteen vaatimuksia. Sekä vuoden 1913 kartassa että tässä 
vuoden 1939 kartassa Alasjärven koillis- ja pohjoispuolelta 
kiertävä Härkätien Ruotsin vallan aikainen tielinjaus on piirretty 
alemman tasoisena tienä. Lähde: Autoilijan tiekartta, Mobilian 
arkisto
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Palsankallion rajamerkki sijaitsee nykyään Hämeen-
linnan ja Hattulan rajalla, Härkätien varrella mäkises-
sä metsämaastossa Rengon Lietsassa. Keskiajalla 
sen paikalla kohtasivat seitsemän hämäläispitäjän, 
Lopen, Tammelan, Urjalan, Sääksmäen, Kalvolan, 
Hattulan ja Vanajan rajat. Ensimmäinen kirjallinen 
maininta rajamerkistä on vuoden 1539 maakirjassa. 
Kyseessä on siirtolohkare, jonka laelle on kaiverrettu 
ympyrä (halk. noin 36 cm) ja sen keskelle vuorostaan 
kuoppa, josta lähtee seitsemän rajalinjaa. Siirtoloh-
karetta ympäröi neljä viisarikiveä. Viisarikivistä kolme 
on Härkätien pohjoispuolella, yksi tien eteläpuolella. 
On esitetty arvio, että rajamerkki on tavoitteellisesti 
asetettu Turku–Hämeenlinna-tien varteen, jotta tien 
ylläpitoon voidaan kutsua tievelvollisia maanomistajia 
kaikista edellä mainituista kunnista Rengon erämaa-
pitäjän asukkaiden tueksi. 

1.4  Porras–Renko-tien 
historiallinen arvo

Porras–Renko-museotien historiallinen arvo perustuu 
ensisijaisesti siihen, että se on osa Suomen nykyisen 
alueen vanhimpia kaukoliikenneverkon teitä. Tien ikä 
voi olla jopa tuhat vuotta. Vuodesta 1555 alkaen siitä 
on historiallisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Porras–
Renko-museotie tallentaa entisen (Varsinais-)Suo-
men ja Vanajan Hämeen tieyhteydestä näytteen tien 
metsäisestä ja mäkisestä jaksosta. Härkätien lounais-
päästä Aurajokilaakson viljely- ja kulttuurimaisemas-
ta esimerkkinä on Vanhalinnan museotie. Museotiet 
poikkeavat jokseenkin kaikilta ominaisuuksiltaan toi-
sistaan, vaikka ovatkin saman tien jaksoja.  

Porras–Renko-museotien historiallista todistusar-
voa lisää huomattavasti se, että siitä on jäänyt museo-
tiejakson rinnalle tierauniona lyhyt jakso, joka on ollut 
käytössä ainakin vuosina 1555–1936. Kun tiedetään, 
että maanteiden leveys määrättiin jo vuonna 1347 
noin kuudeksi metriksi (10 kyynärää), tierakentamisen 
vaikeutta ja taloudellista raskautta kuvaa se, että yksi 
itsenäisen Suomen valtateiksi nimettyjä teitä on ollut 
vain noin 4,5 metrin levyinen 1930-luvulla. 

Porras–Renko-tien linjaus ja korkeusasema ovat 
säilyneet ainakin 1600-luvulta saakka kartoissa suun-
nilleen ennallaan, ehkä jo huomattavasti pidempään. 
Vanhat kartat eivät suoranaisesti tietenkään näytä tien 
korkeusasemaa, mutta tie on linjattu niin, että raken-
nekerrokset ovat yhä edelleen matalat. Poikkeuksena 
ovat 1930-luvun korjaukset, jotka esimerkiksi Pitkä-
kallion tieraunion kohdalla ovat madaltaneet ja loiven-
taneet mäkeä melko korkealla penkereellä.

Tien ympäristö on edelleen melko synkkää ja kor-
keakasvuista havumetsää. Metsämaisemassa erot-
tuvat Lietsan ja Nummenkylän asutusryhmät. Koska 
Rengossa on toiminut suuri sahalaitos jo kauan, on 
selvää, ettei metsä ole enää varsinaista luonnonmu-
kaista aarniometsää, vaikka vaikutelma paikoitellen 
sellainen onkin. Pikemminkin hakkuuaukiot ja hoito-
metsät vaihtelevat tien varrella. Hieman harmillisesti 
tien varteen upotettu valokaapeli on toteutettu varsin 
karkeasti ja vähäisellä pieteetillä. Näin ainakin verrat-
tuna Peräkunnan museotiehen.      

Palsankallion rajamerkki. Kuva Laura Soosalu.

Maantien tasausta on muutettu 1930-luvulla Pitkäjärven koh-
dalla. Kuva Laura Soosalu.
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1.4.1  Porras–Renko-
tie Liikenneviraston 
museokohdekokoelmassa

Liikenneviraston museoteiden ja -siltojen kokoelma-
politiikassa Porras–Renko-museotie sijoittuu tiehis-
torian valtakunnalliseen ilmiöön: ”tien varhaisvaiheita 
800-1400-luvuilta, Jaakko Teitin luettelon (1555–1556) 
keskiaikaiset tiet”. Tiellä ei ole kokoelmassa ole toisin-
toa. Hämeen Härkätiellä on Vanhalinnan tien museo-
tie. Se sijaitsee Liedossa lähellä Turkua. Se edustaa 
Härkätien varhaisinta kulku-uraa Aurajokilaaksossa 
ja liittyy nimensä mukaisesti vanhaan linnavuoreen, 
mäkilinnaan ja sen vieressä sijaitsevaan Vanhalinnan 
kartanoon. Vanhalinnan tie on nykyisin yksityistie, ei-
kä siten Liikenneviraston hallinnan ja hoidon piirissä. 
Muut Jaakko Teitin luettelon teistä edustavat muita 
keskiaikaisia kulkusuuntia kuin Turku–Hämeenlinna.  

Edellä on viitattu siihen, että Porras–Renko-mu-
seotiellä voi olla vielä paljonkin tutkimuksellista poten-
tiaalia, koska siitä ja laajemmin Hämeen Härkätiestä 
tehdyt tieteellisen tason tutkimukset avaavat useita 
tutkimattomia näkökulmia tien historiaan. Museotie-
jaksolla on yksi kivisilta. 

Tietoarvo

Tietoarvolla tarkoitetaan tässä Tiehallinnon museo-
kohdekokoelman kokoelmapolitiikan käsitettä. Sillä 
selvitetään, onko kohdetta, Porras–Renko-museo-
tietä, tutkittu tai onko siitä vain mainintoja kirjallisuu-
dessa ja dokumentteja. Tietoarvo pisteytetään pisteil-
lä yhdestä kolmeen, kuten muutkin kaksi arvioitavaa 
kriteeriä. Näistä yksi on paras arvio, joka edellyttää 
tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta.

Museokohdekokoelmassa Porras–Renko-tien ko-
koelmapolitiikan pisteytyksen mukaan tietoarvo on 
”tieteelliset kriteerit täyttävä tutkimus” eli paras arvio. 
Kohteen tietoarvon määrittely ei perustu yksinomaan 
siitä aikaisemmin kirjoitettuun tekstiin tai karttamateri-
aaliin, vaan myös arkeologisiin tutkimuksiin; mikä on 
hyvin poikkeuksellista Suomessa. 

Tämän hoito- ja ylläpitosuunnitelman historiaosuu-
den valossa tutkimustieto on ollut korkeatasoista, mi-
tä kuvaa se, että perusteos on väitöskirja. Hämeen 
Härkätie lienee ainut yksittäinen tie, josta on tehty väi-
tös. Väitöskirjan lisäksi ja ainakin osittain sen innoitta-
mana Härkätietä on käsitelty useammissa tieteelliset 
kriteerit täyttävissä julkaisuissa. Itse tiehen jää vielä 
paljon selvittämätöntä tietoarvoa potentiaalisesti. Tie-
toarvosta tulee myös tämän selvityksen perusteella 
epäilemattä paras arviointi.

Tieliikennehistoriallinen arvo

Tieliikennehistoriallisen arvon avulla selvitetään, liit-
tyykö kohde Suomen tieliikenteen historian kannalta 
keskeiseen ajanjaksoon ja/tai rakennustekniikkaan. 
Valtakunnallinen tieliikennehistoriallinen arvo on en-
sisijainen peruste valita tiemuseokohde. Hämeen 
Härkätie ja Porras–Renko-museotie edustavat tie-
historian valtakunnallista ilmiötä: ”tien varhaisvaihei-
ta 800–1400-luvuilta, Jaakko Teitin luettelon (1555–
1556) keskiaikaiset tiet”. Jaakko Teitin tieluetteloa on 
yleensä pidetty osoituksena merkittävästä tieliikenne-
historiallisesta arvosta. Perusteena on silloin ensisi-
jaisesti se, että Teitin luettelo on ensimmäinen histori-
allinen lähde, jossa on esitelty Ruotsin Itämaakunnan 
keskeisten hallintopaikkojen välinen ja tässä näkökul-
massa valtakunnallinen tieliikenneverkko.

Porras–Renko-tie osana Hämeen Härkätietä on 
huomattavasti vanhempi kuin Jaakko Teitin valitus-
luettelo on historiallisena lähteenä. Tiestä on kartta-
aineistoa vuodesta 1630 alkaen. 

Porras–Renko-tien tiehistoriallinen erikoisuus on 
seitsemän kunnan yhteinen rajapyykki. Sen on arvel-
tu syntyneen tien varteen siksi, että mahdollisimman 
monen kunnan maanomistajat tulevat siten velvoite-
tuksi osallistumaan harvaan asutulla erämaaseudulla 
raskaaseen tien ylläpitoon.

Arvotuksen mukaan Porras–Renko-tiellä on siten 
valtakunnallista tieliikennehistoriallista arvoa eli se 
saa epäilemättä parhaan arvosanan. Nämä molem-
mat parhaat arvosanat tie on saanut museokohde-
selvityksessä vuonna 2007, eikä niitä tai arvotuksen 
perusteita ole kuluneen kymmenvuotisjakson aikana 
kiistetty eikä myöskään tämän hoitosuunnitelman ja 
maastokatselmuksen pohjalta ole perusteita kiistää.

