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1. JOHDANTO 
1.1 Khronoksen talon taidehanke  
Khronoksen talo on Raumalla toimivan Lönnströmin taidemuseon vuoden 2016 taidehanke. Sen on 
toteuttanut taiteilijaryhmä IC-98, jonka muodostavat taiteilijat Visa Suonpää ja Patrik Söderlund. 
Hankkeessa etsittiin Suomesta taloa aidattavaksi pois ihmisen käytöstä tuhanneksi vuodeksi. Yksi tarjotuista 
kohteista ja se, johon valinta kesällä 2016 lopulta kohdistui, oli Päivölä Pöytyän kunnan Ortenojan kylässä 
Varsinais-Suomessa. 

Kiinteistö hankittiin taidehankkeen käyttöön vuonna 2016, lahjoitettiin talon sijaintipaikkana olleelle 
Pöytyän kunnalle saman vuoden syksyllä. Syksyllä 2016 talon ympärille rakennettiin teräsverkkoaita, joka 
suljettiin ensin syksyllä 2016 dokumentointien ajaksi tilapäisesti ja keväällä 2018 lopullisesti.  

Samanaikaisesti syksystä 2016 kevääseen ja kesään 2017 suoritettiin kohteen dokumentointi 
laserskannauksella sisä- ja ulkotiloissa (Jussi Kinnunen 2016 ja 2017), luontokartoitus kasvillisuuden, muun 
lajiston ja kasvillisuuskuvioiden osalta (Jyrki Lehtinen 2016-2017) sekä linnustoselvitys (Ilkka Kuvaja 2017). 
Samalla rinnalla Jussi Kinnunen selvitti vuonna 2016 paikan geologiaa ja arkeologiaa ja Jyrki Lehtinen 
vuosina 2016-2018 paikan maisema- ja rakennushistoriaa. 

Tehtyjen selvitysten ja mallinnusten perusteella toteutettiin vuosina 2017-2018 Khronoksen talon 
virtuaalimallinnus yhteistyössä taiteilijaryhmä IC-98:n ja Morrow Games Oy:n kanssa. Tällöin mm. nyt 
käsillä olevan kasvillisuusselvityksen tuloksia ja pihan laserkeilattua kolmiulotteista pistepilvimallinnusta 
käytetiin lähtötietona.  

Hankkeen jatkuessa tullaan vielä dokumentoimaan muun muassa talon rauhoittamiseen liittyvää 
viranomaisprosessia. 

1.2 Päivölän talo 
1.2.1 Sijainti ja tontti 
Khronoksen taloksi valittu Päivölä on viimeksi vapaa-ajan käytössä ollut, 1930-luvulla rakennettu 
maalaistalo Pöytyän kunnan Ortenojan kylässä Varsinais-Suomen maakunnassa noin 50 kilometriä Turusta 
pohjoiseen lähellä entistä Pöytyään ja Yläneen kuntien rajaa. 

Vuonna 2018 Päivölän tontti sijaitsi joka puolelta peltojen ympäröimänä Pöytyän Ortenojalta Yläneen 
Uuteenkartanoon johtavan yhdystien varressa tien eteläpuolella.  

Tontin rakennuksia olivat vuonna 2018 asuinrakennus, talousrakennus, sauna, huvimaja ja kellari. Tontti oli 
pääosin puustoinen. Avointa aluetta oli tontin eteläosassa entisellä peruna- ja kasvimaalla. 

1.2.2 Talon historia 
Päivölän historia alkoi vuonna 1927, kun Lähdenlahti-niminen tila erotettiin Pöytyän kunnan Ortenojan 
kylässä sijainneesta Ortenojan kartanosta asutustilaksi. Lohkomisen ajankohtana tontti oli lohkomiskartan 
mukaan metsää, lähellä Pöylijokea oli niittyä ja tien pohjoispuolella nykyisten Päivölän ja Uudenniityn 
talojen välillä jo peltoa ja samnoihin aikoihin itsenäiseksi lohkotulla Niemelä-nimisellä tilalla tien 
pohjoispuolella jo talouskeskus, mahdollisesti aiempi torppa. Päivölän tontti oli lophkomiskartan 
kartoitusajankohtana vielä kokonaan rakentamaton. 
Ainakin Lähdenlahden tilan eli nykyisen Päivölän asuinrakennus lienee rakennettu pian tämän jälkeen ja 
talousrakennus joidenkin tietojen mukaan vasta 1940-luvulla. Sauna, kellari ja huvimaja lienevät 1960-70-
lukujen vaihteen tienoilta, ja samoihin aikoihin on myös talousrakennuksessa tehty muutoksia.  
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Pellot ja tontti on erotettu eri tiloiksi 1970-luvun alussa, jolloin Lähdenlahden aiempi tontti sai nimen 
Päivölä ja toimi sen jälkeen asuntotilana. Näihin aikoihin myös uusittiin osaksi pihapiirin rakennuskantaa 
uudisrakennuksina tai korjauksina.  

Asuttuna Päivölä oli viimeksi 1980-luvulla, sen jälkeen kesäasuntona ja lopulta pääasiassa vain varastona 
käytön lopulta harvetessa ja vähitellen lakatessa.  

1.3 Luontokartoitushankkeen kulku 
Luontokartoituksen Khronoksen taloksi vuonna 2016 valittuun Päivölään suoritti muutoin kuin linnuston 
osalta loppusyksystä 2016 sekä keväällä ja kesällä 2017 FM, luontokartoittajaopiskelija Jyrki Lehtinen.  

Asiantuntijoina paikalla suorittivat kaksi käyntiä keväällä ja kesällä kasvitieteilijät biologi, FM Tarja Marsh 
Turun Yliopiston kasvimuseosta sekä yhdellä käynnillä mukana ollut biologi, FM Turkka Korvenpää. 
Dosentti, museonhoitaja Seppo Huhtiselta ja tutkija Mika Toivoselta Turun yliopiston kasvimuseosta saatiin 
määritys kahteen sieninäytteeseen.  

Kartoituksen tekijä, FM Jyrki Lehtinen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan maisemahistorialliseen 
tutkimukseen ja paikkatiedon käsittelyyn erikoistunut kulttuurimaanteilijä, tehnyt aiemmin laji- ja 
luontotyyppiselvityksiä mm. liito-oravasta, harsosammalesta ja jalopuumetsiköistä sekä suorittanut vuosina 
2016-2017 samanaikaisesti Khronoksen talo -hankkeen selvitysten kanssa  kaksivuotisen luontokartoittajan 
erikoisammattitutkinnon näyttöihin valmistavan koulutuksen Länsirannikon koulutus Winnovan 
metsäopetuksessa Kullaalla Ulvilassa. Ennen luontokartoittajakoulutuksen alkua tekijällä oli 
maastokokemusta yksittäisten lajien ja luontotyyppien inventoinneista vuosina 2012-2015 sekä 
maisemahistoriallisista tutkimus- ja selvityshankkeista historiallisia kartta-aineistoja ja 
paikkatietomenetelmiä käyttäen vuodesta 1994.  

Päivölän selvitysten ensimmäisessä vaiheessa tekijä selvitti rinnan luontokartoituksen kanssa myös paikan 
maisemahistoriaa ja kokosi keväällä 2017 yleispiirteisen tarkastelun paikan esine- ja rakennushistoriasta.   

Nämä rinnakkaiset selvitykset esitetään omana raporttinaan, mutta niiden tuloksia referoidaan tai niihin 
viitataan osittain myös tässä raportissa pohjaksi luontokartoituksen tulosten tulkinnalle.   

Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 geologi, arkeologi Jussi Kinnunen toteutti Päivölän ulko- ja sisätiloista 
laserkeilaukseen perustuvan pistepilvimallinnuksen ja laati selvityksen paikan arkeologiasta ja geologiasta.  

Jussi Kinnusen tuottamaa, pistepilvimallinnukseen perustunutta tarkkaa Päivölän tontin pohjakarttaa 
käytettiin nyt käsillä olevan luontoselvityksen pohjakarttana puuston sekä rakennusten ja rakenteiden 
sijainnin ja tontin rajojen osalta.  

Muutoin käytettiin Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta peruskarttaa, 
ortoinfrailmakuvaa ja 2 metrin vinovalovarjostetta täydentämään tietoja laserskannauksen ulkopuolisen 
lähiympäristön osalta. 

Historiallisena lähtötietona käytettiin seuraavia aineistoja: Turun maakuntamuseon 
rakennusinventointilomakkeet Päivölästä ja Pöytyän Ortenojan kylästä; Kansallisarkiston digitaaliarkjistosta 
maanmittaustoimitusten uudistusten karttoja Pöytyän Ortenojan kylästä ja lähialueilta 1600-luvun lopulta 
1900-luvulle sekä Senaatin kokoelman venäläisiä topografikarttoja 1800-luvun lopulta; 
Maanmittauslaitoksen arkistosta Jyväskylästä digitaalisena Maanmittaushallituksen uutta pitäjänkarttaa 
1920 luvulta; sekä Maanmittauslaitoksen Vanha painetut kartat -palvelusta digitaalisina painetun 
peruskartan laitoksia 1960-1990-luvuilta. Lisäksi oli käytössä rakennus- ja paikallishistoriallista ja 
kaavasuunnitteluun liittyvää kirjallisuutta. Biologisesta kirjallisuudesta olivat käytössä Juha Suomisen 1950-
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luvulla julkaisema Pöytyän pitäjän kasvisto ja Paavo Kallion vuonna 2007 Juha Suomisen toimittana 
postuumisti julkaistu Yläneen kasvisto. 

Hankkeen aikataulusta johtuen luontoselvityksen ensimmäisiin maastotöihin vuonna 2016 päästiin syksyllä 
lokakuussa. Kun hankkeen muut osiot vaativat lähtötietoa kohteen luonnosta myös jo ennen seuraavaa 
maastokautta, aloitettiin kartoitus lokakuussa 2016 huolimatta useimpien lajiryhmien selvittämiselle 
huonosta vuodenajasta. Syksyn edetessä nopeasti tehtiin havaintoja ensisijaisesti kasveista sekä lisäksi 
käävistä ja lahottajasienistä. Sammalia ja jäkäliä havainnoitiin yleispiirteisesti. 

Keväällä ja kesällä 2017 kartoitusta täydennettiin etenkin kasvillisuuden osalta. Linnustoselvityksen 
Päivölästä teki touko-kesäkuussa 2017 kokenut lintulaskentojen tekijä, luontokartoittajaopiskelija Ilkka 
Kuvaja.  

1.3 Raportin näkökulmat 
1.3.1 Luonnonmaantieteellinen sijainti 
Raportin alussa kuvataan lyhyesti Päivölän luonnonmaantieteellinen sijainti. Tätä on selostettu myös 
maisema- ja rakennushistorian raportissa.  

Alueen geologinen historia ja ympäristön geologia tarkemmin on selostettu Jussi Kinnusen geologisen ja 
arkeologisen osahankkeen raportissa. 

1.3.2 Lajistokartoitus kasvillisuuskuvioittain 
Seuraavassa osiossa esitetään syksyllä 2016 sekä keväällä ja kesällä 2017 tehtyjen luontokartoituksen 
maastotöiden tulokset kasvillisuuden sekä lisäksi yleispiirteisesti lahottajasienten, sammalten ja jäkälien 
osalta ensin kasvillisuuskuvioittain. 

1.3.3 Ekohistorian kerrrostumat 
Kolmantena osatarkasteluna esitetään yhteenvetona koko paikalta hahmotus paikan kasvilajiston 
historiasta Päivölän / Lähdenlahden noin 90-vuotisen tähänastisen olemassaolon ajalta paikalla tehtyjen 
kasvillisuushavaintojen ja paikan tiedossa olleen maisemahistorian tietoja yhdistämällä. Tässä yhteydessä 
esitetään myös maisema- ja rakennushistoriallisen selvityksen tuloksia siltä osin kuin niillä on merkitystä 
luontokartoitusten tulosten tulkinnalle.  

1.3.4 Puutarha- ja puistohistoria 
 Kolmantena osiona on vielä paikan kuvaus puisto ja puutarhahistorian näkökulmasta. Myös tässä 
hyödynnetään koottua tietoa paikan maisema- ja rakennushistoriasta. 
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2. PÄIVÖLÄN LUONNONYMPÄRISTÖ 
2.1 Luonnonmaantieteelliset ja maisemalliset aluejaot 
Metsäkasvillisuusvyöhykkeistä Pöytyä kuuluu muun Varsinais-Suomen sisämaan ja eteläisen Satakunnan 
tavoin pääosaan eteläistä Suomea ulottuvaan eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen. Se on pohjoisen 
havumetsävyöhykkeen eteläisin vyöhyke. Etelässä se rajautuu hemiboreaaliseen eli tammimetsien 
vyöhykkeeseen, johon kuuluu Suomen etä- ja lounaisrannikkoa, pohjoisessa se rajautuu keskiboreraaliseen 
vyöhykkeeseen, joka Suomenselän jatkeena ulottuu pohjoisimpaan satakuntaan. 

 Suomen maisemamaakuntajaossa Pöytyä on luettu osaksi ”Lounaismaata”. Tämän sisällä Pöytyä jakautuu 
”Lounaisen vijelysseudun” ja ”Ala-Satakunnan viljelysseudun” kesken niin, että läntinen osa, jossa Päivölä 
sijaitsee, kuuluu jälkimmäiseen. 

2.2 Vesistöt 
Päivölän eteläpuolitse virtaa peltojen halki matalassa notkelmassa Aurajoen sivujoki Pöylijoki.   

Joki saa alkunsa heti entisen Yläneen kunnanrajan takana Yläneen puolella olevasta Pöytärahkan suosta. 
Päivölän kohdalla jokiuoman notko joen latvalla on vielä loiva ja lähes huomaamaton, ja itse joki on suon 
laiteiden kuivatuksissa ja peltojen raivauksissa perattu isoksi valtaojaksi. Alempana jokiuoman notko 
syvenee ja Turusta Huittisiin johtava kantatie 41 ylittää joen muutaman kilometrin päässä Päivölästä. 

