Kaarinan kulttuuri-, historia ja luontokohteita
Kukka Hammarström/Kaarinan kaupunki
Tähän listaan on kerätty myös vähemmän tunnettuja kohteita. Historiallisia kohteita on valittu mukaan
myös sen perusteella, että paikalta löytyy jotain konkreettista tietoa, kuten opastaulu. Yleisesti retkeily- ja
kulttuurikohteista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta
Retkeilyreitit ja luontopolut https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoile-liiku-ja-nauti-luonnosta
Kulttuuri- ja retkikohteet, kirkot jne. https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri

Big Blue-kaupunkitaideteos
 Sijaitsee Piispanristillä, isätietoa esim. https://yle.fi/uutiset/3-11393142
 Karttalinkki:
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6700372,23462607&z=1&title=Big%20Blue%2
0kaupunkitaideteos

Lemun taistelun muistomerkki ”Kuoleva soturi”
 Tämä onkin melkein pyhiinvaellusreitin varrella.
 Lemunniemellä käytiin merkittävä taistelu 1808, joka liittyi Suomen sotaan. Lisätietoa kohteesta
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/muistomerkit-ja-patsaat
 Karttalinkki
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6697943,23462302&z=1&title=Lemun%20taist
elun%20muistomerkki

Koriston kartanon vanhat vilja-aitat ja talli
 Tämäkin on melko lähellä pyhiinvaellusreittiä
 Lisätietoa https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kartanot
 Kaarina-seuralla on myös toimisto tallilla ja siellä järjestetään erilaisia tapahtumia, mm. vuosittainen
joulutalli yms. https://www.kaarina-seura.net/index.html
 Karttalinkki
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6698854,23464545&z=0.5&title=Koriston%20a
itat%20ja%20talli

Ladjakosken vanha kiviholvisilta ja kylätontti Kuninkaantien varrella
 Kaarinan keskustan tuntumassa.
 Historiallisen Kuninkaantien eli Suuren Rantatien varrella oleva vanha kiviholvisilta sekä kylätontti, joka
on myös perinnemaisemakohde. Kohteessa on kaupungin opastaulu, jossa kerrotaan Kuninkaantien ja
kylätontin historiasta ja arvokkaan niityn kasvilajistosta.
 Karttalinkki
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6700013,23466129&z=0.5&title=Ladjakosken
%20kivisilta%20ja%20kyl%C3%A4tontti

Mökkigalleria
 Rauhalinnan alueella, taiteilija Sibel Kantolan ihastuttava Mökkigalleria!
 Lisätietoja https://mokkigalleria.fi/
 Karttalinkki
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6699494,23466763&z=0.5&title=M%C3%B6kki
galleria


Rauhalinnan alueella on myös luontopolku, jonka opastauluissa kerrotaan kartanon alueen historiasta
ja luonnosta. Taulut on kuvittanut Mökkigallerian Sibel. Luontopolkua pääsee meren rantaan asti, jossa
on myös kaupungin käyttölaituri.

Tuorlan ratsupolku ja luonnonsuojelualue
 Tuorlan ja Raadelman välillä kulkeva ratsupolku, joka on myös vanhan historiallisen Kuninkaantien eli
Suuren Rantatien reitti. Polun varrella on kaupungin opastaulu, jossa kerrotaan Kuninkaantiestä, alueen
kartanoista sekä ympärillä olevan luonnonsuojelualueen lajistosta ja luontoarvoista.
 Karttalinkki
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6700671,23469603&z=1&title=Tuorlan%20rat
supolku%20ja%20suojelualueet

Hadvalan rautakautinen asutus ja perinnemaisemakohteet
 Piikkiön Hadvalan alueella on paljon merkkejä rautakauden ajan asutushistoriasta. Alueella on myös
maakunnallisesti merkittäviä perinnemaisemakohteita. Kolamäen länsipuolella, kävelytien varrella on
kaupungin opastaulu, jossa kerrotaan alueen arkeologisista löydöistä ja perinnemaisemien arvokkaista
niittylajeista.
 Karttalinkki
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6701484,23472726&z=0.5&title=Hadvalan%20
alue

Huttalanmäen rautakautinen kalmisto ja ketoalue
 Salvelan Huttalanmäellä, Piikkiön koulukeskuksen eteläpuolella sijaitsevalla mäellä on rautakautinen
kalmisto ja sen yläpuolella maakunnallisesti merkittävä kallioketo. Muinaisjäännösalueella on
Museoviraston opastaulu. Alueella pääsee Koulutien kautta tai Makarlantieltä nousevia portaita pitkin.
 Karttalinkki
https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Ilmakuva&cp=6701864,23474324&z=0.5&title=Huttalanm%C3
%A4en%20kalmisto%20ja%20kallioketo