Säilyneisyysarvo

Säilyneisyysarvon avulla selvitetään, onko kohteessa 
säilynyt historiallisesti olennaisia rakenteellisia ja/tai 
toiminnallisia ominaisuuksia aikakaudesta tai ilmiös-
tä, jota sillä halutaan tai voidaan dokumentoida. Mu-
seologisesti keskeistä on tien museointihetken kunto 
ja säilyneisyys. Vuonna 2007 tehdyssä museokohde-
selvityksessä Porras–Renko-museotien säilyneisyys 
luokiteltiin parhaimpaan luokkaan ja samat päätelmät 
voidaan tehdä nytkin. 

Hieman eri asia on tietysti se, mitä tien historiallista 
kerrostumaa pidetään lähtökohtana säilyneisyysarvon 
arvioinnille. Porras–Renko-museotiellä on useita tun-
nistettavia kerrostumia.   
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Museotien linjaus ja korkeusasema saattavat olla ai-
nakin osittain peräisin keskiajalta, ehkä viimeistään 
1700-luvulta. Tie kiertelee mäkien rinteitä hyvin luon-
tevasti kävelijän kannalta edullisia kaltevuuksia nou-
dattaen, joten linjaus saattaa olla huomattavasti kes-
kiaikaista vanhempi. 

Tien säilyminen suurimmalta osaltaan hiekkapin-
taisena helpottaa sen tulkintaa. Myös säilyneet erä-
maamaisemat korostavat Hämeen Härkätien har-
vanasuttuja metsäjaksoja, esimerkiksi täydellisenä 
vastakohtana Liedon Vanhalinnan tien kulttuurimaise-
malle. Vaikka tien päällystäminen ei sinänsä alentaisi 
tiejakson säilyneisyysarvoa, voi esittää toivomuksen, 
että kestopäällysteen rakentamista pyrittäisiin ehdot-
tomasti välttämään.

Tien varren rakennuskanta on melko vaihteleva. 
Tien varrella Nummelan kylässä on melko uutta ra-
kennuskantaa, mikä ei kuitenkaan hallitse tienäky-
mää. Kylän koulu, joka on nykyisin kylätalo, on kes-
keinen kiintopiste. Lietsan kylässä rakennuskanta 
muodostaa melko yhtenäisen kylämaiseman, jonka 
vanhimmat rakennukset ovat 1800–1900-lukujen 
vaihteesta. Tien varren rakennuskanta täydentää tien 
kerrostuneisuutta. 

Museotiessä erottuu selvästi 1930-luvulla raken-
nettu oikaisu. Se liittyy tien historiallisiin kerrostumiin 
valtatienä vuosina 1938–1961. Poikkeuksellista on, 
että tien oikaisu ja vanha linjaus ovat osoitettu paikal-
lisin voimin pystytetyin opastauluin. Vanha tielinja on 
avattu poluksi ja oikaisun liittymissä on merkitty pysä-
köintipaikat. Ne helpottavat olennaisesti tien kerrostu-
mien tulkintaa. 

Tien nykyinen ilmiasu on ilmeisesti hyvin saman-
kaltainen kuin museointihetkellä vuonna 1982. Silloin 
tie voimakkaimmin on todistanut 1930-luvun valtatien 
muuttumista hiljaiseksi kylätieksi. Tätä tulkintaa val-
tatiekerrostuman säilyneisyydestä tukee se, että mu-
seotiejaksolla on selvästi tunnistettavissa 1930-luvulla 
autoliikenteen tarpeista tehty oikaisu ja mäen alenta-
minen. Suomessa on melko tyypillistä, kuten Porras–
Renko-museotiellä, että keskiaikaiset tielinjaukset ja 
korkoasemat ovat säilyneet jokseenkin muuttumatto-
mina käytössä nykyajan autoliikenteen tierakennuksen 
alkamiseen saakka1960-luvun alussa. Yleensä van-
hojen teiden korjaukset on tehty kustavilaisena aika-
na 1700- ja 1800-lukujen taiteessa tierakennustaidon 
uudistuessa tai 1930-luvulla autoliikenteen paineissa. 

Hieman harmillisesti tien ainut kivisilta Ruokojoen yli 
on tärvelty levittämällä se betonirummulla tunnistamat-
tomaksi. Sinänsä sillan leventäminen ja samalla sillan 
aiheuttaman mutkan oikaiseminen ovat varmasti liiken-

neturvallisuuden näkökulmasta perusteltuja. Koska tie 
on normaalin liikenteen käytössä, on pakko hyväksyä, 
että nykyisten määräysten mukaiset turvarakenteet, 
esimerkiksi siltojen uudet kaiteet, voidaan rakentaa, 
mutta sillan muutostyöt eivät ole sen historiallisen ar-
von mukaisesti tehty. Myös tienvarren valokaapelin 
upotus ei ole tien historiallisen arvon mukainen. 

Opastaulu pysäköintipaikalla Leppälahdessa. Opastaulussa 
on kartta tieoikaisusta ja merkintä molemmissa päissä olevista 
pysäköintialueista. Kuva Laura Soosalu.

Tienvarren valokaapeloinnin työn jäljet erottuvat selvästi. 
Maastanostetut kivet erottuvat vuosikymmeniä tiemaisemassa. 
Verrattuna esimerkiksi Peräkunnan museotien kaapelointiin työ 
ei ole tehty museokohteen arvon mukaisesti. Kuva Martti Piltz.
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Maisema-alueen suunnittelumääräys on seuraava: 
Maisema-alueelle sijoittuvassa maankäytön ja raken-
tamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen, 
maisemallisiin näkökulmiin sekä kulttuuriympäristön 
moniarvoisuuden ja ajallisen kerroksellisuuden säi-
lymiseen. Kehittämissuosituksena maisema-alueilla 
tulisi edistää maiseman ja kulttuuriympäristön hoitoa.

Maaseudun kehittämisen kohdealueen suunnitte-
lumääräys: Kehittämisen kohdealueen alueidenkäy-
tössä tulee kinnittää erityistä huomiota vesi- ja jäte-
huolloin kestävään järjestämiseen sekö asutuksen 
kylämäisen tai maaseutumaisen luonteen säilymi-
seen. Kehittämissuosituksena maaseudun kehittämi-
sen kohdealueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi 
selvittää yleiskaavoituksella.

Arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön suun-
nittelumääräyksen mukaan arvokkaan rakennetun 
kulttuuriympäristön alueille sijoittuvassa maankäytön 
ja rakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomioita rakennetun kulttuuriympäristön vaa-
limiseen ja niihin sisältyvien maisemallisten arvojen 
vaalimiseen. Kehittämissuosituksena arvokkaan ra-
kennetun kulttuuriympäristön alueilla tulisi edistää ra-
kennetun kulttuuriympäristön hoitoa.

2 Alueen nykytilan kuvaus  
2.1  Maankäytön nykytila 

2.1.1  Kaavatilanne

Maakuntakaava 

Museotie sijoittuu Kanta-Hämeen maakuntakaava-
alueelle. Valtioneuvosto vahvisti yleisistunnossaan 
antamallaan päätöksellä YM5/5222/2004 28.9.2006 
Kanta–Hämeen maakuntakaavan. Ympäristöministe-
riö vahvisti Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan 
24.5.2016.

Museotie on maakuntakaavassa merkinnällä YTm, 
kehitettävä matkailu- ja maisematie. Museotien sijoit-
tuu kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön 
tai kulttuurihistorian kannalta tärkeälle alueelle. Lietsan 
kylä on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi raken-
netuksi kulttuuriympäristöksi. Museotien varressa on 3 
muinaisjäännösaluetta tai -kohdetta. Nummenkylä on 
määritelty maaseudun kehittämisen kohdealueeksi. 
Nummenkylän ympäristössä on pohjavesialue, jolla 
on vedenottamo sekä käytöstä poistettu kaatopaikka. 
Museotien suuntaisesti on linjattu viheryhteystarve se-
kä ulkoilureitti tai yhdistetty hevosvaellus- tai hiihtoreitti, 
jolla on yhteystarve maantien 54 ali.

Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. Lähde: http://hameenliitto.fi /fi /kartta
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Kuvakaappaukset Hämeenlinnan karttapalvelusta. Lähde: http://kartta.hameenlinna.fi /IMS/fi /Map

Yleis- ja asemakaavat 

Museotien läheisyydessä ei ole voimassa tai suunnit-
teilla olevia yleis- tai asemakaavoja. Museotien tuntu-
massa on voimassa seuraavat rantakaavat:
• Myllyjärven pohjoisosan rantaosayleiskaava v. 

2001
• Rietijärven, Myllyjärven eteläosan, Pitkäjärven ja 

Pursujärven rantayleiskaava v. 2003.

Museotien pohjoispäässä, Nummenkylässä, on Sotkalinnan 
tanssilava. Tanssilava on arkkitehti Heikki Aitolan suunnitte-
lema ja se on rakennettu pääosin urheiluseuran talkootyönä 
vuonna 1964. Rakennusta on myös laajennettu vuonna 1970. 
Kuvassa on tanssilavalle johtava tie. Kuva Laura Soosalu.

2.1.2  Maanomistus

Museotien varressa on yksi opastusalue, joka sijait-
see tiealueella. Tiealue rajautuu Hämeenlinnan kau-
pungin omistamaan kiinteistöön. 

Tien reunassa on päällystetty levike, jonka takana 
taulu on. Näkyvällä paikalla sijaitsevalle levikkeelle 
on helppo pysäköidä. Opastaulua ei ole vielä uusittu. 
Tien vastakkaisella puolella on opasaluetta osoittava 
merkki.
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2.1.3  Museotien ympäristön 
nykyinen maankäyttö

Museotien ympäristö on maa- ja metsätalousvaltais-
ta aluetta. Tienvarren rakennuskanta koostuu pien-
taloista ja maatiloista pihapiireineen ja laitumineen. 
Museotien varren kyläkeskittymiä ovat pohjoispään 
Nummenkylä ja eteläpään Lietsan kylä.