Pöylijoen varrelle sen alajuoksulla jää Pöytyän Juvan kylä ja joen pohjoisen sivuhaaran Ortenojan varrelle 
jäävät Pöytytän Ojan ja Ortenojan kylät. Joki laskee Aurajokeen Pöytyän Raatikaisten luona. Pöylijoen suurin 
sivujoki on Pöytyän Hullusaarenrahkalta alkunsa saava Nälkäjoki.  Sen varrella ei ole vanhaa asutusta. 

Pöylijoki on Turussa saaristomereen laskevan ja Pöytyän pohjoisesta naapurikunnasta Oripäästä alkunsa 
saavan Aurajoen varsinaisista sivujoista pienin ja pohjoisin. Aurajoen muita suurimpia sivujokia ovat joen 
suulta lukien Vähäjoki Turussa, Savijoki Liedossa, Järvijoki Aurassa ja Kaulajoki Pöytyällä.  Pöytyän vanhoista 
kylistä useimmat ovat sijainneet Aurajoen varressa ja muutamat sen sivujokien Kaulajoen ja Pöylijoen 
varsilla. 

Aurajoki on yksi Saaristomereen laskevista joista. Sen valuma-alue rajoittuu lännessä Saaristomereen 
laskevien Kuninkojan, Raisionjoen, Hirvijoen ja Laajoen valuma-alueisiin, idässä Saaristomrereen laskevan 
Paimionjoen valuma-alueeseen, luoteessa Selkämereen laskevan Eurajoen valuma-alueeseen ja koillisessa 
Selkämereen laskevan kokemäenjoen valuma-alueeseen. 

Aurajoen sivujoen Pöylijoen latvoilla sijaitsevana Päivölä on lähellä vedenjakajaa. Pöytärahka, josta Pöylijoki 
saa alkunsa, on Aurajoen ja Eurajoen vesistöjen välisellä vedenjakajalla ja kuuluu länsiosiltaan Eurajoen 
vesistöalueesen ja tämän sisällä Säkylän Pyhäjärveen laskevan Yläneenjoen valuma-alueeseen. 

2.3 Maaperä 
Pöylijoen valuma-alueella ja koko Pöytyällä maaperä on laajoilla alueilla savea. Painanteissa on soilla 
turvemaita ja savitasanko vaihtuu etenkin itää kohti kalliosydämisiin moreenselänteisiin tai 
huuhtoutuneisiin kalliometsiin. 

Alueella joet ovat uurtanut savimaahan yleensä melko vaatimattomia jokinotkoja. Päivölän kohdalla lähellä 
joen latvaa, jokinotko on lähes huomaamaton ja se on Pöytärahkan laiteita kuivatettaessa ja raivatessa 
perattu alkuosaltaan valtaojaksi. 

Päivölän nykyään puustoista pihapiiriä maantien varressa ympäröivät joka suunnassa savipohjaiset pellot. Jo 
muutaman sadan metrin päässä olevat naapuritalot lännessä Yläneen suunnassa ja myös pohjoisessa 
Pöytyän puolella sen sijaan on rakennettu kalliosydämisten moreenimäkien reunamille. Lännessä on laaja 



10 
 

savipohjainen peltoaukea ja etelässä peltoaukean halki virtaavan Pöylijoen notko, jonka takana taas 
metsäisiä moreenimäkiä. 

Kun Päivölän luona syksyllä 2016 aloitettiin Khronoksen talo -hankkeeseen kuuluneen teräsverkkoaidan 
rakennustyöt, havaittiin aidan perustuksia varten kaivettujen kuoppien leikkauksista maaperän 
pintakerroksen muodostuvan käytännössä koko tontilla noin puolen metrin paksuisesta hiekkakerroksesta. 
Myös lohkomiskarttaan vuodelta 1927 paikalle on merkitty savipohjaisessa korvessa hiekkapohjainen kuvio.  
Hiekkakerrostumat saven päällä voivat olla tulosta rantavoimien toiminnasta jääkauden jälkeen tai jostain 
muusta jääkauden aikaisten prosessien aikaansaamasta lajittuneen aineksen kuljetuksesta. 

Koska hiekkamaa varsinkin rinnepaikalla kuivuu paremmin, ja alapuolisen jokinotkon takia tontin alta jo 
alkaa loiva rinne, on paikan maaperä voinut määrätä myös tontin sijainnin vuonna 1930 muodostetulla 
Lähdenlahden tilalla, josta tonttipalsta vuonna 1971 on erotettu Päivölä nimiseksi tilaksi. 
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3. KASVILLISUUS KUVIOITTAIN 
3.1 Kasvillisuuskuvioiden määrittely 
Lähtökohtana tämän selvityksen tarkastelussa on lajistokartoitus Päivölän tontilla. Kun tehdään jako 
kasvillisuuskuvioihin, voidaan lajeja luetella myös kuvioittain. Tarkasteltuja lajiryhmiä ovat olleet 
putkilokasvit, yleisimmät sammalet, lahottajasienet ja käävät. 

Lajeja luetellaan tässä kasvillisuuskuvioittain. Nämä on pyritty määrittämään kasvillisuudeltaan 
homogeenisina alueina tontin sisällä mahdollisimman karkeaan kuviojakoon pyrkien. Tällöin 
kasvillisuuskuviot ovat toisaalta kasvillisuudeltaan sisäisesti mahdollisimman yhtenäisiä ja toisaalta 
keskenään mahdollisimman erilaisia.  

Erilaista kasvillisuutta eri osiin tonttia on tuottanut ihmisen toiminta sekä välittömästi että välillisesti sen 
mukaan, miten paikan aiempaa, enemmän luonnontilaisen kaltaista kasvillisuutta on suoraan käsitelty ja 
muutettu esimerkiksi puita, pensaita ja kasveja poistamalla ja istuttamalla tai peltoa ja puutarhaa 
raivaamalla, ja toisaalta sen mukaan, miten esim. rakennusten varjostus ja jätetyn tai poistetun tai 
istutetun puuston ja muun kasvillisuuden varjostus ja avoimuus ovat vaikuttaneet pienilmastoon eri osissa 
tonttia. 

Kasvillisuus Päivölässä jaettiin ensimmäisessä havaintojen käsittelyvaiheessa 24 kuvioon.  Myöhemmin työn 
edetessä kuviojakoa pelkistettiin joitakin kuvioita yhdistämälllä. Tässä esitetään tehty ensimmäinen 
kuviojako.  

Kuvioiden nimet tekijä antoi oman kotimurteensa pohjansa, jota puhutaan samalla lounaisten 
välimurteiden alueella mutta toisella alamurrealueella. Pöytyällä esimerkiksi talousrakennuksen lato- tai 
vajaosasta ei välttämättä käytetä sanaa makasiini, mutta kun varmaa tietoa Pöytyän murteen käyttämistä 
ilmaisuista ei ollut, käytettiin yhtenäisesti tekijän omaa kotimurretta. Ilmaisut kuten seinänvieri tai 
kellarinpäällystä lienevät yleisesti käytössä koko läntisessä Suomessa. Kielestä riippumatta samat arkiset 
nimitykset löytyvät samanlaisessa ympäristössä myös muilla kielillä, esimerkkinä Lars Huldénin 
novellikokoelma Hus. 

Kuviot nimettiin seuraavasti (Liite 1):  

1. Pihan tiemaa 
2. Pohjoinen tienpiennar 
3. Eteläinen tienpiennar 
4. Makasiinin pohjoinen ovenpieli ja seinänvieri 
5. Navetan pihanpuoleinen seinänvieri 
6. Etupihan puustokuvio 
7. Kuusiaidan pohja 
8. Takapihan puustokuvio 
9. Asuinrakennuksen itäinen seinänvieri 
10. Asuinrakennuksen pohjoinen seinänvieri 
11. Asuinrakennuksen läntinen seinänvieri 
12. Läntisen talouspihan puustokuvio 
13. Asuinrakennuksen länsipuolinen hyötypuutarha 
14. Asuinrakennuksen eteläpuolinen hyötypuutarha 
15. Saunapolku 
16. Puutarhapolku 
17. Saunan itäpuolinen koristepuutarha 
18. Perunakellarin päällystä ja vierusta 
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19. Saunan länsipuolinen koriste- ja hyötypuutarha 
20. Perunapelto 
21. Perunapellon tiemaa 
22. Eteläinen ojanpiennar 
23. Navetan tausta 
24. Navetan pohjoispääty 

Seuraavassa esitetään havainnot kasvillisuudesta kuvioittain. Luettelo perustuu pääasiassa syksyn 2016 
havaintoihin. Keväällä ja kesällä 2017 lajihavainnot useimmilla kuvioilla vielä täydentyivät. Näitä on 
täydennetty erilliseen luetteloon lopussa sekä kasvillisuushistoriaosioon.  

3.2 Kasvillisuus kuvioittain 
3.2.1 Pihan tiemaa 
Ruohikkoa, syksyllä tallattu. Määrittämättömiä heiniä, nurmen, niityn ja pientareitten lajeja, vanhan 
ruohottuneen pihan tavallista lajistoa. Haavan juurivesoja talousrakennuksen lato-osan oven edustalla. 
Isompia haavanvesoja kaadettu ehkä edellisenä kesänä, nämä versoneet sen jälkeen. 

Lajeja (putkilokasvit): 

Hietakastikka (tien varressa) 
Matalanurmikka (määritys Turkka Korvenpää) 
Nurmirölli (määritys Turkka Korvenpää) 
Koiranputki 
Niittysuolaheinä 
Pelto-ohdake 
Peltopillike 
Rönsyleinikki 
Siankärsämö 
Valkoapila 
Voikukka (suku) 
Metsämaitikka 
Lehtohorsma (Määritys Turkka Korvenpää) 
Amerikanhorsma (määritys Turkka Korvenpää) 
Haapa (juurivesoina ladon oven edustalla) 
 
3.2.2 Pohjoinen tienpiennar 
Ruohikkoa. Saatettu leikata kesän aikana osana tien hoitoa. Karkea ruohonsänki on mahdollisesti 
hietakastikkaa. 

Lajeja: 

- Heiniä (heimo) 
- Nurmihärkki 
- Nurmirölli (määritys Turkka Korvenpää) 

 

3.2.3 Eteläinen tienpiennar 
Ruohikkoa, nurmen, niityn ja pientareitten lajeja. Saatettu niittää koneellisesti kesän aikana. Haitalliseksi 
vieraslajiksi määriteltyä komealupiinia, mahdollisesti niittomurskaimella tehdyn tienpiennarten niiton 
levittämänä tai muuten levinneenä on pitkin tienpiennarta. Hietakastikka on tienpientareiden tyyppilaji 
vanhastaan, karhunputkea näkee myös tienpientareilla rehevillä savimailla. 
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Lajeja: 

- Alsikeapila 
- Valkoapila 
- Puna-apila 
- Nurmihärkki 
- Aholeinikki 
- Niittyleinikki 
- Tesma 
- Lehtonurmikka 
- Juolavehnä 
- Isorölli (määritys Turkka Korvenpää) 
- Hietakastikka 
- Karhunputki 
- Voikukka 
- Komealupiini 

 

3.2.4 Makasiinin ovenpieli ja seinänvieri 
Kaksi keskikokoiseksi kasvanutta isoa istutettua pihtaa, seinänvierustalla viisi pihdan tainta ja kuusentaimi, 
haavan juurivesoja. Suurten pihtojen alaoksia on karsittu jonain aiempana vuotena ja myös Khronoksen talo 
-hankkeeseen kuuluneen teräsverkkoaidan rakentamistöissä lokakuussa 2016  karsittuja oksia on maassa 
pihtojen alla. Ketunleipää. 

Lajeja: 

- Ketunleipä 
- Nurmipuntarpää 
- Timotei 
- Englanninraiheinä (määritys Turkka Korvenpää) 
- Rantanurmikka (määritys Turkka Korvenpää) 
- Punanata (määritys Turkka Korvenpää) 
- Haapa 
- Kuusi 
- Pihta (suku) 

 

3.2.5 Navetan seinänvieri 
Tämä kuvio navetan seinustan kukkaistutuksineen on osa talon myös ruohovartisia perennoja tai 
yksivuotisia koristekukkia istutuksina sisältänyttä etupihaa, jonka villiintyneet puiden ja pensaiden taimet 
ovat vähitellen vallanneet. Mahdollisesti itsestään kasvaneen punaherukan on ehkä saatettu jo antaa olla. 

Navetan puolivarjoisalla itäisellä seinänvierellä ovien välissä ja ikkunoiden alla istutettuja perennoja: 
kanadanpiisku ja todennäköisesti räystään alle rakennuksen koilliskulmaan istutettuna luonnonkasvi 
soreahiirenporras, joka hiekkaisella kasvupaikalla ei kasva täyteen komeuteensa. 

2010 luvulla nähdään umpeenkasvavan ja metsittyvän pihan heinikkoa, jossa valtalajina kko pihalla on  
viitakastikka, ja räystään alla varjossa itsestään nousseita alkuperäisiä tai villiintyneitä pensaita, joita oivat  
metsävadelma ja lännenpunaherukka, sekä puiden taimia, joita ovat haapa, kuusi, koivu ja kolme 
pihdantainta. 

Pohjakerroksessa on tuoreiden niittyjen ja pientareiden tai metsän ja metsän puoliavoimien paikkojen 
kasveja  kuten aitovirna, ketunleipä, kyläkellukka, poimulehti, viitakastikka;  niittyjen pientareiden tai 
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alkujaan kosteitten lehtojen hyvin kilpailevia pöheikkölajeja kuten nokkonen, koiranputki, karhunputki ja 
rönsyleinikki; sekä pihalle levinneitä peltojen rikkaruohoja  kuten leskenlehti, pelto-ohdake ja voikukka.  

Sammalista räystään alla lehväsammalia. 

Lajeja: 

- Aitovirna 
- Isonokkonen 
- Kanadanpiisku 
- Karhunputki 
- Ketunleipä 
- Koiranputki 
- Komealupiini 
- Leskenlehti 
- Kyläkellukka 
- Pelto-ohdake 
- Poimulehti 
- Rönsyleinikki 
- Soreahiirenporras 
- Metsävadelma 
- Viitakastikka 
- Voikukka 
- Haapa 
- Kuusi 
- Rauduskoivu 
- Pihta (suku) 

 
3.2.6 Etupihan puustokuvio 
Etupiha kukkapenkkeineen lienee ollut pihan edustavimmaksi ajateltu paikka vanhoine koivuineen, ehkä 
1980-luvulla aiempia koristepuuistutuksia mahdollisesti vielä täydentämään  lisättyine koristepuineen ja 
kukkapenkkeineen. 