Nykyinen museotien opastaulu ja 
roskakori. Kuva Laura Soosalu.

Ote kiinteistötietojärjestelmästä. Opastuslevikkeen paikka on merkitty kuvaan nuolella.

Nummenkylässä Pursunjärven rannalla sijaitseva entinen 
koulu toimii nykyisin kylätalona. Nummenkylän kansakoulu on 
perustettu 1905. Kuva Laura Soosalu.
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Tanssilavan liittymän kohdalla on näkemiä peittävää kasvilli-
suutta, jota tulisi harventaa tai poistaa. Kuva Laura Soosalu.

Näkymä museotieltä Pursunjärvelle kylän kohdalla. Kuva Laura 
Soosalu.

2.2  Maisema ja 
kulttuuriperintö

Hämeen Härkätien kulttuurimaisema sijoittuu maise-
mamaakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaan mai-
semamaakuntaan Tammelan ylängön maisemaseu-
dulle. Valtakunnallisesti arvokas Hämeen Härkätie 
kulkee Hattulan, Hämeenlinnan, Lopen ja Tammelan 
kuntien alueelle.

Hämeen Härkätie on valtakunnallinen maise-
manähtävyys. ”Maisemallisesti Härkätie on läpileik-
kaus Hämeen viljely- ja järvimaan Tammelan ylän-
köseudusta. Alue on metsävaltaista moreeni- ja 
harjuselännealuetta, jossa tielinja kulkee tavanomai-
sesta poiketen harjuja vasten, ei niitä pitkin. Maise-
malle on tyypillinen metsäisyys, runsaslukuiset pienet 
järvet, suot ja vähälukuiset pienet peltoalat”. (Hämeen 
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päi-
vitysinventointi 2011 s. 20).

Tämä luonnehdinta sopii hyvin museotieosuuteen, 
joka kulkee pääosin metsäisessä maisemassa. Mu-
seotien varressa on vain muutamia peltojaksoja. Pie-
niä järvialtaita museotien tuntumassa ovat Sotkalam-
mi, Pursunjärvi, Nyypakanlammi, Pitkäjärvi, Myllyjärvi 
ja Rietajärvi. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
merkittävän museotien varren maisemakuva on säily-
nyt metsäisenä ja yhtenäisenä.

2.1.4  Liikenneturvallisuus

Nopeusrajoitukset

Museotien nopeusrajoitus on tien pohjoisosassa val-
tatien 10 ja Vojakkalantien välillä 60 km/ h. Vojakka-
lantien ja Pursunjärven välisen osuuden rajoitus on 
50 km/h. Myös Lietsan kylän kohdalla rajoitus on 50 
km/h. Muualla on voimassa yleisrajoitus 80 km/h.

Liikennemäärät

Liikennemäärät ovat valtatien 10 ja Vojakkalantien vä-
lillä seuraavat; keskivuorokausiliikenne (kvl) 455 ajo-
neuvoa, josta raskaan liikenteen osuus (kvl) 24. Tie-
dot ovat vuodelta 2011.

Vojakkalantien ja maantien 54 välillä keskivuoro-
kausiliikenne on (kvl) 57 ajoneuvoa, josta raskaan lii-
kenteen osuus (kvl) 4. Tiedot ovat vuodelta 2012.

Onnettomuudet 

Maantiellä 2831 ei ole tapahtunut poliisin tietoon tullei-
ta onnettomuuksia v. 2011–2015, lähde Destia iLiitu.

Sotkalinnan tanssilavan liittymä on tapahtumien ai-
kana vilkasliikenteinen ja liittymän näkemät ovat puut-
teelliset. Raivaustoimenpitein voidaan vähentää riskiä 
onnettomuuksiin ja läheltä piti -tilanteisiin.

Myös entisen Nummenkylän koulun, nykyisen kylä-
talon kohdalla on näkemäongelmia museotiehen liityt-
täessä. Liittymässä on ollut läheltä piti -tilanteita.
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Ote Kanta-Hämeen maisema-alueiden päivitysinventoinnin 
kartasta.Lähde: http://hameenliitto.fi /fi /maakunnallinen-maise-
maselvitys-seka-hyvat-ja-yhtenaiset-peltoalueet

Museotien varressa on vähän avointa maisemaa. Näistä mer-
kittävin on museotien pohjoisosassa Korvensaaren suuntaan 
avautuva näkymä. Peltoaukean reunalla ei ole syvää avo-ojaa, 
joten peltomaisema liittyy visuaalisesti saumattomasti tiehen. 
Kuva Laura Soosalu.

Museotien nykyinen opastaulu Nummenkylässä valtatien tuntu-
massa. Kuva Laura Soosalu.
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Viereisessä kuvassa Kanta-Hämeen maakuntakaa-
van päivitysinventoinnin 2016 yhteydessä inventoitu 
valtakunnallisesti arvokas Hämeen Härkätien kulttuu-
rimaisema (kohdenumero 4). Vanhaan rajaukseen ei 
päivitysinventoinnissa esitetä oleellisia muutoksia.

2.3  Taajamakuva ja museotien 
jaksottelu

Museotie koostuu maiseman, taajamakuvan ja maan-
käytön suhteen erilaisista kokonaisuuksista. Tietila 
vaihtelee pienistä avoimista peltoaukeista tiiviisti ra-
jautuviin metsäosuuksiin ja asuin- ja tuotantoraken-
nusten reunustamiin pihapiireihin.

Korvensaaren peltojakso

Lyhyt tiejakso sijoittuu valtatien ja Pursunjärven kylän 
väliin. Tien länsipuoli on metsäinen ja itäpuolelle si-
joittuu Korvensaaren peltoaukio, joka luonnehtii mai-
semallisesti koko tiejaksoa. Tien varrella on muutamia 
asuinkiinteistöjä. Valtatien liittymään sijoittuu museo-
tien opastaulu.
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Pursunjärven kyläjakso

Pursunnjärven kylääjakso 

550 

6
50 

60 

Pursunjärveä rajaavaa selännettä pohjoisen suuntaan katsoen. 
Kuva Laura Soosalu.

Näkymä entisen koulun pihan kohdalta pohjoiseen. Tielinja 
seuraa luontevasti maaston muotoja. Tien reunassa olevat 
pihat ovat hyvin hoidettuja, joka antaa maisemallista lisäarvoa 
tiejaksolle. Kuva Laura Soosalu.

Nummenkylän raittia koulun liittymästä etelän suuntaan. Aida-
tut pihat ja komeat männyt rajaavat raittia, mutta aitaus peittää 
myös näkemiä liittymästä. Kuva Laura Soosalu.

Tie sijoittuu Nummenkylässä Pursunjärveen viettä-
vään selänteen rinteeseen. Asutus on sijoittunut tien 
varteen sekä sitä ympäröivälle selänteelle. Vanha 
koulu on hienolla paikalla järven ja museotien välissä. 
Järven kohdalla maisema avautuu yli peltojen ja tie 
seuraa kauniisti maaston muotoja. Maisematila on jär-
ven kohdalla erityisen hieno. Museotien opastusalue 
sijoittuu kylän pohjoispäähän museotien ja Vojakka-
lantien liittymän läheisyyteen.
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Myllyjärven –Pitkäjärven metsämaisemajakso

My
me

Kukkokive

yllyjärven-P
etsämaisema

enmäki 

itkäjärven 
ajakso 

550 

Paalsankallion rajamerkki 

50
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ven 

Pitkäkallionn tieraunio 

Kukkokivennmäki 

Pääosa museotietä on metsäisessä ympäristössä. 
Asutusta on Toukolan, Nummenpään, Leppälahden 
ja Myllyjärven kohdilla. Leppälahden tila on ollut Oi-
joisten kartanon torppa 1920-luvulle saakka. Kulttuu-
rimaisemasta on osin hävinnyt pihapiiriin johtava koi-
vukuja ja pellot ovat kesannolla.
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Metsäjaksolle sijoittuvat museotien kolme muinais-
jäännöstä; Kukkokivenmäki, Pitkäkallion tieraunio ja 
Palsankallion rajamerkki.
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Maasto on topografi altaan pienipiirteistä ja vaihtele-
vaa, korkeimmillaan tie nousee Leppälahden kohdalla 
n. 150 metriä merenpinnan yläpuolelle. Pursunjärven 
eteläpuolella virtaa Ruokojoki kapeassa kanjonissa. 
Tien geometria seurailee pääosin maastonmuotoja 
vuoroin kiertäen ja vuoroin nousten mäkien päälle. 
Leppälahden eteläpuolella on muusta tieympäristöstä 
poikkeava suoraviivainen pengerosuus, jonka itäpuo-
lella näkyy kartassa vanha tielinja.

Leppälahden tieoikaisun kohdalla on kaiteen viereen kertynyt 
hiekkaa töyrääksi. Teräksinen ajojohde on kiinnitetty graniittipi-
lareihin. Kuva Laura Soosalu.

Metsäjakson suljettua tiemaisemaa. Sivuojat ovat monin pai-
koin hyvin loivia joka korostaa tien luontevaa liittymistä ympä-
röivään maastoon. Kuvat Laura Soosalu.

Leppälahden tilalle johtavan koivukujanteen ovat korvanneet katajat. Kuva Laura Soosalu.
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Lietsan kyläjakso

Lietsan kylä on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriym-
päristökohde. Lietsan kylän tonttimaa on sijainnut mo-
lemmin puolin tietä. Kylän vanhin, 1700–1800 luvun 
rakennuskanta sijoittuu mäen laelle, jota ympäröivät 
pienet peltolaikut. Kylämiljöö ja tie sen osana on muu-
toin hyvin viehättävä, mutta laiduntamisen hiipuminen 
ja osin romahtaneet rakennukset ovat vaarassa hei-
kentää sen arvoa.

Paalsankallion 

50 

rajamerkki 

Lietsan kyläjakso 

Lietsan kylään saapuminen etelän suunnasta Kuva Laura 
Soosalu.