Pohjakasvillisuus lienee tästä huolimatta ollut varsin luonnonmukainen monipuolisine metsän, niityn ja 
pientareiden lajeineen tai on sitä ainakin käyntiajankohtana. Nyt luonto on vallannut paikkaa takaisin, kun 
kukkapenkki kasvaa enää sammalta, yksivuotiset koristekasveiksi istutetut tai kylvetyt kukat ovat hävinneet 
ja monivuotiset koristekasveiksi istutetut tai kylvetyt kukat eli perennat kukoistavat villiintyneinä ja 
viitakastikka levittäytyy koko kuviolle. 

Vanhahkoja hies- ja rauduskoivuja, osa mahdollisesti paikan alkuperäistä puustoa tai istutettu kun taloa on 
rakennettu. Pihlajanvesoja runsaasti, jokunen kuusentaimi. 

Valtalajina ruohoista on tuoreiden luontaisten metsäaukioiden eräs tyyppilaji viitakastikka. Metsän, 
erityisesti lehdon ja lehtomaisen kankaan lajeja (ketunleipä, kultapiisku), niityn, piennarten ja joutomaiden 
lajeja joista monet alkuperäisinä esiintyvät kosteissa ja tuoreissa lehdoissa (heinät, hiirenvirna, isonokkonen, 
karhunputki, koiranputki, matarat, nurmitädyke, kyläkellukka, ojakärsämö), peltorikkaruohoja (peltokorte, 
voikukka). 

Nuorehkoja istutettuja koristepuita (palsamipoppeli, salava, lehtikuusi), istutettuja, sekä Suomessa 
alkuperäisenä esiintyviä että tulokkaina esiintyviä koristepensaita (tuomi, korallikanukka), villiintyneitä 
koristepuun vesoja (vaahtera, palsamipoppelin juurivesoja) ja koristepensaan vesoja (pihasyreeni, 
pajuangervo). Mahdollisesti villiintyneitä perennoja (peurankello, kevätvuohenjuuri), ehkä lisättyinä 
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luonnonkasveja elleivät myös samalla alkuperäisenä (sinivuokko), vanhoja tulokkaita lisättynä tai 
kulkeutuneena (pietaryrtti). 

Vanha, reunoiltaan kivetty kukkapenkki kasvaa enää vain metsäliekosammalta. 

Pienilmasto on talon pohjoispuolisella puustoisella kuviolla puolivarjoinen. Kun portinpielessä lähellä 
huvimajaa  on latvomisesta päätelleen aiemmin kuusiataan kuulunut kuusi, voidaan tästä päätellä 
kuusiadan aiemmin ulottuneen siihen asri mutta myöhemmin tulleen poistetuksi etupihan ja talon päädyn 
luota niin että jäljelle on jäänyt vain nykyinen osuus takapihaa vastaan. Kuusiaidan avaamisen jälkeen 
aamuaurinko lämmittää hiukan. 

Lajeja: 

- Heinät (heimo) 
- Kevätleinikki 
- Hiirenvirna 
- Isonokkonen 
- Karhunputki 
- Ketunleipä 
- Kevätvuohenjuuri 
- Koiranputki 
- Komealupiini 
- Kultapiisku 
- Nurmitädyke 
- Matarat (suku) 
- Ojakärsämö 
- Kyläkellukka 
- Peltokorte 
- Peltolemmikki (määritys Turkka Korvenpää) 
- Peurankello 
- Pietaryrtti 
- Sinivuokko 
- Viitakastikka 
- Voikukka 
- Haapa 
- Kuusi 
- Pihlaja 
- Tuomi 
- Vaahtera 
- Idänkanukka (lajike korallikanukka) 
- Pajuangervot (suku) 
- Pihasyreeni 
- Lehtikuuset (suku) 
- Palsamipoppeli 
- Salava 
 

3.2.7 Kuusiaidan pohja 
Kuusiaidan pohja näyttäisi säilyttäneen metsäkasveja erityisesti. Kuusiaitaa näyttää lyhennetyn poistamalla 
joskus osa aidasta. Sekä jäljellä olevalla että poistetulla osalla aidan liepeille on noussut ja jäänyt nyt jo puun 
mitoissa olevaa  koivua, raitaa ja pihlajaa. Näiden jatkoksi on istutettu jokunen koristepuu. 
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Kuusiaita talon kulmalta etelään lienee ulottunut ennen huvimajan luokse, jossa on yksi kuusiaidan kuusten 
tapaan leikattu, kaksilatvaiseksi versonut kuusi, mutta mahdollisesti myöhemmin kuuset on poistettu 
etupihan kohdalta ehkä näkymän avaamiseksi ja varjostuksen vähentämiseksi ja jätetty kuusiaitaa vain 
takapihan kohdalle. Tilalle ja viereen on noussut tai kuusten poistossa jätetty nuorempaa koivua, pihlajaa, 
raitaa ja yksittäinen tuhkapaju.   

Entisessä aidan pohjassa tai sen liepeillä tavattiin lokakuussa 2016 metsäkasvillisuutta (ketunleipä, 
kultapiisku, metsäimarre, metsäalvejuuri, pikkutalvikki kevätpiippo, tesma, oravanmarja).   

Muualla tontilla näitä metsän lajeja tavattiin vähemmän tai ei lainkaan, paitsi oravanmarjaa, jota oli myös 
tontin pohjoiskulman metsäkuvioilla ja takapihan puustokuviolla, sekä ketunleipää, jota havaittiin myös 
asuin- ja talousrakennusten seinustojen ja etupihan kuvioilla. Sinivuokon esiintyminen täällä yksittäin voi 
viitata sen alkuperäisyyteen. 

Lajeja: 

- Kalvassara (määritys Turkka Korvenpää) 
- Ketunleipä 
- Kevätpiippo 
- Kultapiisku 
- Metsäalvejuuri 
- Metsäimarre 
- Oravanmarja 
- Pikkutalvikki 
- Sinivuokko 
- Tesma 
- Kuusi 
- Pihlaja 
- Raita 
- Rauduskoivu 
- Tuhkapaju 
- Karviainen 
- Pajuangervo 
- Palsamipoppeli 

 
3.2.8 Takapihan puustokuvio 
Tällä kuviolla on etupihan tapaan alkujaan mahdollisesti paikalla olleeseen luonnonpuustoon kuuluneita tai 
mahdollisesti talon rakentamisen aikoihin ehkä istutettuja koivujaja ja heinien seassa metsän ja niityn lajeja. 
Maastonkohta on ehkä erityisen kuiva ja hiekkainen ja kaakkoon antavana ehkä hiukan paahteinenkin.  

Yksi istutettu koristepuu (pihta) ja levinneitä tai istutettuja koristepensaita (pajuangervo). Ruohomaisia 
koristekasveja ei havaittu lokakuussa 2016. 

Koivuja, istutettuja tai luontaisia. Itsestään noussut, jo isohko raita koivun kyljessä. Heiniä pääosin avoimena 
ruohikkona. Metsäkasveja (oravanmarja, aitovirna), niitty- ja piennarkasveja (aitovirna, siankärsämö). 

Tämäkään kuvio ei ainakaan talon päädyssä mahdollisesti ole ollut koskaan nurmena, kun metsän, niittyjen 
ja pientareiden kasveja on säilynyt. 

Lajeja: 

- Heinät (heimo) 
- Aitovirna 
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- Oravanmarja 
- Siankärsämö 
- Raita 
- Rauduskoivu 
- Tuhkapaju 
- Pajuangervot (suku) 
- Pihdat (suku) 

 

3.2.9 Asuinrakennuksen itäinen seinänvieri 
Mahdollisesti villiintyneenä seinänvierustalla pihasyreeniä ja pajuangervoa. Aspekti kaakkoon tuo 
paahteisuutta ja rakennuksen päätysijainti kuivattaa. Katolta putoillut sammalpaakkuja. Kuusentaimi 
nurkalla. Seinän rakenteissa nähtiin muurahaisia, joiden pääteltiin kuuluvan lajiin paperimuurahainen. 

Liittyy takapihan puustokuvioon kasvillisuudeltaan ja pienilmastoltaan. 

Lajeja: 

- Kuusi 
- Pajuangervot (suku) 
- Pihasyreeni 

 

3.2.10 Asuinrakennuksen pohjoinen seinänvieri 
Heinikossa varjossa pohjoisseinän räystään alla metsälajeja (ketunleipä) ja pihojen liepeillä yleisiä nitty- tai 
lehtolajeja (hiirenvirna, karhunputki, matarat). Sammalia putoillut katolta. 

Perennoja villiintyneinä (lehtoakileija) tai mahdollisesti istutettuna (kevätvuohenjuuri länsinurkalla). 
Soreahiirenporras nurkalla mahdollisesti istutettu. 

Liittyy etupihan puustokuvioon kasvillisuudeltaan ja pienilmastoltaan. 

Lajeja: 

- Heinät (heimo) 
- Hiirenvirna 
- Karhunputki 
- Ketunleipä 
- Kevätvuohenjuuri 
- Lehtoakileija 
- Matarat (suku) 
- Soreahiirenporras 
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3.2.11 Asuinrakennuksen läntinen seinänvieri 
Luoteeseen antava puolivarjoinen seinänvieri. Päätysijainti kuivattaa vähän. Metsän lajeja (ketunleipä, 
metsävadelma, viitakastikka, kuusen taimi) niityn ja pientareiden lajeja (hietakastikka, isonokkonen, 
karhunputki, koiranputki, matarat, niittynätkelmä, rönsyleinikki), peltorikkaruohoja (peltokorte).  
Viljelykarkulaisia (karviaisen taimi, komealupiini). 

Lajeja: 

- Hietakastikka 
- Isonokkonen 
- Karhunputki 
- Ketunleipä 
- Koiranputki 
- Komealupiini 
- Lehtoakileija 
- Matarat (suku) 
- Niittynätkelmä 
- Peltokorte 
- Rönsyleinikki 
- Metsävadelma 
- Viitakastikka 
- Kuusi 
- Karviainen 

 

3.2.12 Läntisen talouspihan puustokuvio 
Kuviota nimitetään tässä talouspihaksi, koska se on lähellä perunakellarin ja huussin sisäänkäyntejä, 
seinänvieressä on saatettu kasvattaa tomaatintaimia, talousrakennuksen päädyssä on kottikärry ja 
muovisaaveja ja puissa on ollut kiinni pyykkinaruja. 

Koivuja, mahdollisesti tontin vanhaa luontaista puustoa. Viitakastikkaa runsaana. Metsälajeja (viitakastikka, 
pihlaja, koivu), sekä kuivien että tuoreiden ja varjoisten paikkojen niitty- ja piennarlajeja (aitovirna, 
hietakastikka, isonokkonen, koiranputki, nurmitädyke, kyläkellukka). 

Koristepuita ja pensaita (okakuusi, kurttuuusu).   

Lajistosta päätelleen tämäkään kuvio ei ole ollut pitkiin aikoihin tai ehkä lainkaan nurmena. Koristepuita ja 
pensaita mutta ei ruohovartisia koristekasveja ainakaan säilyneinä. 

Maassa peltinen kanojen juottoastia, Sitä on käytetty ehkä viimeksi kesykanilla, josta on merkkinä 
talousrakennukseen varastoitu kanaverkkoinen laidunnushäkki, sisähäkki ja heiniä huvimajassa sekä 
papanoita lattialla navetassa. Seinän vieressä vanhoja luonnonmateriaalista tehtyjä heinäpaalin naruja 
nauloilla kiinnitettynä vaakasuoraan noin metrin korkeudelle (tuettu taimia, ehkä tomaatin tai jonkun 
muun). Pyykkinaruja ollut kiinnitettynä puihin, nyt puoliksi maassa, osa on syöpynyt runkoihin, yhdestä 
koivusta muovinen pyykkinaru on kuristanut yhden haaran hengiltä. 

Lajeja: 

- Aitovirna 
- Hietakastikka 
- Isonokkonen 
- Koiranputki 
- Nurmitädyke 
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- Pelto-ohdake 
- Kyläkellukka 
- Viitakastikka 
- Pihlaja 
- Kurtturuusu 
- Rauduskoivu 
- Pihdat (suku) 

 

3.2.13 Asuinrakennuksen länsipuolinen hyötypuutarha 
Paikalla esiintyy istutettuina vanhoja marjapensaita (karviainen, mustaherukka, punaherukka), perennoista 
istutettuna pioni. 

Muuten määrittelemätöntä heinikkoa (määritetyt lajit hietakastikka, viitakastikka), pääasiassa tuoreiden 
niittyjen, piennarten ja joutomaiden lajeja (isonokkonen, karhunputki, koiranputki, niittynätkelmä, 
nurmitädyke, kyläkellukka, rönsyleinikki). Peltojen ja joutomaiden rikkaruohoja (pelto-ohdake, peltokorte, 
pujo). Voimakkaasti leviäviä vieraslajeja (karhunköynnös, komealupiini) joko paikalle istutettuina tai muualta 
levinneinä. Viljelykarkulaisia lähipelloilta (koiranheinä). 

Lajeja: 

- Heinät (heimo) 
- Hietakastikka 
- Isonokkonen 
- Karhunköynnös 
- Karhunputki 
- Koiranheinä 
- Koiranputki 
- Komealupiini 
- Niittynätkelmä 
- Nurmitädyke 
- Kyläkellukka 
- Pelto-ohdake 
- Peltokorte 
- Pujo 
- Rönsyleinikki 
- Tarhapioni 
- Viitakastikka 
- Karviainen 
- Mustaherukka 
- Punaherukka 

 

3.2.14 Asuinrakennuksen eteläpuolinen hyötypuutarha 
Paikalla esiintyvät istutettuina hyötypuutarhan lajeista luumupuu, karviainen, mustaherukka, punaherukka, 
puutarhavadelma, marja-aronia ja tyrni.  Aiempaan puutarhamansikan viljelyyn viittaavat 
aidanrakennustöiden yhteydessä maasta paljastuneet vanhat mustat katemuovit. Vanhoissa puissa esiintyy 
yhdellä luumupuulla luumupuunkääpää ja yhdellä marjaomenapensaalla pajuhytykkää. 