Tienvarren omenatarha, koivut ja vaahterat reunustavat kau-
niisti kylänraittia. Kuva Laura Soosalu.

Niittämättömät pellot alkavat nopeasti vesakoitua ja maisema 
umpeutuu. Kuva Laura Soosalu.
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Pahanmaailmanmäen metsäjakso

Metsäinen tiejakso yhdistää Lietsan kylän maantiehen 
54. Tie sivuaa Pahanmaailmanmäen peltoaukeaa.

Pahanmaailmanmäen peltoaukeaa. Kuva Laura Soosalu.
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Pienempi metsäaukea jää metsäkaistaleen taakse. 
Tiejaksolle sijoittuu toinen museotien opastusalue.

2.4  Luonnonympäristö

Museotien alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvilli-
suusvyöhykkeeseen, jossa kuusien ja mäntyjen lisäk-
si koivu, leppä ja haapa ovat metsien pääpuulajeja. 
Puuvartisten kasvien menestymisvyöhykkeissä alue 
sijoittuu III- vyöhykkeelle. 

Museotien läheisyydessä ei ole luonnonympäristön 
kannalta arvokkaita kohteita tai alueita.

Pohjavesialueet

Museotien pohjoispäässä on vedenhankinnan kannal-
ta tärkeäpohjavesialue. Myös museotien liittymä kan-
tatielle on vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohja-
vesialueella.
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2.5  Museotien tekniset tiedot 

2.5.1  Museotien perustiedot

Museotien, Porras–Renko maantie 2831, tieosoite on 
2831/ 1/ 300–2831/ 2/ 3838.

Museotie on pituudeltaan n. 11 kilometriä.
Museotien päällyste on Pursunjärven ja valtatien 

10 välissä sekä lähellä kantaien 54 liittymää pehmeää 
asfalttibetonia ja Pursunjärven ja kantatien 54 välillä 
sorapintainen. 

Päällysteen leveys vaihtelee 6–6,5 metriin.
Museotie on valaistu kunnan toimesta Lietsan ja 

Nummenkylän kylien kohdalla. Ely-keskus vastaa va-
laistuksesta valtatien 10 liittymässä.

Tien nykyinen viherhoitoluokka on N3. Hoitoluok-
kaan kuuluvat alempiluokkaiset tiet. Alue on yleisil-
meeltään luonnonmukainen ja siisti. Hoidon tavoittee-
na on omaleimaisuuden säilyttäminen. Tieympäristö 
on tavanomaista, joko istutettua tai luonnonympäris-
töstä kehitettyä. Alueelle ei ole määritelty hoitoon vai-
kuttavia ympäristötekijöitä.

Tien talvihoitoluokka on valtatien 10 liittymästä Vo-
jakkalantien liittymään II, eli pääosin lumipintainen,  ja 
Vojakkalantien liittymästä kantatielle 54 III, eli tie on 
lumipintainen ja se hiekoitetaan vain pahimmissa olo-
suhteissa.

2.5.2  Tien nykyinen kunnossapito

Museotie sijaitsee Uudenmaan ELY-keskuksen alu-
eella. Aluevastaavana toimii Risto Loikkanen ja perin-
neyhdyshenkilönä Annika Sarkkola.

Museotie kuuluu Hämeenlinnan alueurakkaan, 
josta vastaa työnjohtajana Marko Vepsäläinen, YIT 
Oy:stä. Nykyinen urakka-aika päättyy 1.10.2018.

Museotien sivuojat on perattu koko museotieosuu-
delta v. 2013 ja perkaustyön jäljet on siistitty. Maas-
tossa on havaittavissa vain muutamia kohtia, joissa 
maakaapelitöistä on näkyvillä jälkiä. Nummenkylän 
eteläpuolella on vanha kiviholvirumpu, jonka kohdalle 
oli tien päällysteeseen tullut reikä. Tämä on kunnos-
tettu, mutta kiviholvin kuntoa on seurattava.

2.6  Matkailu

Matkailukohteena Porras–Renko-museotiejakso on 
helposti löydettävissä ja käytännössä helposti saavu-
tettavissa yksilöllisillä kulkuneuvoilla ja lähelle pääsee 
myös julkisella bussiliikenteellä. Museotiejakso tiellä 
2831 muodostaa tiekolmion teiden 10 ja 54 välille. 
Museotiejakso on osa Turusta Hämeenlinnaan johta-
vaa merkittyä vanhaa Hämeen Härkätietä. Hämeen 
Härkätien opastus on melko helposti seurattava, kos-
ka historiallinen vanha Turku–Hämeenlinna-maantie 
kiemurtelee nykyisen Valtatien 10 molemmin puolin. 
Hämeen Härkätiellä on oma tunnuksensa ja se on 
Suomen virallisia matkailuteitä. Merkittyjä risteyksiä 
on paljon. Hämeentietä ja erityisesti Rengon seutua 
voi pitää matkailuliikenteen uranuurtajareittinä ja koh-
teena. Vaikka pyhiinvaeltajista katolisella ajalla tiede-
tään hyvin vähän, tiedetään kuitenkin, että Rengon 
kirkko on ollut pyhiinvaelluskirkko, joka on omistettu 
Pyhälle Jaakolle (Santiago). Matkailuperinne on siten 
vähintään 500 vuotta. 

Paradoksaalisesti museotiejakson opasteiden erot-
tuminen maantien 10 risteyksessä on voi olla vaikeaa 
juuri usein toistuvien Hämeen Härkätien merkittyjen 
risteysten joukosta. Museotien opasteliikennemer-
kit ovat sekä teiden 10 että 54 varsilla sinipohjaiset, 
mutta muuten asialliset. Kun museotie on löytynyt, se 
muodostaa helposti ajettavan rinnakkaistien nykyisel-
le valtatielle 10 tai oikotie tieltä 10 tielle 54 tai päin-
vastoin. 

Museotie voi olla vaihtoehtoinen perinnemaisemi-
en katselureitti ohikulkijoille. Museotien opastustaulut 
ovat sinipohjaiset ja siten vanhentuneet. Myöskään 
niiden kunto ei ole museotien arvoa vastaava. Museo-
tiejaksolle on opastettu kaksi pysäköintipaikkaa, myös 
linja-auton kokoiselle ajoneuvoyksikölle. Pysäköinti-
paikoilla on opastustaulut tierauniolle ja Palsankalli-
on rajakivelle. Opastustaulut poikkeavat visuaalisesti 
täysin Liikenneviraston ohjeistuksesta, mutta sinänsä 
ne ovat selkeitä, informatiivisia ja siistissä kunnossa. 

Melko poikkeuksellista museoteiden varsilla on, et-
tä myös retkeily- ja vaellusreitistöt on yhdistetty tie-
hen. Hämeen virkistysalueyhdistys ry:n merkitsemä 
Hämeen Ilvesreitti seurailee museotiejatkoa polkuja 
pitkin. Ehkä hieman harmillinen havainto on, että sekä 
polku, että parkkipaikat ovat häviämässä heinikkoon 
ilmeisesti vähäisen käytön seurauksena. Museotiejak-
son normaali liikenne on vähäinen. Tien säilymiselle, 
erityisesti sen sorapäällysteiselle osuudelle, vähäinen 
liikenne on hyvä, mutta tie kestäisi nykyistä suurem-
mankin liikenteen. 
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Hämeen Härkätie-matkailutie on merkitty koko matkaltaan 
Hämeenlinnasta Turkuun omalla tunnusmerkillään. Vanhalla 
tielinjauksella käytetään pienempää ja yksinkertaistettua, mutta 
helposti tulkittavaa opastusta.  Kuva Martti Piltz.

Museotiejaksolla on kaksi opastettua pysähtymispaikkaa viral-
listen museotieopastustaulujen lisäksi. Kummallakin pysähdys-
paikalla on opastustaulu, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua 
tien historiaan ja käydä katsomassa vuonna 1936 tieraunioksi 
jäänyttä alkuperäin Härkätietä sekä Palsankallion rajakiviä. 
Kuva Martti Piltz.

Hämeen Ilves Ilvesreitin retkeilypolku on merkitty siisteillä ja 
hyvin erottuvilla pylväillä maaston. Polku ylittää museotien use-
ampia kertoja ja kiertää tieraunion ja sen laavun kautta.  Kuva 
Martti Piltz.

Palsankalliolla kohtaavat seitsemän historiallisen kunnan rajat. 
Rajat on haluttu vetää lähelle tietä, jotta harvaanasutulla seu-
dulla tielle saatiin tievelvollisia hoitajia mahdollisimman laajalta 
alueelta. Palsankallion rajakivi voidaan luokitella museoteiden 
varsilla historiallisesti yhtä tärkeisiin säilyneisiin yksityiskohtiin 
kuin aidolla paikallaan Mikkelin Porrassalmen tien varrella si-
jaitseva manttaalikivi tai Harrsströmin sillan luotaojasta kaivettu 
manttaalikivi. Kuva Martti Piltz.

Hämeen Härkätiellä on tehty markkinointiponnistuk-
sia Suomen oloissa poikkeuksellisen paljon, samoin 
kuin Suurelle rantatielle, jolle on valittu markkinoin-
tinimi Kuninkaan tie. Tien matkailukohteet on koottu 
esitteisiin muutamia kertoja koko pituudeltaan Turus-
ta Hämeenlinnaan. Tällä hetkellä netti-sivustoilta löy-
tyy aineistoa erityisesti moottoripyöräilijöille. Sivuilla 
mainitaan myös erityisesti moottoripyöräilijöille suun-
nattuja painotuotteita. Veteraaniajoneuvoharrastajat, 
ainakin Hämeen Mobilistit ry, ovat ajaneet Härkätie-
ajeluja useampina vuosina, viimeksi vuonna 2015. 
Useat kunnat Härkätien varrella mainostavat kohtei-
taan Härkätie-nimen alla. Vuosituhannen vaihteen tie-
noilla EU-tuella kehiteltiin Suomeen matkailukohtei-
ta ja -tuotteita. Hämeen Härkätiellä oli oma Hämeen 
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Härkätie-projektitoimisto ja projektipäällikkö Somerol-
la. Siitä projektista on vielä jäljellä vanha ja vanhen-
tunut www.harkatie.net- sivusto, joka on ollut varmasti 
yksi Suomen kunnianhimoisimpia matkailusivustoja.                   