Metsälajeista esiintyi metsävadelmaa sekä hieta- ja viitakastikkaa. Niittyjen ja piennarten, osaksi alkujaan 
lehtojen lajeista tavattiin hiirenvirna, isonokkonen, karhunputki, koiranputki, niittynätkelmä, kyläkellukka, 
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rönsyleinikki ja siankärsämö. Peltojen rikkaruohoista esiintyi pelto-ohdake, voimakkaasti leviävistä 
vieraslajeista karhunköynnös ja komealupiini. 

Lajeja: 

- Aitovirna 
- Hietakastikka 
- Hiirenvirna 
- Isonokkonen 
- Karhunköynnös 
- Karhunputki 
- Koiranputki 
- Komealupiini 
- Niittynätkelmä 
- Matarat (suku) 
- Pelto-ohdake 
- Rönsyleinikki 
- Siankärsämö 
- Metsävadelma 
- Puutarhavadelma 
- Viitakastikka 
- Karviainen 
- Luumupuu 
- Marjaomenapensas 
- Mustaherukka 
- Punaherukka 
- Tyrni 
- Pajuhytykkä 
- Luumupuunkääpä 

 
3.2.15 Saunapolku 
Määrittämätöntä tallattua heinikkoa hiukan varjossa, pääasiassa tuoreempien niittyjen ja piennarten lajeja 
(muut alla luetellut), peltorikkaruohoja (pelto-ohdake). 

Lajeja: 

- Karhunputki 
- Koiranputki 
- Matarat (suku) 
- Niittysuolaheinä 
- Niittyleinikki 
- Nurmitädyke 
- Pelto-ohdake 
- Rönsyleinikki 

 

3.2.16 Puutarhapolku 
Määrittämätöntä, tallattua heinikkoa. Niittyjen ja piennarten lajeja (aitovirnna, heinät, nokkonen, 
koiranputki, rönsyleinikki), peltorikkaruohoja (pelto-ohdake). 

Lajeja: 

- Aitovirna 
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- Heinät (heimo) 
- Isonokkonen 
- Koiranputki 
- Pelto-ohdake 
- Rönsyleinikki 

 

3.2.17 Saunan itäpuolinen koristepuutarha 
Iso, vanha korallikanukkapensas, monta metriä leveä. Kaksihaarainen vanha hopeasalava, kaksi keskikokoista 
pihtaa. Luumupuun taimi. 

Tuoreiden joutomaiden lajeja (nurmitädyke, metsävadelma), peltorikkaruohoja (pelto-ohdake), 
voimakkaasti leviäviä vieraslajeja (komealupiini). 

Lajeja: 

- Komealupiini 
- Nurmitädyke 
- Pelto-ohdake 
- Metsävadelma 
- Idänkanukka (korallikanukka) 
- Luumupuu 
- Pihdat (suku) 
- Valkosalava (hopeasalava) 

 

3.2.18 Perunakellarin päällystä ja vierusta 
Maakellari on rakennettu maakatteisena, vain sisäänkäynti on katettu seinillä ja katolla. Khronoksen talon 
aidan rakennustyössä työkoneille ajouraa raivattaessa lokakuussa 2016 maata ja kellarin styrox-eristeitä 
paljastui kellarin eteläreunalta. Kellarin ojanpuoleisella seinustalla on saattanut olla kukka- tai 
hyötykasvipenkki. 

Kerllarin päällä pääasiassa kuivahkojen piennarten ja niittyjen kasveja (ahomansikka, hiirenvirna, 
isonokkonen, koiranputki, matarat, metsävadelma, nurmitädyke, rönsyleinikki, siankärsämö).  
Määrittämätöntä heinikkoa (määritetty viitakastikka), peltorikkaruohoja (voikukka). Lehtipuunvesoja (raita, 
pihlaja). 

Kuolevia, vanhoja, puiden varjostuksesta kärsineitä kurtturuusupensaita kellarin katekumpareen 
itäreunassa. Vieraslajina esimerkiksi saaristomerellä voimakkaasti leviävä, Itä-Siperian merenrannikoilta 
kotoisin oleva laji on täällä joutunut valoa vaativana itselleen huonosti sopivaan ympäristöön.  

Lajeja: 

- Ahomansikka 
- Hiirenvirna 
- Isonokkonen 
- Karhunputki 
- Koiranputki 
- Matarat (suku) 
- Metsävadelma 
- Nurmitädyke 
- Rönsyleinikki 
- Siankärsmö 
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- Viitakastikka 
- Voikukka (suku) 
- Pihlaja 
- Raita 
- Kurtturuusu 

 

3.2.19 Saunan länsipuolinen koriste- ja hyötypuutarha 
Metsäpuita ja -pensaita osin mahdollisesti alkuperäisinä (kiiltolehtipaju, kataja, kuusi, pihlaja, raita, 
rauduskoivu), osin mahdollisesti  istutettuna (todennäköisesti ainakin mänty, mahdollisesti kataja ja osa 
kuusista). Isossa vanhassa koivussa kellarin luona pökkelökääpää, pienemmässä nuoremmassa 
koivupökkelössä ojan reunassa taulakääpää. Kiiltolehtipaju ja raita kasvaneet kuvion avoimeen eteläosaan 
itsestään myöhemmin. 

 Istutettuja koristepuita (terijoensalava, pihta, douglaskuusi, vaahtera) ja -pensaita (korallikanukka, 
juhannusruusu, pihasyreeni).   

Terijoensalavaa, pihasyreeniä ja korallikanukkaa aidanteena saunan eteläpuolella. Tästä korallikanukkaa ja 
pihasyreeniä poistettiin lokakuussa 2016 rakennettavan aidan alta. Saunan etupuolella iso 
juhannusruusukasvusto ja kaksihaarainen puhelintolpanvahvuinen istutettu nuorehko vaahtera. Saunan 
nurkalla vanha teollisuusvalmisteinen metalli- ja puurakenteinen puutarhakeinu 1970-luvun lopulta tai 
1980-luvun alusta. 

Hyötypuita (vanha omenapuu saunan takana). Marja-aroniapensas tontin lounaiskulmassa voi olla joko 
istutettu tai luumupuiden luona talon eteläpuolella kasvavista istutetuista yksilöistä villiintyneenä levinnyt. 
Hyötypensaiden villiintyneitä taimia (punaherukka). Kaksi isompaa mustaherukkapensasta villiintyneenä 
tontin läntisessä reunaojassa lajin luontaista elinympäristöä vastaavassa biotoopissa virtaavan veden äärellä 
purojen varsossa tai kosteissa lehdoissa. 

Tuoreiden ja varjoisten paikkojen piennarlajeja sekä kosteista että kuivista lehdoista (isonokkonen, 
karhunputki, koiranputki, matarat, mesiangervo, nurmitädyke, kyläkellukka). Määrittämättömiä heiniä. 

Lajeja: 

- Heinät (heimo) 
- Isonokkonen 
- Karhunputki 
- Koiranputki 
- Matarat 
- Mesiangervo 
- Nurmitädyke 
- Kyläkellukka 
- Kataja 
- Kiiltolehtipaju 
- Pihlaja 
- Kuusi 
- Mänty 
- Pihlaja 
- Raita 
- Rauduskoivu 
- Idänkanukka (korallikanukka) 
- Juhannusruusu 
- Marja-aronia 
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- Mustaherukka 
- Omenapuu 
- Pihasyreeni 
- Pihdat (suku) 
- Punaherukka 
- Salava (terijoensalava) 
- Vaahtera 

 

3.2.20 Perunapelto 
Entinen peruna- ja kasvimaa tontin etelälaidassa. Määrittämätöntä heinikkoa, joutomaiden, peltojen ja 
piennarten rikkakasveja.  On saattanut olla viimeksi nurmena, niin kuin on tapana kasvi- ja perunamaan 
käyttämättömillä osilla tai jos osa jää viljelemättömäksi. Nyt ollut käyttämättömänä jo pitkään, kun 
joutomaiden lajit ja vahvasti kilpailevat hiljattain runsaina levinneet tulokaslajit ovat vahvasti runsastuneet. 

Hallitsevina lajeina hietakastikka (pääasiassa kuvion reunoilla), koko kuviolla muuten vallitsevina nokkonen, 
karhunköynnös, karhunputki, koiranputki, komealupiini ja pelto-ohdake. 

Seassa viljellyistä lajeista puna-apilaa, timoteitä ja nurmipuntarpäätä. Piennarlajeista ojakärsämöä, 
mataroita, siankärsämöä. Peltorikkaruohoista voikukkaa. Rauduskoivun taimi pajun alla. 

Lajeja: 

- Heinät (heimo) 
- Hietakastikka 
- Isonokkonen 
- Karhunköynnös 
- Karhunputki 
- Koiranputki 
- Komealupiini 
- Ojakärsämö 
- Matarat (suku) 
- Pelto-ohdake 
- Puna-apila 
- Siankärsämö 
- Timotei 
- Voikukka (suku) 
- Rauduskoivu 
- Peltosaunio (määritys Turkka Korvenpää) 
- Peltoukonnauris (määritys Turkka Korvenpää) 
- Punapeippi (määritys Turkka Korvenpää) 

 
3.2.21 Perunapellon tiemaa 
Käyntiajankohtina tallattu tiemaa tontin eteläosan pellolle ja puutarhaan. Määrittämätöntä heinikkoa 
(ainakin hietakastikka). 

Lajeja: 

- Hietakastikka 
- Komealupiini 
- Nurminata (määritys Turkka Korvenpää) 
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3.2.22 Eteläinen ojanpiennar 
Ojanvarteen noussut jokusia puita ja pensaita: Pari jo puhelintolpan vahvuista rauduskoivua, kiiltolehtipajua 
isohko pensas ja hyväkasvuinen, iso, villintyneenä levinnyt mustaherukkapensas ojassa. 

Muuten sekä kuivan että tuoreemman paikan piennarlajeja (hietakastikka, hiirenvirna, matarat, 
rönsyleinikki), pellon viljeltyjä lajeja (timotei) sekä hylätyllä pellolla vallitsevana olevia vahvasti kilpailevia 
lajeja (karhunköynnös pajuissa, karhunputki). 

Puustoa ja pensaita lukuunottamatta liittyy kasvillisuudeltaan edelliseen kuvioon. 

Lajeja: 

- Heinät (heimo) 
- Hietakastikka 
- Hiirenvirna 
- Karhunköynnös 
- Karhunputki 
- Matarat (suku) 
- Rönsyleinikki 
- Nurmipuntarpää 
- Timotei 
- Kiiltolehtipaju 
- Mustaherukka 
- Rauduskoivu 

 

3.2.23 Navetan tausta ja lantalan edusta 
Navetan taakse, talouspihan ja lantalan välille, osittain mahdollisesti näköestetarkoituksessa, on istutettu 
neljä, 2010-luvulla jo hyvin isoa hopeasalavaa.  Hopeasalavilla ja niiden eri aikoina katkenneilla rungoilla on 
runsaanlaisesti jäkälä- ja sammalepifyyttejä. 

Salavien juurilla on villiintyneinä levinneitä punaherukan taimia, puiden arvatenkin toimittua 
marjapensaissa vierailleiden lintujen levähdyspaikkoina. 

Alkuperäisinä Suomessa esiintyvistä puista talousrakennuksen lato-osan seinustalle on noussut iso raita sekä 
nuorempia kuusia ja haavanvesoja. Talouspihaan rajoittuvassa kuvionosassa pellonreunassa myös 
nuorehkoa kuusta, koivua ja pihlajaa. Ison raidan pudonneella oksalla verinahakkaa. 

Pohjakerroksessa on metsän lajeja (metsäkorte, ketunleipä, kultapiisku). Nämä ilmentävät ehkä itään 
antavan paikan puolivarjoisuutta ja kasvillisuuden suhteellista luonontilaisuutta tai luonnontilaisuuden 
palautumista. 

Tuoreitten avointen ja puoliavointen perinteisten kulttuuribiotooppien lajeja ovat aitovirna, matarat, 
mesiangervo, niitynätkelmä, nurmitädyke. Joutomaan suuntaista kehitystä ja paikallista kosteutta tuoreella, 
ravinteisella paikalla ilmentävät isonokkonen,  koiranputki ja rönsyleinikki. Peltorikkaruohoksi voitaneen 
laskea pelto-ohdake. Puutarhasta rikkaruohona on levinnyt karhunköynnös.  

Navetan takana on mustaa multaa, mutta itse lantalan oltua sisätiloissa ja karjanpidon loputtua luultavasti 
jo viimeistään noin puoli vuosisataa sitten lannan tuoman ravinnelisän vaikutus paikalla on ehtinyt jo 
arvatenkin suurelta osin kadota. 

Lajeja: 

- Aitovirna 
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- Isonokkonen 
- Karhunköynnös 
- Ketunleipä 
- koiranputki 
- Kultapiisku 
- Matarat (suku) 
- Mesiangervo 
- Metsäkorte 
- Niittynätkelmä 
- Nurmitädyke 
- Pelto-ohdake 
- Rönsyleinikki 
- Haapa 
- Kuusi 
- Pihlaja 
- Raita 
- Rauduskoivu 
- Hopeasalava 
- Punaherukka 

 

3.2.24 Talousrakennuksen pohjoispääty 
Kuivahkoa metsänpohjaa pieni kappale. Puulajeja mänty (pari täysikokoista), kuusi (eri ikäisiä), koivu (eri 
ikäisiä, enimmäkseen nuoria tai nuorehkoja), pihlaja (yksi vanha, lahovikainen, josta laho haara pudonnut 
maahan, eri kokoisia vesoja), haapa (yksinuorehko ja vesoja), kataja (nuorehkoja yksilöitä). Vanhan pihlajan 
rungolla arinakääpä ja maahan pudonneella haaralla lepänkääpä. Haavan vieressä nuorehko vuorijalava, 
jonka nuori vesa myös etupihalla. Vuorijalava esiintyy Suomessa luontaisena, mutta tontilla se voi olla 
todennäköisimmin joko istutettu tai istutetusta puusta samassa tai toisessa pihassa levinnyt siementaimi. 

Pohjakerroksessa heiniä, käenkaali, oravanmarja, ojanvarressa puolukka, mataralaji. 

Talousrakennuksen lato-osan alle johtaa päädyssä tallattu polku, mikä viittaa jonkun nisäkään läsnäoloon. 
Mahdollisia lajeja voivat olla ainakin kettu, mäyrä ja supi. 

Lajeja: 

- Heiniä (heimo) 
- Ketunleipä 
- Oravanmarja 
- Matarat (suku) 
- Puolukka 
- Haapa 
- Vuorijalava 
- Kataja 
- Kuusi 
- Pihlaja 
- Rauduskoivu 
- Lepänkääpä 
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4. ELIÖYHTEISÖJEN HISTORIALLISET KERROSTUMAT 
4.1 Ekohistorian kerrostumat  
4.1.1 Ekohistorialliset kompleksit 
Yhtenä asiayhteytenä paikan luontokartoitukselle on kysymys paikan aiemmasta luontotyypistä sen oltua 
vielä nykyistä vähäisemmän ihmistoiminnan vaikutuksen piirissä. Tähän mahdolliseen ”alkuperäiseen” 
luontotyyppiin voidaan ottaa kantaa lajistokartoituksen tulosten perusteella. 

Toisena asiayhteytenä on paikan ekohistoria, joka sisältää paikkaan kohdistuvan ihmistoiminnan 
historialliset kerrostumat osana kunakin ajankohtana vallinnutta ekohistoriallista kompleksia. 
Ekohistoriallisella kompleksilla tarkoitetaan tässä luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta järjestäytyneinä 
systeemeinä: yhteiskuntina ja ekosysteemeinä ja näiden alueellista ilmenemistä. Käsitteen ovat esittäneet 
ekologit Yrjö Haila ja Richard Levins.  

Tässä tarkastelussa Päivölän ja sen ympäristön ekohistoria esitetään lyhyenä yhteenvetona ajatuksella, että 
tämän laajemman kehityksen jäljet ovat edelleen nähtävissä Päivölässä ja sen ympäristössä. Näitä vasten 
voidaan sitten tulkita myös kasvillisuuus ja muun lajistokartoituksen tuloksia. 

4.1.2 Päivölä ympäristönä 
Historialtaan Päivölä osuu paikkaan, joka on ollut sijainniltaan sekä syrjäinen että keskeinen.  

Kun Pöytyällä asutus on syntynyt jokivarsiasutuksena Aurajoen ja sen joidenkin suurempien sivujokien 
varteen, niin Päivölä on Aurajoen sivujoen Pöylijoen alajuoksulla sijaitsevan Pöytyän Ortenojan kylän 
äärimmäistä takamaata, jossa 1600-luvulta 1900-lulle oli Päivölän kohdalla vain metsää ja niittyä Pöylijoen 
latvoilla.  

Samalla kuitenkin niin kauan kuin Pöytyän ja Yläneen seurakunnat itsenäisinä seurakuntina tai kappeleina 
ovat olleet olemassa, myöhempi Päivölän tontti on ollut Pöytyän ja Yläneen välisen paikallisen päätien 
varressa. Vasta 1890-luvulla rakennettiin nykyinen Pöytyän ja Yläneen välinen päätie Riihikoskelta Yläneen 
suuntaan. 

Asuttu maatila Päivölästä tuli vasta 1920-luvun lopulla, kun se silloin vielä Lähdenlahti-nimisenä tilana 
erotettiin asutustilaksi Ortenojan kartanosta. Maanviljelystilana nykyinen Päivölä lakkasi olemasta 
viimeistään 1970, jolloin tontti ja pellot lohkottiin eri tiloiksi ja omaksi tilakseen lohkotulle tontille annettiin 
nimi Päivölä. Sen jälkeen Päivölä on toiminut joko asunto- tai vapaa-ajankiinteistönä, kunnes 2000-luvulle 
tultaessa vapaa-ajankäyttö on vähitellen harventunut ja loppunut, ja kiinteistön myynti on tullut yhdeksi 
vaihtoehdoksi, joka vuonna 2016 on toteutunut Khronoksen talo -taidehankkeen etsiessä sopivaa kohdetta. 

Näin Päivölän elinkaari ihmisen asunnosta ajan asunnoksi ehti kattaa vain noin 90 vuotta, kun itse 
Ortenojan kylä naapurikylineen on ollut asuttuna yli 500 vuotta ja yhtä lähellä Yläneellä asutus on jatkunut 
esihistorialliselta ajalta. 

Tällä tavoin asutuksen ikä ja myös ihmisen tuoman kulttuurivaikutuksen kesto voi pienelläkin matkalla 
vaihdella jopa lähes tuhannella vuodella. 

Silti Päivölä ei vielä jää metsän keskelle: Lähimmät naapuritalot ovat asuttuja ja pellot viljelyksessä vielä 
vuonna 2018. Näin suurimmat muutokset toistaiseksi ovat pikemminkin takana kuin täysin välittömästi 
edessä. 

Historiallisesti niin Päivölän kuin sen naapuritalojenkin synty liittyy maatalouden uudenaikaistumiseen, joka 
Suomessa alkoi 1860-luvun nälkävuosien jälkeen. Silloin niin sanottu vanha maatalous, jossa peltoja 
lannoitettiin niityiltä rehunsa saavan karjan lannalla, vaihtui heinän viljelyyn myös pelloilla ja tämän 
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tuloksena 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolelle pääosa niityistä kynnettiin ja ojitettiin pelloiksi ja 
myös uusia pienviljelmiä syntyi.  

Osana tätä kehitystä muodostui 1920-luvulla Päivölän edeltäjänä syntynyt Lähdenlahden asutustila samoin 
kuin Päivölän lähimmät naapuritalot Pöytyän ja aiemman Yläneen puolella, joista osa on jo 1800-luvuin 
lopulla tai aiemmin syntyneitä vanhoja torppia, osa taas 1940-luvulla maanhankintalain nojalla perustettuja 
Karjalan siirtoväen ja rintamamiesten asutustiloja. Päivölä 1920-luvulla muodostettuna asutustilana 
edustaa määrällisesti pienempää asutuskerrostumaa, kun 1920-luvulla säädetyllä lailla maan hankkimisesta 
asutustarkoituksiin koko Suomen mitassa kaikkiaan varsin vähän perustettiin asutustiloja etenkin 
kartanoiden maista. 

Tämä maatalouselinkeinoon perustuvan asutuksen laajeneminen Suomessa taittui ja kääntyi laskuun vasta 
1960-luvun suuren maaltamuuton vuosina. Kun 1960-luvulta alkaen maatilojen määrä alkoi vähetä ja 
tilakoko kasvaa, monet tilat lopettivat viljelyn ja pellot saatettiin joko myydä tai vuokrata naapureille. 1960- 
ja 1970-luvuilla myös Lähdenlahti eli myöhempi Päivölä tuli osaksi tätä kehitystä.  

Tässä osiossa raportista Päivölän tontin kasvillisuus- ja muita lajihavaintoja yritetään asettaa historialisiin 
yhteyksiinsä näiden edellä kuvattujen yleisten ekohistoriallisten vaiheitten asiayhteydessä. 

Pohjana päätelmille ovat paitsi havainnot Päivölässä, myös tekijän havainnot omassa kotipaikassaan 
muutaman pitäjän päässä Pöytyältä samoihin aikoihin 1930-luvulla perustetulla tilalla.  

Historiallisia kerrostumia, joita tarkastellaan, ovat: 

1. Metsäkasvillisuus 
2. Puoliavointen paikkojen metsäkasveja 
3. Perinnebiotooppien kuten niittyjen ja metsälaidunten kasvillisuus 
4. Pihojen, piennarten ja joutomaiden menestyvä kasvillisuus 
5. Peltojen rikkakasvit 
6. Peltojen viljelykasvit 
7. Hyötypuutarhan puut ja pensaat 
8. Hyötypuutarhan ruohovartiset kasvit 
9. Koristepuutarhan puut ja pensaat 
10. Koristepuutarhan ruohovartiset kasvit 
11. Villiintynyt hyöty- ja koristepuutarha 
12. Hiljattain levinneet vieraslajit 
13. Hoidottomasta vaiheesta erityisesti hyötyneet primäärisukkession kasvit,  
14. Lahottajat ja epifyytit 
15. Käyttötarkoituksen muutosta ennakoineiden ja sitä seuranneiden kajoamisten vaikutukset 

Seuraavassa selostetaan tarkemmin Päivölän kasvihavaintoja suhteessa näihin kerrostumiin.  

4.2 Eliöyhteisöjen historialliset kerrostumat  
4.3.1 Metsäkasvillisuutta pihassa 
Päivölän edeltäjänä ollut Lähdenlahden asutustila on perustettu vuonna 1927 asutustilaksi lohkomalla tila 
Ortenojan kartanosta vuonna 1927 aloitetulla lohkomistoimituksella.  

Samassa toimituksessa perustettiin tien toiselle puolelle Lähdenlahdesta vähän Ortenojalle päin myös 
toinen Niemelä-niminen lohkotila, joka sai maansa tien pohjoispuolelta, sekä Uusiniitty niminen suurempi 
viljelystila nykyisen Uusiniityn talon kohdalle. 
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Tiloista Lähdenlahdelle osoitetuilla mailla tien eteläpuolella oli lohkomistoimituksen ajankohtana niittyä 
Päivölän nykyisestä tontista etelään olevilla nykyisillä pelloilla valtaojaksi sittemmin peratun Pöylijoen 
yläjuoksun varrella.   

Loppuosa Lähdenlahden tilan palstasta mukaan lukien nykyinen Päivölän tontti oli 1920-luvun lopulla 
mitatussa kartassa vielä metsää. Joen eteläpuolella palstalle jäi myös kalliota.   

Peruskartassa 1960-luvun alussa koko tilan alue lukuunottamatta nykyistä Päivölän tonttia ja joen 
eteläpuolelle metsänreunaan jäävää metsäistä kalliomäkeä on jo ollut peltoa. 

Tien pohjoispuolisen palstan saaneella Niemelän tilalla oli perustamisajankohtanaan Päivölästä itään kohti 
nykyistä Uusiniityn taloa jo peltoa ja tien varressa asuttu pientilan talouskeskus. Metsää oli nykyisen pellon 
kohdalla Päivölän luona. Tämän pihapiirin rakennukset näkyvät vielä peruskartassa 1960-luvun alussa 
mutta ovat jo hävinnet peruskartan 1983 kartoitusajankohtana. Vielä 1920-luvulla tiehen aiemmin 
rajautunut metsä tien molemmin puolin on 1960-luvulla jo raivattu pelloksi. Kun rakennukset ja pelto ovat 
olleet olemassa jo ennen lohkomistoimitusten alkua, on kyseessä voinut olla vuokra-alue ja sellaisena 
mahdollisesti torppa omine peltoineen. 

Kolmas lohkottu tila Uusiniitty on ollut Päivölää ja Niemelää pinta-alaltaan suurempi. Siihen on sisältynyt 
tien pohjoispuolella nykyisen uusiniityn talon kohdalla kolme jo 1920-luvulla raivattuna ollutta suurta 
peltolohkoa ja lisäksi laajoja metsäalueita ja hiukan niittyä peltojen reunamilla mutta ei rakennuksia.  

Tämä viittaa siihen, että Uudenniityn peltoja on hoidettu Ordenojan kartanon ulkotilana.  

Näyttää myös, että lohkomisen jälkeenkin muodostettu Uudenniityn tila on joko jäänyt tai pian uudestaan 
palannut yhdysviljelyyn Ordenojan kartanon kanssa, koska Päivölän nykyiset naapuritilat Ortenojan kylän 
alueella ovat kaikki toisen maailmansodan jälkeen perustettuja maanhankintatiloja, ja ne näyttävät 
maanmittaustoimitusten karttojen tietojen mukaan tulleen lohkotuiksi Ordenojan kartanosta ja siitä 
vuonna 1927 muodostetusta Uudennityn tilasta yhdistettyinä. 

Lohkomistoimituksen kartan mukaan nykyisen Päivölän tontin ympäristö on ollut ennen lojkomista 
”korpea” eli kosteaa metsämaata, jossa kuitenkin nykyisen Päivölän tontin kohdalla on ollut 
”hiekkapohjainen kuvio”.  Tämä paikkakuntalaisten kielessä ”hiekkainen töyräs” näkyi myös tonttiin 
rajoittuvan pellonreunan kynnöksessä ja Khronoksen talo -hanketta varten rakennettua aitaa 
perustettaessa kaivetuista aidan perustusten kuopista. Kuopissa näkyi paikoin lehdoille tyypillistä 
multamaata, paikoin merkkejä podsolimaannokselle tyypillisestä uuttumiskerroksesta. 

Etelämpänä kohti nykyään valtaojaksi peratun Pöylijoen rantaa oli ollut vanhastaan niittyä. Eri ikäisissä 
kartoissa 1800-luvun lopulta, 1880-luvun alusta ja 1920-luvulta niityn ja metsän raja on hieman vaihdellut ja 
niittyalue aikaa myöten laajentunut, kunnes 1880-luvun ja 1920-luvun välillä oli alkanut peltojen raivaus.  

1920-luvulla peltoja on ollut raivattuna jo laaja alue nykyisestä Uusiniityn talosta pohjoiseen ja pienempi 
peltolohko nykyisten Päivölän ja Uusiniityn talojen välillä tien pohjoispuolella, missä myös jo vuonna 1927 
oli silloin perustetulle Niemelän tilalle kuulumaan tullut pieni asuttu pihapiiri. Uusiniityn kohdalla olevat 
laajat pellot olivat vielä 1880-luvulla olleet pääosin niittyä.  

1950-luvun lopulle tultaessa oli koko Päivölän tontin ympäristö usean sadan metrin säteellä ollut jo 
ilmeisesti pitkään peltoa.  

Kasvillisuus Päivöllä tontilla heijastaa tätä maisemahistoriallista kehitystä.  
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Vielä vuonna 1927 eli vain 90 vuotta ennen Khronoksen talo -hankkeen alkua paikan ympäristö on ollut 
niittyyn rajautuvaa metsää, jota tuolloin uusien tilojen lohkomisen jälkeen on alettu raivata pelloksi niin, 
että 1950-luvun lopulla koko tontti on jo pitkään ollut pellon ympäröimä.  