Museotie on säilyttänyt perinteisen mäkisen ja mut-
kaisen linjauksensa ja tieltä avautuu kauniita näkymiä. 
Tien vaikutelma on hoidettu ja tien varren asukkaat 
selvästikin vaalivat tien vanhaa maalaismaisemaa. 
Ilmeisestikin alkuperäisillä paikoillaan olevat vuoden 
1938 valtatien kilometrin pylväät elävöittävät tien vart-
ta. Nummenkylään on pystytetty 1800-luvun puinen 
etäisyyspatsas muistuttamaan tien historiasta. Hyväs-
tä kokonaisuudesta harmillisena poikkeuksena ovat 
valokaapelin kaivutöiden jäljet, joita ei ole asianmu-
kaisella ja tien arvon mukaisella tavalla käsitelty. Myös 
museotiejakson ainut kivisilta on tärvelty historiallises-
ti vaikeasti tulkittavaksi levennyksellä. 

Paikallista aktiivisuutta tien ja sen ympäristön hoi-
tamiseksi on. Vähäisen asutuksen vuoksi tien varrella 
on vähän kotiseutuyhdistyksen tyyppisiä toimijoita.  

Museotiellä on 1930-luvun valtatien kilometripylväät. Ne 
ovat ilmeisesti alkuperäisillä paikoillaan, joskin yksi niistä on 
kaatunut. Ne antavat tielle syuomalaisen 1950-luvun valtatien 
leiman. Kuva Martti Piltz.

Museotiejaksolle Nummenkylän eteläreunaan on pystytty 
retro-etäisyyspaalu. Lukemat ovat kilometrejä. Varhaisimmilla  
aikoina puuetäisyyspaalujen mittayksikkönä oli virsta. Vuonna 
1888 Venäjällä (ja Suomessa) siirryttiin kilometri-yksikköön. 
Kuva Martti Piltz.

Matkailupotentiaaliltaan Porras–Renko-museotien 
puitteet ovat mielenkiintoiset. Matkailuliikennettä tiel-
le voisi ohjautua teiltä 10 ja 54 nykyistä enemmän, 
koska liikennevirrat ovat kesäaikaan ovat suuria. Tie 
ja sen ympäristö kestää hyvin huomattavasti suurem-
matkin matkailijamäärät.  Jää kuitenkin epäselväksi 
riittävätkö matkailijamäärät turvaamaan kotiseutuak-
tiivien tai historiaharrastajien mahdollisten matkailu-
palveluiden kannattavuutta edes kesäaikaan. Museo-
tien opasteiden kehittäminen voisi tuottaa paikallisille 
asukkaille ja heidän palveluyhteenliittymilleen merkit-
tävää hyötyä.   
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3 Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelma 
Hoidon tavoitteet voidaan pelkistää seuraaviksi:

1. Tien linjaus ja tasaus ovat säilyneet, huoli-
matta parannuksista ja muutoksista, suurin piirtein 
samoina kuin 1700-luvulla. Tässä mielessä tien 
säilyneisyys on erittäin hyvä. Tien keskeisimmät 
vaalittavat ominaisuudet ovat sen linjaus ja tasaus. 
Koska tien historia on pitkä ja se on luokiteltu kult-
tuuriselta ja liikennehistorialliselta merkitykseltään 
tärkeäksi tieksi, se on osittain muinaismuistolain 
piirissä. Muinaismuistolaki suojelee tien vanhat 
linjaukset, jotka ovat joko nykyisen tierungon si-
sällä tai sen läheisyydessä olevina tieraunioina. 
Lain mukaan näihin kajoaminen ilman asianmu-
kaista lupaa on kiellettyä ja rangaistavaa. Jos mu-
seotiellä tehdään suurempia korjauksia tai yleen-
sä muokataan maata, se edellyttää asianomaisen 
luvan hankkimista. Pitkäjärven tieraunio on mui-
naismuistolain suojelema, periaatteessa koko pi-
tuudeltaan. Tien varrella on muutamia muinais-
muistokohteita. Ne tulisi ottaa tien hoitotoimissa 
huomioon siten, ettei niitä tuhota tietämättömyy-
den verukkeella. Samaa koskee esimerkiksi myös 
Pitkäjärven mäellä oleva kiviaitalatomusta, vaikkei 
sen alkuperää tunnetakaan.
2. Tiehallinnon soratien hoito-ohjeen soveltu-
mista museoteiden hoitoon tutkittiin Liikenneviras-
ton museotiellä Äänekosken Koivistonkyläntiel-
lä. Siitä on tehty ”hyvien käytäntöjen” mukainen 
tallenne. Sen suuntaviivojen mukaan sorapääl-
lysteistä osuutta museotiestä tulisi hoitaa. Yksi-
tyiskohtana Pitkäjärven tieoikaisun penkereellä 
”jätkänpolku” on noussut hyvin korkeaksi estäen 
veden valumisen tien sivuun. Pengerrysosuuden 
kaiteiden alustojen kunnostus tulisi tehdä mah-
dollisimman nopeasti, ennen kuin vesi syövyttää 
ajoradan.
3. Museotien varret ovat tyypillisesti vanhaa 
hoitometsää. Näkemäraivauksia suositellaan teh-
täväksi lähinnä tien turvallisuuden parantamisek-
si. Myös museotien pohjoispään opastusalueen 
näkemät ovat tukkeutuneet. 
4. Museotien opastusalueet eivät vastaa nykyi-
siä suosituksia tai useimpien muiden museokoh-
teiden tasoa ja ovat ränstyneen näköisiä. Alueiden 
kunnostus ja taulujen uusiminen nykyisten normi-
en mukaiseksi tulisi tehdä pian. Myös mahdollisia 
viherhoidon työkohtaisia tarkennuksia tarvitaan.

3.1  Tavoitteet

3.1.1  Museotie 

Porras–Renko-museotie osana Hämeen Härkätietä 
edustaa Liikenneviraston museokohdekokoelmassa 
Suomen vanhimpia teitä, jotka viimeistään keskiajan 
lopulla (1550-luvulla) ovat yhdistäneet Suomen alu-
een linnat ja hallintokeskukset Turun kautta Tukhol-
maan. Tieyhteydet nykyisten Hämeenlinnan ja Turun 
seutujen välille ovat syntyneet huomattavasti aikai-
semmin paikallisluonteisten muinaisteiden ja eräpol-
kujen yhdistelmänä.  Tie on vakiintunut ratsu- tai kä-
velypoluksi ennen ruotsalaisten linnojen perustamista 
Suomeen noin vuoden 1300 tienoilla. Vaunuilla ajet-
taviksi nämä polut muuttuivat 1700-luvulla tai myö-
hemmin. On melko luonnollista, että on epärealistista 
asettaa tavoitteeksi tien säilyttäminen näissä varhai-
sissa olomuodoissaan.  

Porras–Renko-museotie on säilynyt hyvin 1700-lu-
vun linjauksellaan karttojen mukaan. Tie tunnetaan 
siitä tehdyn väitöskirjan perusteella poikkeuksellisen 
hyvin. Tien korkeusasema maastossa ainakin osittain 
periytynee 1700-luvulta, jopa varhemmalta ajalta. Mu-
seotien rakennekerrokset tien mäkijaksoilla näyttävät 
hyvin matalilta ja siten tien korkeusasema suhteessa 
maastoon näyttää historialliselta. Raskas metsäau-
toliikenne on tuottanut tien sisäkaarteisiin painumaa 
ja mutkat ovat hieman loiventuneet. Näitä muutoksia 
voidaan pitää tien liikennetarpeen ja käytön tuottami-
na kerrostumina. Esimerkiksi Ruokojoen kivisilta, joka 
on täysin tärvelty museaalisessa katsannossa, on tien 
kerrostumia, eikä sen restaurointia tai entistämistä 
kannata suunnitella. Museotie on säilynyt suurimmal-
ta osaltaan hiekkapäällysteisenä. Olisi toivottavaa, 
että hiekkapäällyste voidaan säilyttää. Museotiellä 
oleva, tien alkuperäisestä linjauksesta ja tasauksesta 
selvästi poikkeava, oikaisu ja sen kohdalle jäänyt van-
han linjauksen tieraunio, ovat poikkeuksellinen ja mie-
lenkiintoinen erikoisuus. Tieraunio on myös muinais-
muistokohe, kuten on Palsankallion vanha rajakivi.

Museokohteiden hoito-ohjeiden mukaisesti mu-
seokohteet pyritään säilyttämään niiden museoimis-
ajankohdan mukaisessa asussa. Porras–Renko-tiellä 
museoimisajankohta oli vuosi 1982. Silloin tie käytän-
nössä edusti suomalaista entistä valtatietä, joka on 
siirtynyt uudistuneelta päätieverkostolta paikallislii-
kenteen tieksi pari vuosikymmentä aikaisemmin. 
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5. Tien varren kylistä Lietsan kylän ilme on rap-
peutunut. Vesakko ei ole tiealueella, joten sitä ei 
voida tienhoitotoimin raivata, mutta hoitotoimien 
tulisi silti tukea paikallisten asukkaiden ponnistuk-
sia pitää tiealueeseen rajoittuvat pihapiirit asutus 
näköisinä.  

Museotiejakson pohjoispään päällyste on hyvässä 
kunnossa. Kun sitä tulevaisuudessa mahdollisesti uu-
sitaan, tien linjaus ja tasaus tulee säilyttää tai aina-
kin muutoksen on oltava vähäinen. Museoteiden hie-
novaraiseen hoitoon kuuluu myös tien mahdollisissa 
korjauksissa syntyvien maamassojen tasaaminen tai 
pois kuljetus ja tienäkymän ennallistaminen.