Nykyinen puusto tontilla on joko tuolloin olemassa ollutta tai tuon ajankohdan jälkeen kasvanutta tai 
istutettua.  

Vanhimpia puita ovat todennäköisesti suuret lahovikaiset, nyt jo pökkelökäävän vaivaamat koivut 
perunakellarin eteläpuolella ja mahdollisesti suuri mänty tontin pohjoiskärjen metsäkuvion länsirajalla. 
Lähinnä vanhimpia lienevät etupihan vanhimmat koivut, jotka myös voivat olla vielä paikalla alun perin 
kasvaneen metsän puita. 

Varmasti istutettuja puita tontilla ovat kaikki koriste- ja hyötypuutarhan puut, joista vanhimpia ovat isot 
hopeasalavat ja salavat, sekä kuusiaita, joka aiemmin näyttää ulottuneen koko matkalle tontin liittymään 
asti, missä on vielä yksi aikoinaan latvasta leikattu ja uuden kaksihaaraisen latvan sen jälkeen kasvattanut 
kuusi. Tämän ja nykyisen kuusiaidan välinen osa alkuperäisestä kuusiaidasta lienee joskus poistettu 
ilmeisesti näkymän avartamiseksi. Kuusia on joskus voitu poistaa myös tontin peltoliittymän kohdalta, 
missä vielä näkyy maassa muutaman kuusenrungon pino. Tämä voi liittyä paikalla olevaan sähkölinjaan tai 
pelloille kulkemiseen. 

Muista puista vanhimmat koivut voivat olla joko istutettuja tai paikalla olleeseen alkuperäiseen 
metsäpuustoon kuuluneita.  

Itsestään nousseita ja näin ainakin osittain pitkää, mahdollisesti paikan alkuperäisestä 
metsäkasvillisuudesta jatkuvaa metsäkasvillisuuden jatkumoa edustavia ovat myös tontin pohjoiskärjen 
metsäkuvion eri ikäiset puut. Näihin kuuluu mäntyä, rauduskoivua, kuusta, pihlajaa, haapaa ja katajaa.  

Puustoisuuden jatkuvuuteen tontilla saattaisivat voida viitata tontin kasvillisuudessa etenkin kuusiaidan 
liepeillä ja tontin pohjoiskärjen metsäkuviossa tavattavat useat metsän kasvilajit, ellei sitten olisi kysymys 
hoidotonta vaihetta seuranneesta metsäkasvien paluusta tai kasvien tulosta kuusiaitaan istutettujen 
kuusen tainten mukana. Vastaavaa metsäkasvien jatkuvaa esiintymistä tekijä on tavannut myös 
samanlaisilla, noin 90 vuotta sitten perustetuilla jatkuvasti asutuilla pihapiireillä vanhojen pihapuiden alla.   

Mahdollinen selitys näiden pääasiallisesti vain metsissä esiintyvien lajien esiintymiselle on tulkintani 
mukaan metsäkasvillisuuden jatkuvuus tontin alkuperäisen metsäkasvillisuuden jatkumona.  

Edustavia esimerkkejä näistä metsälajien esiintymisen jatkuvuutta ilmentävistä lajeista ovat tulkintani 
mukaan seuraavat: 

- Ketunleipä (+++) 
- Kevätpiippo (+) 
- Kultapiisku (++) 
- Metsäalvejuuri (+) 
- Metsäimarre (+++) 
- Metsäkorte (++) 
- Oravanmarja (+++) 
- Pikkutalvikki (+) 
- Puolukka (+) 
- Tesma (++) 
- Valkovuokko (+++) 
- Suikerosammalet (+) 
- Lehväsammalet (+) 
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- Lehtonokkasammal (+), Tarja Marshin havainto 31.5. 2017 
- Lehtohaivensammel (+) Tarja Marshin havainto 31.5. 2017 

Merkinnät lajinimien perässä viittaavat lajin runsauteen seuraavasti: 

+ = haivaittu yksittäin tai muutamissa kohdin 

++ = havaittu jonkin verran useissa kohdin  

+++ = havaittu runsaana  

Kun osaa lajeista (tesma, kevätpiippo, metsäimarre, metsäalvejuuri, pikkutalvikki) tavattiin vain 
kuusiaidassa tai sen läheisyydessä, niin voisi olla mahdollista myös, että osa metsäkasveista olisi tullut 
kuusentainten mukana. Kuitenkin osaa (ketunleipä, kultapiisku, oravanmarja, puolukka, metsävadelma) 
tavattiin tontilla myös muualla ja osaa (ketunleipä, oravanmarja, metsävadelma) ympäri tonttia tai tontin 
puustoisa osia. 

Suomessa ja paikalla alkuperäisinä mahdollisia ja mahdollisesti alkuperäisiä, mutta yleisesti myös lisättyinä 
tai istutettuina Suomessa pihoilla esiintyviä metsien kasveja ovat:  

- Kielo (++) 
- Sinivuokko (++) 
- Soreahiirenporras (+) 

Näistä kieloa ja sinivuokkoa esiintyy tontilla runsaana ja myös paikoilla, joihin niitä ei varmasti ole istutettu, 
mutta myös paikoilla, joissa kasvusto sijaintina perusteella voi olla myös istutettu tai lisätty. 
Sorehiirenporras talousrakennuksen ja asuinrakennuksen kulmalla vaikuttaa sijaintinsa puolesta istutetulta 
ja on levinnyt näiltä paikoilta vain yksittäisinä heikkokasvuisina yksilöinä kun pihan hiekkainen kuivahko 
pohja ei ole sen luontaista elinympäristöä. 

Metsän puulajeista pihassa esiintyvät ilmeisesti luontaisesti tai osaksi jotkut yksilöistä mahdollisesti myös 
istutettuina: 

- kuusi (++) 
- hieskoivu (+) 
- rauduskoivu (++) 
- raita (++) 
- mänty (+)  
- pihlaja (++) 
- haapa (+) 
- kataja (+) 

Vanhimpia paikalla luontaisesti esiintyviä puita lienevät etu-, taka- ja talouspihan koivut joista osa voi 
jäänteitä paikan alkuperäisestä puustosta, mutta joista osa voi olla myös istutettuja. Sekä vanhimmissa että 
nuoremmissa koivuissa ja itsestään nousseissa taimissa on rauduskoivun ohella mukana myös joitakin 
hieskoivuja. Sitä, onko osa koivuista mahdollisesti istutettu, on vaikea sanoa. Osa koivuista on epäselvästi 
rivimäisissä linjoissa, mutta tämä voi olla myös sattumaa tai saatu aikaan kasvustosta halutut puut 
jättämällä ja loput poistamalla.  

Muita vanhoja ja varmasti itsestään nousseita puita ovat tontin pohjoiskulman luontaisessa 
metsäkappaleessa isohko mänty ja vanha, jo lahovikainen pihlaja sekä makasiinin seinänviereen ilmeisesti 
itsestään vasta rakennuksen olemassaolon aikana kasvanut iso raita.  
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Jos näiden metsäkasvillisuuden jäänteiden perusteella yritetään määrittää paikan alkuperäistä 
metsätyyppiä, josta ympäröivien peltojen raivauksen jälkeen ei ole enää jäljellä muuta kuin Päivölän 
kultuurivaikutteiset pihapuustokuviot, päädytään lehtoon tai lehtomaiseen kankaaseen lähinnä käenkaalin, 
oravanmarjan ja tesman sekä suikero- ja lehväsammalten ja vielä myös lehtohaivensammalen ja 
lehtonokkasammalen esiintymisen perusteella. Kuitenkin kun sammalia havaittiin perunakellarin päällä, 
turvetta on voitu tuoda ja melko varmasti on tuotukin myös muualta. 

4.2.2 Puoliavointen paikkojen metsäkasveja 
Osa Päivölän pihassa tavatuista metsäkasveista saattaa olla erityisesti metsän puoliavoimia paikkoja 
suosivia.  

Lajeja:  

- Aitovirna (+++) 
- Kyläkellukka (++) 
- Metsävadelma (++) 
- Lehtonurmikka (++, määritys Turkka Korvenpää) 
- Lehtohorsma (+, määritys Turkka Korvenpää) 

Mainituista kasveista aitovirna ja kyläkellukka ovat lehtometsien kasveja. Päivölässä niitä on etenkin pihalla 
puiden tai rakennusten seinustojen varjossa. Metsävadelma on levinnyt puutarhaan tai muualle, mihin on 
istutettu tai muuten noussut villiintyneitä tai luontaisesti kasvavia pensaita ja puuntaimia, niin kuin etenkin 
navetan etuseinustalle. 

4.2.3 Perinnebiotooppien lajeja 
Osa myös metsissä esiintyvistä, valossa viihtyvissä lajeista on voinut esiintyä runsaina myös avoimilla 
niityillä ja kedoilla ja niitä olosuhteiltaan muistuttavilla pihoilla ja pientareilla. Näiden esiintymisen olen 
tässä tulkinnut ilmentävän paitsi metsä- ehkä ensisijaisimmin myös niitty- ja piennarkasvillisuuden ja 
perinnebiotooppivaikutuksen jatkumoa. Osa näistä (esimerkiksi niittysuolaheinä) voi esiintyä myös pellon ja 
puutarhan rikkaruohoina. 

- Ahomansikka (++) 
- Hiirenvirna (+) 
- Mesiangervo (++) 
- Niittynätkelmä (+) 
- Niittysuolaheinä (+) 
- Nurmitädyke (++) 
- Poimulehdet (suku, +) 
- Siankärsämö (++) 
- matarat (suku, ++) 
- heinät (heimo, ++) 

Heinien ja muiden lajien tarkempia määrityksiä Turkka Korvenpää 14.7.2018: 

- Niittyleinikki (+) tienpiennar, etupiha, kellarin päällystä 
- Kevätleinikit (lajiryhmä) (++) etupiha 
- Paimenmatara (++) etupihan puustokuvio, ojanreuna kellarin luona, perunapelto 
- Nurmihärkki (+) avoin maantien piennar pihtojen luona 
- Heinätähtimö (+) ojanpientareella kellarin lähellä 
- Nurmipuntarpää (++) perunapellon reunamilla ja pientareilla 
- Nurmipiippo (+) talon itäpäädyn luona 
- Nurmilauha (+) 



32 
 

- Niittynurmikka (+) 
- Matalanurmikka (+) 
- Rantanurmikka (+) 
- Nurmirölli (+) etupihan tiemaalla lähellä maantietä 
- Isorölli (+) 
- Punanata (+) maantien pientareella pihtojen luona 
- Kalvassara (+) entisessä kuusiaidan pohjassa etupihan luona 

 

Heinää pelloilla viljelleet ja korjanneet muistavat monia yllä alussa luetelluista tavallisista luonnonkasveista 
erityisesti heinäpeltojen pientareiden kasveina. Kun samalla heinän kanssa niitettiin varsinkin aiemmin 
myös pellon reunojen ja sarkaojien pientareet ja koottiin myös näiltä saatu heinä rehuksi, kehittyivät 
pientareen kasviyhdyskunnat niittyjä muistuttaviksi niiton ja korjuun jatkuvasti viedessä maasta ravinteita.  

Kun heinän viljely on vähentynyt ja kun pientareiden niitto joko ylipäätään tai niin, että heinä samalla 
korjataan pois, on samalla yleensä loppunut, on pienareiden kasvillisuuden monipuolisuus vähentynyt, 
vaikka samoja lajeja vielä näkeekin.  

Jos pientareita ei niitetä tai niitetty kasvusto jätetään korjaamatta, tämä tuottaa lannoitusvaikutuksen, 
jonka seurauksena niittykasvillisuuden koostumus maapohjan rehevöityessä vähitellen muuttuu vähemmän 
monipuoliseksi.  

Kun heinää vielä viljeltiin pelloilla, saattoivat niittykasvit varsinkin perinteisempien korjuumenetelmien 
aikaan vielä säilyä pientareilla.  

Maatalouden rakenteen muuttuessa on kuitenkin karjatalous erityisesti Etelä-Suomessa viljan- ja 
kasvinviljelyn tullessa päätuotantosuunnaksi vähentynyt, ja samalla heinänkin korjuumenetelmät 
muuttuneet suuripiirteisemmiksi ja pientareet vähentyneet kun suuri osa pelloista on salaojitettu.  

4.2.4 Pihojen, piennarten ja joutomaiden lajeja 
Perinteinen karjatalous aiheutti laidunnuksen ja niiton tuloksena pellon ja pientareiden ravinteisuuden 
köyhtymistä. Heinän peltoviljelyssä, johon suomessa alettiin siirtyä jo 1860-luvun suurten nälkävuosien 
jälkeen, tätä ravinnepoistumaa korvattiin pelloilla vuoroviljelyllä, karjanlannalla ja kesannolla ja 
myöhemmin keinolannoiteilla eli ”apulannalla”. Vaikka pientareetkin saivat tästä osansa, niin pientareilla 
entistä suurempi lannoitusvaikutus alkoi erityisesti kun pientareiden niitosta tai niiltä niitetyn kasvillisuuden 
korjuusta luovuttiin.  

Samoihin aikoihin viljanviljelyssä ja myöhemmin myös nurmien uudistamisessa alettiin käyttää 
rikkakasvimyrkkyjä tai teknistyvän maatalouden ammattikielessä kasvinsuojeluaineita, jotka myös 
vaikuttivat piennarkasvillisuuteen, ja varsinkin Etelä-Suomessa siirryttiin yhä enemmän karjataloudesta 
viljanviljelyyn ja suuri osa pelloista salaojitettiin. 

 Kaikkien näiden kehityskulkujen tuloksena niukkaravinteisempiin oloihin ja pienempään varjostukseen ja 
heikompaan kilpailuun sopeutuneiden niittykasvien määrä ja monimuotoisuus ovat vähentyneet samalla 
kun etenkin kuivien avointen paikkojen kasvit ovat saaneet uusia elinympäristöjä teiden varsien 
sorapohjaisilta luiskilta.  