Museotielle on ilmeisesti tehty kaapelointi. Tien-
varrella on irtokiviä, jotka eivät sovi sen historialliseen 
jatkumoon. Myöskään museotien perushoito-ohjeen 
mukaista museointihetken mukaisen ulkoasun säilyt-
tämistä ne eivät tue. Kivien pois kuljettaminen jälkeen-
päin ja tiemaiseman restaurointi lienee tarpeetonta. 
Ehkä irtokivet voidaan tulkita kuuluvan tien historial-
lisiin kerrostumiin.      

3.1.2  Kulttuuriperintö

Porras–Renko-museotie ja tiealue ovat nykyisellään-
kin edustavia näytteitä perinteisestä kulkuväylästä. 
Tienvarren näkymät muuttuvat ja elävät jatkuvasti, 
mutta Rengon seudun erämaamaisema on säilynyt 
edustavan ja toimivan näköisenä. Tienvarren metsä-
talouden aiheuttamat muutokset voidaan katsoa kult-
tuuritoiminnaksi. Hakkuut näyttävät melko laajoilta, 
mutta ne eivät ole avanneet merkittäviä uusia näke-
miä. Olisi toivottavaa, että metsätaloustyöt voitaisiin 
tehdä siten, etteivät ”erämaa”-tyyppiset näkymät tieltä 
häviä.

Aikaisemmin on viitattu, että museotien varrella on 
kolme muinaismuistoksi rekisteröityä kohdetta. Suo-
ranaisesti ne eivät vaikuta tienhoitotoimiin, koska ne 
ovat tiealueen ulkopuolella, mutta niiden olemassaolo 
ja suojelu on syytä tietää.

Museotien varren asutus on keskittynyt kahteen ky-
lään. Asutusta on melko vähän kylien välillä. Raken-
nuskanta on melko suurella ikähaitarilla kerrostunut. 
Valtaosa museotien ympäristöstä tullee säilymään 
metsätalousalueen näköisenä. Nummenpään ky-
lä näyttää Lietsan kylään verrattuna elinvoimaiselta, 
vaikka senkin ulkomuoto kertoo enemmän esikaupun-
kimaisesta asumisesta kuin maa- ja metsätalousyh-
teisöstä. 

Perinteisen maatalouden, kuten karjan pidon, säilymi-
sellä on suuri merkitys tien kulttuuriarvojen säilymisel-
le. Useiden museoteiden varsilla laidunnetaan vielä 
karjaa, ilmeisesti useimmin lampaita. Olisi toivottavaa, 
että Lietsan kylään viriäisi kotiseutuharrastus, joka 
käynnistäisi uudelleen esimerkiksi lammastalouden, 
mikä puolestaan johtaisi vesakkojen katoamiseen ja 
maisemien avautumiseen.    

Museotiejakson varrella on muiden toimijoiden 
kuin Liikenneviraston tai ELY-keskuksen pystyttämiä 
opasteita kulttuurikohteisiin ja retkeilyreitille. Tienhoi-
totoimien tulisi edesauttaa näiden näkyvyyttä ja toimi-
vuutta, koska ne edistävät tien kulttuuriarvojen tunnis-
tettavuutta.

3.1.3  Maisema ja luonto 

Porras-Renko -tien maisemallinen erityispiirre on 
erämaisuus, jota on kuvattu edellisissä kappaleissa. 
Tielinja kulkee pienipiirteisesti topografi altaan vaihte-
levassa metsäisessä maastossa ja avoimia jaksoja 
on niukalti. Tie sijoittuu kokonaisuudessaan Hämeen 
Härkätien maisema-alueelle, jossa tulee edistää mai-
seman ja kulttuuriympäristön hoitoa. Peltojen viljely ja 
laiduntaminen ylläpitävät niiden avoimuutta. Metsä-
jaksot säilynevät metsätyypin mukaisina ja vaaraa nii-
den vesakoitumisesta ei ole. Nummenkylä vaikuttaa 
elinvoimaiselta ja ympäristö on hoidettua. Suurin huo-
li kohdistuu Lietsan kylän ympäristöön, jossa on ha-
vaittavissa alkavaa umpeenkasvua ja ränsistymistä. 
Myös Nummenkylän entinen koulu ja sen ympäristö 
säilyy toivottavasti käytön myötä kunnossa. Tavoittee-
na on osaltaan tien ja sen lähiympäristön hoitotoimen-
piteillä ylläpitää ja edistää museotien maisemallisia ja 
taajamakuvallisia arvoja.

Museotie sijoittuu pohjois- ja eteläpäässä pohjave-
sialueelle. Tienhoitotoimenpiteillä on hyvin vähän vai-
kutusta pohjaveden laadun säilymiseen. Mikäli mu-
seotien ja maantien 54 liittymäalueella on tarve tehdä 
rakentamistoimenpiteitä, huomioidaan pohjavesialu-
een asettamat rajoitukset.

3.1.4  Maankäyttö

Museotien varren tiivein kyläkeskittymä on Nummen-
kylässä, jossa on myös museotien rinnakkaista katu-
verkkoa. Uudisrakentaminen museotien varressa on 
kuitenkin erittäin vähäistä, joten maankäytön kasvu ei 
aiheuta museotien ympäristöön erityisiä paineita.
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3.1.5  Liikenne

Liikenneturvallisuustilanne poliisin tietoon tulleiden 
onnettomuuksien suhteen ei ole huono, onnettomuuk-
sia ei ole kirjattu viimeisen viiden vuoden aikana. Mu-
seotien ympäristössä on kuitenkin kohteita, jossa kas-
villisuus ja rakenteet peittävät näkemiä, ja ovat näin 
ollen turvallisuusriskejä. Tavoitteena on huolehtia es-
teiden poistamisesta sekä tiealueella että tien ympä-
ristössä.

3.2  Tien ja sen ympäristön 
hoito 

3.2.1  Tieympäristön hoito- 
ja ylläpitotoimenpiteet 
tiejaksoittain

Korvensaaren peltojakso

Tiealueen hoito- ja ylläpitotoimenpiteet

Museotien nykyinen opastaulu Nummenkylän poh-
joispuolella korvataan uudella ruskeapohjaisella 
opastaululla.

Tanssilavalle vievän tien liittymän ympäristön kas-
villisuutta harvennetaan niin, etteivät ne ole näke-
mäesteenä. Reunaan jätetään muutamia yksittäisiä 
hyväkuntoisia runkopuita rajamaan tiealuetta takana 
olevasta hakkuualueesta.

Muiden toimijoiden toimenpidesuositukset

Riittävien näkemien säilymisestä huolehditaan tarvit-
taessa myös tiealueen ulkopuolella, mm. tanssilavan 
liittymässä.

Pursunjärven kyläjakso

Tiealueen hoito- ja ylläpitotoimenpiteet

Tiejaksolle sijoittuu museotien opastusalue. Tien vas-
takkaisella puolella oleva opastusaluetta osoittava 
taulu on osittain kasvillisuuden peitossa, joten puiden 
oksia, ja tarvittaessa yksittäisiä puita poistetaan sen 
edestä. Sekä varsinainen opastaulu että sen paikkaa 
osoittava taulu uusitaan nykyisten ohjeiden mukaisiksi.

Metsäisessä tieympäristössä riittävät tavanomaiset 
viherhoitoluokan mukaiset hoitotoimenpiteet. 

Harvennettavaa puustoa tien reunassa. Kuva Laura Soosalu.

Opastaulun edestä poistetaan kuusenoksia ja taulun näkyvyys 
varmistetaan myös kauempaa molemmista lähestymissuunnis-
ta. Kuva Laura Soosalu.

Opastaulu sijaitsee levikkeen reunalla. Uusi taulu sijoitetaan 
niin, että sen edustalle on esteetön pääsy ja kartat ja tekstit 
ovat helposti luettavissa. Kuva Laura Soosalu.
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Nummenkylä on museotien tiivein asutuskeskittymä.  
Mikäli kylän kohdan liikenneturvallisuudessa tapahtuu 
heikennystä, voidaan harkita esimerkiksi ajonopeuksi-
en rauhoittamista rakenteellisin toimenpitein.

Muiden toimijoiden toimenpidesuositukset

Nummekylän keskustan kohdalla näkemät Uusitalon-
tien liittymässä sekä koulun pihan liittymässä ovat jon-
kin verran kasvillisuuden ja aitarakenteiden peittämiä. 
Vaikka koulu ei ole enää toimi kouluna, on sillä muuta 
käyttöä, jolloin alueella voi olla paljon liikkujia. 

Myllyjärven – Pitkäjärven metsämaisemajakso

Tiejakso on metsäinen ja tien linjaus ja tasaus melko 
pienipiirteinen. Metsäosuuksilla on normaalin viher-
hoitoluokan hoito riittävää. Tiemiljöö on kokonaisuute-
na luonteeltaan erämainen, vaikka ajoittaiset hakkuut 
muuttavatkin maisemaa. Tiejaksolla vaihtelua tuovat 
pienet avoimet peltonäkymät Leppälahden ja Touko-
lan kohdalla sekä yksi näkyvä ojauoma Pursunjärven 
eteläpuolella.

Uusitalontien liittymän havaittavuutta vaikeuttaa pihaa rajaava 
aita, joka kuitenkin sopii hyvin ympäristöön. Ajonopeuksien tu-
lee kylän keskustassa pysyä maltillisina. Kuva Laura Soosalu.

Nummen koulun liittymässä on korkeita pensasistutuksia ja vanha pysäkkikatos. Liittymässä on noudatettava varovaisuutta 
museotielle käännyttäessä. Kuva Laura Soosalu.

Myllyjärven kohdalla, Pietarinpolun liittymässä, kasvaa erityi-
sen komea metsäkuusi. Kuva Laura Soosalu.

Leppälahden pellot ovat kesannolla, ja maisema muuttumassa. 
Kuva Laura Soosalu.
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Leppälahden tieoikaisun kohdalla tulee puhdistaa kai-
teiden alla olevat reunapalteet siten, että sade- ja su-
lamisvedet pääsevät esteettä valumaan ojaan. Vas-
taavasti puhdistetaan myös muut kaideosuudet.