Kuitenkin muuttuneissakin oloissa osa vanhoista puolikulttuuri- ja perinnebiotooppien lajeista on pitänyt 
pintansa, usein juuri ne, jotka jo alkujaan ovat olleet ravinteisten paikkojen lajeja, tai toisaalta ne, jotka 
luonnontilaisissa ympäristöissä kasvoivat nykyisiä rakennettuja tienpientareita muistuttavilla kuivilla 
paikoilla.  Paitsi alkuperäisiä lajeja, samoissa olosuhteissa viihtyvien lajien joukossa on myös tulokkaita, 
joista osa on määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi. 
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Esimerkin näistä alkuperäisistä, ihmisen muuttaman ympäristön hoitamattomuudesta hyötyvistä lajeista voi 
lukea Lauri Viidan perinteistä romanttista runokuvastoa vastaan arjen havainnoilla hyökkäävästä, 
kansanlaulun tyyliin kirjoitetusta loppusoinnullisesta runosta: 

”Mistähän kummasta kulkuri lienee ruusuja riipaissutkin,  
kun koko tie oli viitoitettu nokkosin, koiranputkin.” 
 

Luonnontilaisen kaltaisissa ympäristöissä sekä nokkonen että koiranputki ja monet muutkin vastaavat 
ihmisen voimakkaasti muokkaamien ympäristöjen menestyjälajit ovat vähälukuisia tai ainakin moniin 
ihmisen enemmän muokkaamiin ympäristöihin verrattuna vähälukuisempia lehtojen tai muiden 
pienialaisempien elinympäristöjen lajeja.  

Osa, kuten nokkonen ja rönsyleinikki viihtyvät etenkin siellä missä karjasuojien luona lantaa on varastoitu.  

Tähän hyvin myös hoitamattomilla joutomailla menestyvien ja niillä joka paikassa runsaina kasvavien 
alkuperäiskasvien joukkoon kuuluvat Päivölässä: 

- Nokkonen (++) 
- Karhunputki (++) 
- Koiranputki (+++) 
- leskenlehti (+) 
- rönsyleinikki (+) 

Päivölässä esiintyvät näistä kasveista runsaina etenkin nokkonen, koiranputki ja karhunputki varsinkin 
hoitamattomana pitkään olleessa hyötypuutarhassa.  

Seuranaan niillä ovat siellä vieraslajit karhunköynnös ja komealupiini, jota vasta hiljattain voimakkaasti 
levinneinä vieraslajeina käsitellään omassa osiossaan edempänä.  

Erityisesti hoitamattomien joutomaiden kosteammissa kohdissa hyvin menestyvänä alkuperäislajina 
voidaan mainita rönsyleinikki. Koska Päivölän tontti hiekkatöyräälle perustettuna on kuivahko, joskin 
hikevä, on kosteita paikkoja vähemmän. Sama koskee myös tuoreilla paikoilla viihtyvää mesiangervoa. 
Kumpaakin tavattiin Päivölässä lähinnä varjoisemmissa kohdissa. 

Kuivempien piennarten ja joutomaiden hyvin menestyvä alkuperäislaji on jäykkävartinen, karhea- ja 
viiltävälehtinen, suurikokoinen hietakastikka. Sitä on sekä maantien pientareella että tontin etelälaidan 
pellonpientareilla ja hiukan myös pihalla asuinrakennuksen itäseinustalla, puutarhassa marjapensaiden 
luona ja navetan päädyssä. 

Edellä mainituista varsinkin nokkonen ja rönsyleinikki viihtyvät myös karjatalouteen liittyvän 
lannankäsittelyn synnyttämissä ravinteisissa olosuhteissa.  

Kun karjatalouden päättymisestä on jo aikaa, ei sillä ole enää vaikutusta mutta samanaikaisesti jo pitkään 
jatkunut hoidottomuus pihan ja pientareiden ja nyttemmin myös kasvimaan ja perunapellon niittämisen 
lakkaaminen on tuottanut koko karjatalouden lakkaamista seuranneen ajan lisälannoitusta tai pitänyt sitä 
yllä. Silti nokkonen ei muodosta pihoihin enää läpipääsemättömiä pöheikköjä niin kun se usein muodosti 
karjatalouden vielä jatkuessa. 

Tallattujen pihojen lajeista löydettiin vielä pitkään hoidottomuuden jälkeen kylänurmikka ja piharatamo.  
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4.2.5 Peltojen ja puutarhan rikkaruohoja 
Karjatalouden ohella myös peltoviljely on vaikuttanut kasvien esiintymiseen paitsi itse viljelykasvien osalta 
myös luomalla elinympäristäjä seuralaislajeille, joita vanhastaan on nimitetty rikkakasveiksi.  

Näitä kasvaa viljelyskasvien seassa tai muokkauksen synnyttämällä paljaalla maalla, jota ne usein vaativat 
tai suosivat hävitessään helposti kilpailun muiden kasvien kanssa muualla. Avohakkuita käyttävässä 
metsätaloudessa jotkut peltojen rikkakasvit saattavat hakkuun jälkeen runsastua myös hakkuaukeilla. 

Kun Päivölän tontti on peltojen ympäröimä ja kun tontilla on harjoitettu myös puutarhaviljelyä, mistä 
kertoo pihassa oleva kellari perunoita juureksia varten, on odotettavissa että myös viljelyskasvien 
seuralaislajeja löytyy, vaikka pellot ovatkin jo ruohottumassa umpeen ja niille on levinnyt myös jo 
joutomaiden lajeja kuten nokkosta. 

Tähän peltorikkaruohojen ryhmään voidaan Suomessa alkuperäisiksi määritellyistä kasveista lukea: 

- Peltokorte (++) 
- Pelto-ohdake (+++) 
- Voikukat (suku, ++) 
- Matarat (suku, osa lajeista, ++) 
- Juolavehnä (+) 

Näistä pelto-ohdake on alkujaan merenrantalaji, ja peltokorte ja leskenlehti esiintyvät myös rannoilla ja 
metsissä. Yhteistä merenranoille ja pelloille on avoimuus, mikä on mahdollistanut joidenkin 
merenrantakasvien tai muiden alkujaan rantojen kasvien menestymisen pelloilla. 

Muinaistulokkaaksi määritelty rikkakasvi on: 

- Pujo (muunnos rikkapujo, +) 

Saman lajin toinen muunnos meripujo on Suomessa akuperäinen merenrantakasvi. Yläneellä pujon 
sanotaan painottuvan vanhemman asutuksen alueelle. Päivölässä, joka sijoittuu kahden kylän ja pitäjän 
takamaiden vanhalle rajalle, vaikka samalla myös tärkeän vanhan tien varteen, pujo ei ole runsas ja on 
tämän perusteella saattanut saapua vasta hiljattain.  

Rikkakasveihin rinnastuu vieraslajina Suomeen levinnyt uustulokas Amerikanhorsma (määritys 14.7.2017 
Turkka Korvenpää), jota ei ole määritelty vieraslajina haitalliseksi. 

4.2.6 Maatalouden viljelykasveja 
Maatalouden viljelykasveista onnistuttiin lokakuun lopulla 2016 ja keväällä 2017 havaitsemaan Päivölän 
tontilta seuraavat: 

- Alsikeapila (+) 
- Koiranheinä (+) 
- Puna-apila (+++) 
- Valkoapila (+) 
- Nurmipuntarpää (++) 
- Timotei eli peltotähkiö (+) 
- Englanninraiheinä (+, määritys Turkka Korvenpää) 
- Nurminata (+, määritys Turkka Korvenpää) 
- Kumina (+, määritys Turkka Korvenpää) 

Nämä ovat kaikki heinänurmien seoskasveja ja lajeina määritelty muinaistulokkaiksi lukuunottamatta 
alsikeapilaa, joka on määritelty uustulokkaaksi. Heinäpelloilta ne ovat levinneet pientareille ja usein myös 
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pihanurmille. Kevätkesästä 2017 timotei oli yhdessä puna-apilan kanssa perunamaan vanhan nurmen 
viljellyistä lajeista runsain. Nurmipuntarpäätä oli pientareilla sivummalla. Koiranheinää oli vain joitakin 
mättäitä.  

Kun lähimmillä pelloilla vuonna 2017 viljeltiin viljaa tai erikoiskasveista härkäpapua, kertoo kuivaheinää 
tuottavan nurmen kasvilajien esiintyminen tontilla aiemmasta vähemmän erikoistuneesta maataloudesta, 
jossa käytännössä lähes joka tilalla oli kasvinviljelyn ohella myös karjaa ja usein myös muita eläimiä.  

Eläimistä nautakarjan ja myös hevosten rehuna käytettiin talvella 1900-luvun alkupuoliskon vähemmän 
erikoisruneessa maataloudessa ensisijaisesti kuivaheinää, joka kesällä kuivattiin ennen traktorikoneketjujen 
käyttöönottoa ja aluksi vielä myös traktoriaikana seipäällä ja koottiin hevoskärryillä varastoitavaksi talveksi 
latoon.  

Näin Päivölässäkin 1940-luvulta peräisin olevaksi mainittu talousrakennus muodostuu navetasta, kanalasta, 
ladosta, lantalasta ja todennäköisesti karjakeittiönä aiemmin toimineesta tilasta.  

Viimeistään 1960-luvun lopulla tai mahdollisesti jo aiemmin eläinten pito kuitenkin lienee loppunut 
Päivölää edeltäneellä Lähdenlahden tilalla, josta Päivölän asuintontti erotettiin omaksi tilakseen vuonna 
1971.  

Kun tilakoko 1960-luvun jälkeen alkoi kasvaa, johti se tavallisesti erikoistumiseen johonkin 
päätuotantosuuntaan. Päivölän naapurtiloilla esiintyy 2000-luvulla eri tuotantosuuntia viljan ja 
erikoiskasvien viljelystä lihan ja maidontuotantoon. Päivölän entisillä pelloilla tontin eteläreunalla oli 
keväällä 2017 viljelykasvina härkäpapu ja tien toisella puolella Päivölän tonttia vastapäätä pohjoisessa 
syysvehnä. Lännenpuoleisella pellolla tien eteläpuolella viljeltiin kesällä 2017 kevätvehnää. 

Silti Päivölässä viime vuosikymmeniin asti on oltu tekemisissä myös maidontuotannon kanssa ja käytetty 
ainakin pakastettua ternimaitoa, jota on saatu maitotiloilta, joiden kanssa on oltu tekemisissä. Ternimaito 
on lehmän poikimisen jälkeen vastasyntyneen vasikan imetystä varten tuottama rasvapitoisempi maito, 
josta on tehty perinteisesti mm. uunijuustoa.  Kun maito lehmän poikimisen jälkeen on aiemmin, ennen 
mahdollisen erikoistuneen keräilyn järjestämistä kelvannut meijeriin lähetettäväksi vasta tietyn ajan jälkeen 
ternisyyden hävittyä, on ternimaito ollut käytettävä joko vasikoille tai ruuanlaittoon. Asuinrakennuksessa 
säilytettyjen, pakasterasiana käytettyjen jäätelörasioiden kansissa maalarinteipille tussikynällä tehdyissä 
merkinnöissä päivämäärä kertoo pakastusajankohdan, merkintä kuten ”pullamaito” kertoo maidon 
ternisyyden asteen ja lehmän nimi maidon lehmäkohtaiset ominaisuudet. Tämä lienee kuitenkin liittynyt 
muuhun kuin tilan omaan tuotantoon, koska pakastimien aikana Päivölä on jo ollut asuntotilana.  

4.2.7 Hyötypuutarhan puita ja pensaita 
1960-luvulle asti jatkuneeseen vähemmän erikoistuneeseen maatalouteen kuului yleensä myös 
hyötypuutarha. Hyötypuutarha ja myös esimerkiksi yksi lehmä kuului usein myös muiden kuin 
maataloudesta päätoimeentulonsa saavien talouteen, näin esimeriksi kansakoulujen opettajilla tai pienen 
asuntoviljelystilan omistavilla.  

Hyvin luultavasti hyötypuutarhaa on saatettu perusta jo samallai kun Päivölän edeltäjänä ollut 
Lähdenlahden maatila vuonna 1927 muutenkin perustettiin. Vanhimman omenapuun ikä voisi hyvinkin olla 
tätä luokkaa. 

Päivölässä vanhinta säilynyttä hyötypuutarhaa edustanee juuri tämä nykyisen saunan takana säilynyt vanha 
omenapuu. Se on todennäköisesti jo ajalta ennen Päivölän erottamista Lähdenlahden maatilasta 
asuntotontiksi ja lienee hyötypuutarhan todennäköisesti vanhin puu.  
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Muut puut ja pensaat ovat todennäköisesti nuorempia. Muita hyötypuita ovat puutarhassa 
asuinrakennuksen takana kasvavat luumupuut.  

Marjapensaista lännenpunaherukka, mustaherukka ja karviainen ovat Suomessa perinteisimmät ja 
vanhastaan yleisimmät ja näitä kaikkia on myös Päivölässä.  

Näistä mustaherukka esiintyy Suomessa myös alkuperäisenä puronvarsilla ja kosteissa lehdoissa, missä sen 
usein huomaa ensimmäiseksi tallaantuvien lehtien murskaantuessa syntyvästä tuokusta. Punaherukasta 
Suomessa esiintyy alkuperäisenä lehtokasvina pohjanpunaherukka. Viljelty laji lännenpunaherukka on 
ihmisen tuoma tulokas, samoin karviainen. Vanhoilla rakennusten sijoilla ne voivat säilyä pitkään ja leviävät 
joskus satunnaisesti lintujen mukana myös lähimetsiin. 

Tavallisesti mehuun hyvin sopivia puna- ja mustaherukkaa on ollut enemmän. Säilöttynä väkevää mutta 
tuoreena monen mielestä herkullisempaa karviaista on tyypillisesti saattanut olla hiukan vähemmän. 
Herukoista punaherukka on yleensä mustaherukkaa pitkäikäisempi puutarhassa ja näin mustaherukat 
yleensä tahtovat kuolla nopeammin, mikä näkyy puutarhoissa ajan myötä varsinkin jos puutarha on välillä 
hoitamatta ja pensaat uusimatta.  

Päivölässä istutettuja punaherukoita ja karviaisia on jäljellä kumpiakin kolme ja mustaherukoita yksi. Koska 
useimmat pensaat ovat jo vanhoja huonokuntoisia ja syksyllä lähes heinän peitossa, jäljellä luultavasti on 
vain osa aikanaan istutetuista pensaista ja osa on mahdollisesti kuollut jo aiemmin.  