Reunapalteet estävät veden päästyn 
ojaan. Kuva Laura Soosalu.

Näkymä Toukolan peltoaukealle. Kuva Laura Soosalu.

Komea vaahtera kaartuu museotien ylle hyvin hoidetussa piha-
piirissä. Taustalla vasemmalla näkyvä punakattoinen omakoti-
talo on uusi. Kuva Laura Soosalu.

Kylänraitin varrella olevia aittarakennuksia, joista toinen ulottunee tielle, mutta on tärkeä osa tiemiljöötä ja siksi säilyttämisen arvoi-
nen. Täytyy kuitenkin varmistaa, että katos ei pääse romahtamaan. Kuvat Laura Soosalu.

Lietsan kyläjakso

Tiealueen hoito- ja ylläpitotoimenpiteet

Tieympäristön kohokohtina ovat kauniit yksittäispuut, 
vaahterat ja rauduskoivut, jotka rajaavat kylänraittia.  
Tieympäristön niitolla varmistetaan, että tienvarret ei-
vät vesakoidu, muutoin tavanomaiset hoitoluokan mu-
kaiset toimenpiteet ovat riittävät.

Muiden toimijoiden toimenpidesuositukset

Maanomistajien tulee varmistaa liittymien kohdalla 
turvalliset näkemät ja tarvittaessa poistaa kasvillisuut-
ta. Avoimien maisemien säilymiseksi on toivottavaa, 
että pellot säilyvät viljeltyinä tai laitumina. Tärkeimmät 
avoimet kohdat tällä tiejaksolla ovat Toukola ja Lep-
pälahti.
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Muiden toimijoiden toimenpidesuositukset

Maanomistajien tulee varmistaa liittymien kohdalla 
turvalliset näkemät ja tarvittaessa poistaa tai harven-
taa kasvillisuutta. Avoimien maisemien säilymiseksi 
on toivottavaa, että Lietsan kylän pellot säilyvät vil-
jeltyinä tai laidunnettuina. Mahdollinen uudisraken-
taminen sovitetaan ympäristöön ja viimeistellään 
istutuksin. Liittymät toteutetaan mittakaavaltaan mu-
seotiehen sopivina.

Pahanmaailmanmäen metsäjakso

Tiealueen hoito- ja ylläpitotoimenpiteet

Tiejakso on tavanomaisen metsämaaston lisäksi kak-
si peltoaukeaa. Tieympäristöön riittävät normaalit vi-
herhoitoluokan mukaiset toimenpiteet.

Tiejaksolle sijoittuu myös toinen museotien opas-
tusalueista, jonka opastaulut on myös uusittava vas-
taavasti kuin tien pohjoispäässä.

Muiden toimijoiden toimenpidesuositukset

Tiejaksolla on maa- ja metsätalousliittymiä. Maan-
omistajien tulee varmistaa liittymien kohdalla turval-
liset näkemät ja tarvittaessa poistaa kasvillisuutta. 
Avoimien maisemien säilymiseksi on toivottavaa, että 
pellot säilyvät viljeltyinä tai laitumina.

Uudisrakentamista Lietsan kylässä. Kuva Laura Soosalu.

Opastaulut ovat näkyvällä paikalla ja pysäkkilevike on turval-
linen. Taulut uusitaan nykyisten ohjeiden mukaisiksi. Kuvat 
Laura Soosalu.
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3.2.2  Viitoitus ja opasteet 

Porras-Renko-museotien molemmissa päissä on 
”vanhanaikaiset”, siniset opastaulut. Ne tulee uusia 
nykyisten ohjeiden (tavoitteeksi annettiin vuoden 2013 
loppuun mennessä) mukaisiksi. Siniset opastaulut on 
laadittu suomen, ruotsin, saksan ja englannin kielillä. 

Museotien pituutta osoittava taulu maantien 54 päässä. Kuva 
Laura Soosalu.

Esimerkki nykyisestä viitoituksesta valtatiellä 10. Kuva Laura 
Soosalu.

Useiden ELY-keskusten kanssa on keskusteltu kieli-
versioiden tarpeesta. Historiallisesti Porras-Renko-tien 
omistusjärjestyksessä kieliversiot olisivat ruotsi, venä-
jä ja suomi. Saksan kieli on tullut mukaan saksalais-
ten matkailijoiden suuren määrän mukana ja oli perus-
teltua vielä 1980-luvulla. Nyt sille ei enää ole löydetty 
perustelua.  Englannin kieli on pitkään ollut Euroopan 
ja maailmankin ”yleiskieli”, jonka on usein katsottu 
korvaavan perinteisen hallintokielen, ruotsin. Venäjän 
kielen painoarvo on laskenut lyhytaikaisen venäläisten 
matkailubuumin jälkeen. Muutama vuosi siten laadittu 
suositus on ollut suomi, ruotsi ja englanti. Käytännös-
sä usein englanninkielisestä versiostakin on luovuttu, 
jolloin jäljelle jäävät suomi ja kaksikielisyyssäännön 
avaran tulkinnan pohjalta ruotsi. Esimerkiksi Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen alueella opastustaulut ovat 
suomeksi ja ruotsiksi. Matkailijoiden palvelemiseksi on 
jo vuosia tutkittu ja rajoitetusti kokeiltukin erilaisia mo-
biililaitteisiin perustuvia opastuksia ja niiden muokkaa-
mista yleisimmille matkailukielille.

Ehdotus opastaulun tekstiksi on seuraava:

PORRAS-RENKO-TIE

Porras-Renko-tie on osa Turun ja Hämeenlinnan vä-
listä maantietä, joka jatkui edelleen Ylisenä Viipurintie-
nä Viipuriin. Tien linjaus perustuu Varsinais-Suomen 
ja Vanajan Hämeen välisiin muinaistieyhteyksiin, joita 
alkoi syntyä jo 800-luvulla. Tietä voidaan pitää Suo-
men vanhimpana valtakunnallisena tienä. Se kuuluu 
tieverkkoon, josta on kirjallinen kuvaus Suomen van-
himmassa tieluettelossa vuosilta 1555–1556. Museo-
tiejakso noudattelee edelleen keskiaikaista linjausta. 

Turun ja Hämeenlinnan välistä tietä on aloitettu 
kutsua Hämeen Härkätieksi autonomian aikana. Noin 
160 kilometriä pitkästä Härkätiestä on vielä käytös-
sä suurin osa. Porras-Renko on kahden kestikievarin 
välinen etappi Härkätiellä, josta museotie on 14 ki-
lometrin pituinen jakso. Museotie edustaa Härkätien 
metsäistä ja mäkistä osuutta. Museokohteeksi Por-
ras-Renko-tie otettiin vuonna 1982. 

Museotiellä on vuonna 1936 rakennettu oikaisu, 
joka erottuu selvästi muuten mutkaisesta ja mäkises-
tä linjauksesta. Vanha tieraunio oikaisun kohdalla on 
opastettu. Museotie oli Suomen ensimmäisten valta-
teiden joukossa vuonna 1938. Uusi maantie 10 val-
mistui vuonna 1962, jolloin valtakunnallinen liikenne 
siirtyi sille.
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3.3  Alueurakkaan 
sisällytettävät 
tieympäristön 
hoitotoimenpiteet

3.3.1  Kohteen perustiedot

Museotien perustiedot ovat:

Museotie, maantie 2831, Porras-Renko –tie.
Tieosoite 2831/1/399 - 2831/2/3838.  

Hoitovastuut

Uudenmaan ELY-keskus: Museotie.

Yksityiset maanomistajat: Museotiehen rajautuva 
maankäyttö, suositukset

3.3.2  Kertaluonteiset toimenpiteet

Museotien opastaulut ja viitoitus uusitaan nykyisten 
ohjeiden mukaisiksi. Museotien oikaisun kohdalla kai-
teiden alla olevat reunapalteet poistetaan. Näkemiä 
ja liikkumisen turvallisuutta haittaavaa kasvillisuutta 
poistetaan liittymien ympäristöstä. Mahdolliset huono-
kuntoiset tiealueeseen rajautuvat yksittäispuut poiste-
taan. 

3.3.3  Vuosittaiset toimenpiteet

Tieympäristöä hoidetaan normaalin viherhoitoluokan 
N3 mukaisesti. 

Nummenkylän eteläpuolella olevan kiviholvirum-
mun kunto tarkistetaan ja rumpu kunnostetaan tarvit-
taessa. 

Kaiteiden alla olevat reunapalteet puhdistetaan, 
kun niihin alkaa kertyä maa-ainesta ja kasvaa heinää.

Tiellä on muutamissa kohdissa sileitä kallionnokkia, 
joiden päällä kulutuskerros pysyy huonosti ja kalliot 
paljastuvat. Näiden kuntoa tulee seurata ja tarvittaes-
sa kunnostaa ne. Kivi- ja maa-ainesten poiskuljetuk-
sesta huolehditaan niin, että jälki on mahdollisimman 
siisti ja ympäristöön sopiva. 

3.4  Pitkän aikavälin 
tieympäristön 
kunnostustoimenpiteet

Pitkän aikavälin toimenpiteet ovat tarvittaessa:
• tien päällysteen uusiminen päällystetyllä osuudella
• opasteiden uusiminen
• valtatien 10 liittymän valaistuksen uusiminen

Vastuu ELY-keskus

• valaistuksen uusiminen
Vastuu kunta

3.5  Talvihoito

Tien talvihoitoluokka valtatien 10 liittymästä Vojakka-
lantien liittymään säilytetään II:na, ja Vojakkalantien 
liittymästä maantielle 54 III:na.

3.6  Jatkotoimenpiteet ja 
toimenpiteiden vaikutusten 
arviointi

Mikäli liikenneturvallisuus museotien varrella heikke-
nee, harkitaan tarvittaessa liikenteen rauhoittamistoi-
menpiteitä.
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Liitteet

Liite 1. Malli sorapintaisen museotien kunnostamiseksi
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KOIVISTONTIEN KUNNOSTUS

Tausta

Koivistonkyläntien hoito- ja ylläpitosuunnitelman laa-
dinta käynnistettiin maastokatselmuksella toukokuus-
sa 2013. Kesällä tielle tehtiin normaalin tienpidon mu-
kainen kunnostus, ja tie sorastettiin ja sen ojat avattiin.

Suomen maantiestä edelleen on sorateitä noin kol-
mannes eli soratie on yleinen maantietyyppi. Soratei-
den hoito ja kunnostus (Tielaitos, Helsinki 1995) -oh-
jeen mukaan tien kunto arvioidaan tien tasaisuuden, 
irtoaineksen, poikkileikkausmuodon ja pölyävyyden 
perusteella. Lisäksi kuivatuksella pyritään estämään 
pintavesien ja pohjaveden aiheuttamat haitat tien kun-
nolle. Sorateiden hoidon taso vaikuttaa ajokustannuk-
siin, liikkumisen turvallisuuteen ja hoidon taloudelli-
suuteen.

Liikenneviraston museoteistä (22 kpl) sorapintai-
sia on 14. Museoteiden hoidon lähtökohta on niiden 
liikennöitävyys, joten niiden hoito- ja ylläpito-ohjeet 
ensisijaisesti ovat samat kuin muillakin sorateillä. Lii-
kenneviraston perinnetyössä museoteiden tehtävänä 
on säilyttää maamme tieverkon historiallisesti arvok-
kaimmat ja edustavimmat osat. Museotiet ovat osa 
kulttuurimaisemaa ja -historiaa ja kertovat tienkäyt-
täjille tienpidon ja tiellä liikkumisen kehityksestä sekä 
yhteyksien rakentamisesta, rakentajista, käytöstä ja 
käyttäjistä.

Museoteiden museaalisen vaalimisen ja hoitami-
sen periaatteena on säilyttää niiden museointihetken 
asu. Käytännössä se tarkoittaa useimmissa kohteissa 
vuotta 1982, jolloin museotie- ja -siltakokoelma pe-
rustettiin. Koivistonkyläntiellä museointihetki on vuosi 
1998. Kohteisiin ei tehdä muutoksia, ellei liikennetur-
vallisuus tai kohteen säilyminen sitä erityisesti vaadi. 

Museaalisen hoidon tavoitteena on edistää museo-
kohteiden säilymistä ja edustavuutta. Tämän hoito- ja 
kunnossapitosuunnitelman tavoitteena on esittää ne 
poikkeukset, joita museaalinen hoito aiheuttaa nor-
maaliin sorateiden hoitoon ja kunnostukseen. 

Esimerkkikohteena on käytetty Äänekosken Koi-
vistonkyläntien kunnostusta ja sorastusta syyskuussa 
2013. Aineistona on Koivistonkyläntien hoito- ja yllä-
pitoraportin yhteydessä kerättyä tieto- ja kuvamateri-
aalia.

Liite 1

Kunnostuksen toteutus

Alkulähtökohta

Periaatteessa Sorateiden hoito ja kunnostus-oppaan 
ohjeet eivät ole museaalisten periaatteiden kanssa 
ristiriitaisia. Tiehallinnon perinnetyön käsikirja (2003) 
toteaa museokohteisiin tehtävistä mahdollisista muu-
toksista, että muutoksia ei tehdä, ellei liikenneturval-
lisuus tai kohteen säilyminen sitä edellytä. Välttämät-
tömiksi toimenpiteiksi on mainittu kunnossapitotoimet, 
joista erikseen on mainittu ”esim. ojitus ja tierumpujen 
uusiminen”. Yleisohjeeksi mainitaan muutosten har-
kitseminen ja suunnittelu tapauskohtaiseksi ja että 
muutokset tehdään kohteen alkuperäistä luonnetta 
muuttamatta.

Ennen töiden alkua keskusteltiin aluevastaavan 
kanssa työn suorittamisesta. Todettiin, että toimenpi-
teet tulisivat pääsääntöisesti turvaamaan museokoh-
teen säilymisen. Ojat olivat osittain umpeutuneet ja 
vesi oli päässyt tierakenteisiin ja talven jälkeen tien-
pinta oli vaurioitunut. Tien museaalista luonnetta uh-
kaava tekijä olisi ollut tien rungon muuttaminen, mikä 
ei näissä toimenpiteissä päässyt vaarantumaan, kos-
ka toimenpiteet rajoittuivat tien pintakerrokseen.

Suunnitelmiin kuului ylimääräisen ojista ja reuna-
palteista irrotetun maa-aineksen poistaminen, mikä 
poikkeaa normaalista. Sen katsottiin kuitenkin säi-
lyttävän tien ympäristön siistimpänä ja tien luonteen 
alkuperäistä vastaavana. Tie on alun perin kulku-ura 
1600-luvlta. Kuitenkin sen nykyinen linjaus ja tasaus-
viiva ovat yhdistelmä 1700-luvun lopun maantiestä ja 
1930-luvulla rakennetusta paikallistien luonteisesta 
maantiestä. Tien vaikutelmaksi on arvioitu useammis-
sa toisistaan riippumattomissa arvottamisissa ”tyypil-
linen suomalainen 1930-luvun lopun ja 1950-luvun 
maantie”.

Tiellä ja liittymäteiden risteyksissä muutama rumpu 
vaati korjausta. Niissä oli betoniputket, yhdessä rum-
mussa peltiputki. Päädyttiin siihen, ettei mitään estä 
käyttämästä muoviputkia, jos ne asennetaan siististi 
ja muovi jää piiloon maan sisään. Poistettavat beto-
ni- ja peltiputket eivät missään tapauksessa ole ”al-
kuperäisiä” minkään aikajakson näkökulmasta. On 
mahdollista ja todennäköistäkin, että vuonna 1998 
betoniputket olivat paikallaan. Yhtälailla kuin betoni-
putki oli ajanmukainen muutos joskus 1900-luvulla, on 
muoviputki sitä nykyisin.
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Työn suoritus

Koiviston museotien kunnostus valmistui 30.9.2013. 
Ojitusta tehtiin 5900 juoksumetriä. Rumpuja korjattiin 
päätien alle kaksi kappaletta. Liittymiin rakennettiin 
uudestaan neljä sivuojarumpua. Mursketta, raekoko 
0-16 mm, levitettiin 1700 tonnia, josta tuli noin 5 sent-
timetrin kerros (ohjeiden mukaan kulutuskerroksen 
optimipaksuus on noin 50 mm).

Murske ei ehkä aivan ole museaalisesta näkökul-
masta paras valinta, mutta joka tapauksessa jo en-
nen vuotta 1998 on siirrytty seulotun luonnonsoran 
tai moreenin käytöstä murskeisiin. Tien suhteellisen 
vilkkaan käytön takia tieteknisesti soveltuvin materi-
aali on museaalisesti soveltuvinta materiaalia perus-
tellumpi.  Käytännössä murske ei juuri erotu tien pin-
nasta, joten voi hyvin perustella, ettei alkuperäinen 
luonne ole muuttunut.

Tien länsipäässä kilomeripylvään kohdalla näkyy kunnostustyö 
selvästi. Muutos on pelkästään positiivinen. Kilometripylväskin 
erottuu vesakoituneesta tiepenkasta aikaisempaa paremmin. 
Kilometripylväs saattaa olla arvotettavissa muinaismuistoksi. 
Sen ympärille on jätetty ohjeiden mukaisesti parin metrin sä-
teellä koskematonta maata.
Kuva ennen toimenpiteitä Tapio Mård ja toimenpiteiden jälkeen 
Matti Piltz
.

Ennen

Jälkeen

Riikosmäelle nousevan Koivistonkyläntien varret ovat siistit ja 
ojitukset kuitenkin melko vähän erottuvat sekä itään että län-
teen päin katsottaessa.
Kuvat Riikosmäen kohta itään päin, Tapio Mård ja idästä kat-
sottuna, Martti Piltz

Itään

Länteen

Jälkiarviointi

Työ onnistui hyvin. Tienvarsi siistiytyi selvästi. Tie-
palteen poistaminen ja ojitus pitävät tienpinnan ai-
kaisempaa paremmin kuivana. Selkeä tien poikki-
leikkausmuoto antaa tielle ryhdikkyyttä. Ylimääräisen 
maa-aineksen poiskuljetus vaikuttaa olennaisesti sii-
hen, että työnjälki on siistin näköistä. Voi olettaa, että 
ojat nurmettuvat jo tulevan kesän aikana, jolloin tien 
ulkonäkö on luonnollisen näköinen. Kysyttäessä sekä 
tienvarren asukkaat ja Keski-Suomen museon kult-
tuuriympäristön asiantuntijat pitivät kunnostustyön jäl-
kiä onnistuneina ja museaalisesti hyvinä.
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Työ on tehty huolellisesti. Tiepalle, ”jätkänpolku”, on poistettu 
kaiteen kohdalta. Kuva Martti Piltz

Venäläiskivi näyttää aikaisempaa mahtavammalta tienpenkalla 
tieremontin jälkeen. Toivottavasti paikalliset kyläkulttuuritoimijat 
siivoavat risukon penkereestä kiven lähettyviltä. Kuva Martti 
Piltz

Seuratalosta hieman itään päin oleva kilometripylväs näyttää 
omituisen korkealta korkean maakumpareen päällä. Ojien 
loivat reunat sopivat tiemaisemaan, eivätkä valu ojan pohjalle 
kovin nopeasti. Tie säilyttänee nykyisen asunsa monta vuotta. 
Kuva Tapio Mård

Lännestä kohti Seurataloa tien varret näkyvät siisteinä. Oikeal-
la vastarinteessä on uusittu sivuojarumpu. Rummun vanhat 
sementtiputket ovat vielä tienpenkalla. Muovi katoaa näkyvistä 
heti, kun maan nurmettuu tulevana kesänä. Kuva Tapio Mård

Venäläiskiveltä itään avautuu Koivistonkyläntien komeimpia näkemiä. Korjaustöiden jälkeen voi uskoa, että tie säilyy pitkään jok-
seenkin muuttumattomana. Kuva Tapio Mård
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