Harvinaisempia ja todennäköisesti uudempia hyötypuutarhan pensaita ovat Päivölässä tyrni,  
puutarhavadelma ja marja-aronia. Nämä viittaavat monipuoliseen ja aikaansa seuraavaan hyötypuutarhan 
hoitoon ja varsinkin harvinainen tyrni jo pitkälle menevään erityiskiinnostukseen. Marja-aroniaa on kolme 
yksilöä, kaksi istutettuja talon takana ja kolmas, pellon kulmassa oleva voi olla joko istutettu tai villiintynyt. 
Puutarhavadelmaa lienee ollut pari riviä.  
 

4.2.8 Hyötypuutarhan ruohovartiset kasvit 
Ainoana säilyneenä ruohovartisena hyötykasvina havaittiin Päivölässä keväällä 2017 raparperi, josta oli 
säilynyt yksi elinvoimainen yksilö puutarhassa marjapensaiden ja puutarhavadelmien luona sattumalta juuri 
syksyllä 2016 rakennetun Khronoksen talon teräsverkkoaidan vieressä aidan ulkopuolella. 

Myös puutarhamansikkaa lienee kasvatettu. Tähän viittaavat aitatöissä maasta nousseet vanhat mustat 
muovikalvot, jollaisia vielä 2010-luvullakin käytetään suojaamaan mansikantaimia rikkaruohokasvustoilta 
sekä ammattiviljelyssä että kotipuutarhoissa.  

Muun muassa marjojen säilöntään viittaavat myös sekä asuinrakennuksesta että makasiinista havaitut eri 
ikäiset pakastimet. Myös pakasterasioita ja säästettyjä kertakäyttörasioita tavattiin esineistössä. 
Pakasterasioiden etiketeissä esiintyi ainakin mansikka päivättynä 2000-luvulle, mutta ei ole varmaa, 
viittaako tämä enää tässä vaiheessa oman sadon pakastamiseen paikalla.  

Kun perunakellarissa on perunalle ja juureksille sopivia laatikoita, lienee myös perunaa ja juureksia viljelty 
kasvimaalla. Kellariin on jäänyt pariin muovilaatikkoon kellarissa itämään lähteneiden ja sitten kuolleitten 
juuresten tai perunoiden kuivuneita jäännöksiä ja omenapuun oksalla saunan takana oli vielä kesällä 2017 
ilmeisesti jatkuvasti vanhassa säilytyspaikassan käyttökuntoinen, uudehkoa mallia oleva 
perunannostokuokka.  

Avoimen alueen reunalla tontin eteläosassa ruohottunut, myös laserkeilauksen peitteisyystulosteessa 
näkyvä kyntövako näyttää perunapellon ja kasvimaan todennäköisen viimeisimmän laajuuden. Vaikka omaa 
traktoria ei olisikaan, on joku naapuri helposti voinut aina tarvittaessa hoitaa traktorillaan kasvimaan 
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muokkauksen. Viime vaiheessa on käyttämättä jäänyt perunamaa saatettu tavan mukaan kylvää heinälle, 
joka lienee ollut timotei. 

Tavallisimpia juureksia ovat vanhastaan olleet lanttu ja porkkana joita on voitu talvella käyttää sekä 
keittoihin että laatikoihin, ja punajuuri joka on mm. rosollin ainesosa. Näitä kaikkia on perinteisesti syöty 
myös muina aikoina vuodesta kuin jouluna. Näitä voi arvata viljellyn Päivölässäkin. Tähän voi liittyä 
keittiöstä tavattava muovinen raastemylly, joka sopii esim. lantulle, kaalille ja porkkanalle ja edustanee 
todennäköisesti 1980-2000-lukua. Myös lantun, porkkanan tai omenan soseutukseen sopiva sosemylly 
samalta ajanjaksolta on keittiössä. Mikä on ollut hyötykasviviljelyn kokonaislaajuus enimmillään ja sen 
ajallinen kesto, jää tässä avoimeksi. Kellarissa oli vielä keväällä 2017 parissa muovisessa kaupan 
maitotölkkilaatikossa vanhoja, ensin  itäneitä ja sitten kuihtuneita juureksia tai perunoita, joista lajia ei enää 
saatu tunnistettua.  

Riippumatta tilan omasta tuotannosta kunakin ajankohtana nämä keittiön välineet viittaavat joka 
tapauksessa toimintaan maatalouselinkeinon ruokaperinteeseen liittyvässä ympäristössä ja 
maatalouselinkeinoon liittyvän maaseudun hyötypuutarharuokakulttuurin keskeisimpien osien jatkumiseen 
vielä myös tilan ollessa 1980-luvulta alkaen asuntotilana tai myöhemmin vapaa-ajan asuntona. 

4.2.9 Koristepuutarhan puita ja pensaita 
Myös koristepuutarhalla pensaineen ja perennoineen on Suomen maaseudulla perinteitä yhdessä 
hyötypuutarhan kanssa.  Kun Pöytyä ja Yläne ovat olleet myös kartanopaikkakuntia on tämäkin osaltaan 
voinut synnyttää kiinnostusta tai levittää virikkeitä kumpaankin. 

Pääteltynä puitten koosta vanhimmat koristepuina istutetut puut lienevät salavat ja hopeasalavat navetan 
takana ja kaivon luona.  

Kun Turun maakuntamuseon  inventointitiedosta tiedetään omistajan vaihtuneen Päivölässä vuonna 1980 
ja omistaja on mahdollisesti voinut vaihtua myös 1971 kun tontti lohkottiin erilleen pelloista, ovat nämä 
puut jo todennäköisesti istutettuja ennen tätä.  

Samaa ajanjaksoa edustanee myös tontin itäreunan kuusiaita, jossa on tiuhaan istutettuna ja ainakin kerran 
latvottuina mutta uudet latvat nostaneina eri paksuisia kuusia. Kuusiaitaa on joskus ainakin kerran leikattu 
ja sitten jätetty leikkaaamatta, jolloin puut ovat kasvattaneet useampia latvoja.  

Kun nykyinen kuusiaita ulottuu vain talon nurkalta perunapellon kulmaan, mutta talon tiehaarassa 
huvimajan luona on samanlainen leikattu vanha, kaksilatvaiseksi kasvanut kuusi, voidaan tästä päätellä, 
että kuusiaita on alkujaan ulottunut tänne asti, mutta aitaa on myöhemmin todennäköisesti lyhennetty 
todennäköisesti pihanäkymän avaamiseksi. 

Syystä tai toisesta, so. joko alkuperäisenä kasvillisuutena paikalla tai vaihtoehtoisesti kuusentainten 
mukana tulleina metsäkasveista saniaiset metsäimarre ja metsäalvejuuri esiintyivät tontilla vain tällä 
kuusiaidan jatkeella.  

Varmasti myös istutettuina pihalla esiintyvät seuraavat Suomessa myös luonnonvaraisina tavattavat, 
paikalle tulkintani mukaan koristepuina istutetut puut ja pensaat: 

- Kuusi (kuusiaidassa, muutoin luontainen) 
- Mänty (yksi todennäköisestii istutettu, nuorehko, hyvin kasvanut yksilö saunan länsipuolella, missä 

on myös samanikäisiä istutettuja koristepuita, tontin pohjoispäässä vanha mänty on luontainen) 
- Tuomi (yksi istutettu pensas poistetun kuusiaidan linjalla, vain pari levinnyttä vesaa, aitatöissä 

syksyllä 2016 tämä kaunis pensas menetti useimmat haaransa osuttuuan aitatyön linjalle, mutta 
jäljelle jääneet haarat olivat kesällä 2017 hyväkuntoisia ) 
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- Vaahtera (yksi istutettu puu saunan luona, jonkin verran eri ikäisiä siementaimia eri puolilla) 
- Vuorijalava (yksi istutettu puu, yksi vesa)  

Mahdollisesti osaksi myös istutettuina saattavat luontaisesti paikalla esiintyvistä lajeista esiintyä myös: 

- Rauduskoivu ja hieskoivu (asuinrakennuksen ympärillä rivimäisesti sijoittuneet vanhimmat 
pihapuut voivat olla joko rivimäiseen asetelmaan jättöpuina jätettyinä jäänteitä alkuperäisestä 
puustosta tai osa mahdollisesti istutettuja, mikä kuitenkin lienee epätodennäköisempää) 

- Kataja (saunan länsipuolella pari yksilöä keskenään linjassa, mikä voisi viitata istutukseen, tontin 
pohjoiskulman metsäkuviolla katajaa on myös luontaisena) 

Tulokaslajeista ja luontaisesti esiintyvien lajien koristepuina käytetyistä muodoista esiintyvät tontilla 
istutettuina seuraavat puut: 

- Lehtikuusi (suku, laji avoin, yksi yksilö) 
- Palsamipoppeli (yksi yksilö, tehnyt juurivesoja) 
- Douglaskuusi (yksi yksilö kaivon luona, lähellä hopeasalavaa) 
- Okakuusi (talouspihassa perunakellarin luona, oksistossa vanha harakanpesä) 
- Pihdat (suku, 5 istutettua yksilöä, lisäksi siementaimia ainakin 8 yksilöä) 
- Rauduskoivu, muoto loimaankoivu (yksi nuorehko yksilö, saunan ja kellarin välillä saunapolun 

varrella) 
- Salava (kaksi istutettua yksilöä) 
- Salava, lajike terijoensalava (kaksi istutettua yksilöä) 
- Kujasalava eli salavan ja valkosalavan risteymä, lajike hopeasalava (kuusi istutettua yksilöä) 

Tulokaslajeista istutetuina esiintyviä pensaita ovat: 

- Idänkanukka, lajike korallikanukka (istutettuna kolmessa kohdassa tonttia, isoimmassa pensaassa 
saunan luona jokunen siementaimi) 

- Juhannusruusu (istutettuna yhdessä kohdassa saunan edustalla vaahteran luona, ei levinnyt) 
- Pajuangervo (suku, laji avoin, villiintyneenä, alkuperäinen istutuspaikka tontilla avoin, ehkä talon 

tietä lähinnä oleva kulma) 
- Pihasyreeni (istutettuna ainakin kahdessa paikassa, hiukan levinnyt) 
- Kurtturuusu (istutettuna maakellarin päädyssä, valoa vaativana kärsinyt puiden varjostuksesta, osa 

yksilöistä kuollut, loputkin harvaoksaisia) 

Näitä voisi olla mahdollisuus arvioida sen perusteella mitä ajanjaksoa mikäkin koristekasviksi istutettu puu 
tai pensas tyypillisesti olisi saattanut edustanua. Tässä tämän arvion vaatimaa tutkimusta ei ole tehty. 
Eräitä kaikkein perinteisimpiä ja yleisimpiä maalaistalojen pihojen pensaita lienevät olleet ainakin 
juhannusruusu ja pihasyreeni.   

Vanhimmiksi istutetuiksi koristepuiksi paikalla voidaan puiden koon perusteella arvioida hopeasalavat ja 
istutettu kuusiaita ja niiden kanssa samaa ikää lienee myös hyötypuista vanha omenapuu saunan takana 
sekä vanhat pihakoivut sikäli kuin ne tai osa niistä olisivat istutettuja, mikä voi olla epätodennäköistä.  

Seuraavaksi vanhimpia lienevät suurimmat pihdat talousrakennuksen lato-osan ovenpielen luona ja ehkä 
salava etupihalla kanikopin luona.  

Nuorempia koristepuita on etenkin joskus ehkä 1960-70-luvun taitteen paikkeilla ilmeisesti rakennetun 
saunan ympärillä, missä saunan sijoitus ja puiden ryhmittely sen ympärille voivat liittyä toisiinsa, sekä 
etupihalla ja entisen kuusiaidan pohjan liepeillä. Näistä osa voi olla 1970-luvulla, osa 1980-luvulla 
istutettuja. 
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4.2.10 Koristepuutarhan ruohovartiset kasvit 
Tulokaslajeista tontille istutettuja ja ilmeisesti istutuspaikallaan säilyneitä perennoja ovat: 

- Kanadanpiisku (navetan seinustalla) 
- Kevätvuohenjuuri  (asuinrakennuksen seinustalla) 
- Tarhapioni (pihan marjapensaiden luona) 
- Tarhatulppaani (etupihan puustokuviolla ja pihan marjapensaiden luona) 
- Tunnistamatta jäänyt ja loppukeväästä jo kuihtunut liljamainen perennalaji (tuomipensaan 

juuressa) 

Tontilla on etupihan puustokuviolla kuvion keskellä ja asuinrakennusta lähinnä olevan suuren koivun 
juurella kaksi kivillä, tiilillä ym. reunustettua kukkapenkkiä. Lokakuun 2016 ja kevätkesän 2017 käynneillä 
kummassakaan penkissä ei ollut havaittavissa säilyneenä mitään istutettuihin koristekukkiin viittaavaa. 
Pihan keskiosan penkki oli kasvanut täyteen sammalta, mm. metsäliekosammalta. Tämä voi viitata siihen 
että kukkapenkeissä on kasvatettu yksivuotisia kukkia, joiden siemeniä kaupppapakkauksissaan olikin vielä 
saunakamarissa. 

Istutetuista kasveista kanadanpiiskua on navetan etuseinustalla navetan ikkunan alla ja tarhapioni kasvaa 
talon itäpäädyn ja saunan välissä olevan vanhan marjapensasryhmän kulmassa. 

Paikalle mahdollisia luonnonkasveja, jotka saattavat olla paikalla myös koristekasveiksi istutettuina tai 
lisättyinä, ovat:  

- Kielo (++) 
- Sinivuokko (++) 
- Soreahiirenporras (+) 

Pihalla olevista sinivuokoista ja kieloista ei voida varmasti sanoa ovatko ne paikalla luontaisia vai istutettuja 
vaiko molempia. Esiintyminen etupihalla voi viitata istutukseen, joskin kasvuston leviäminen osoittaa, että 
paikka voi olla lajille myös luonnostaan sopiva tai alkuperäinen.  

Luultavimmin istutettuja voivat olla kaksi yksinäistä soreahiirenporrasta. Suurempi näistä on 
talousrakennuksen nurkalla etupihalla.  yksilöiden vaatimaton koko ja sen perusteella huonohko kasvu ja 
heikko leviäminen voivat viitata istutukseen, kun kasvupaikka melko ilmeisesti on niille luontaisesti 
kuivahko. 

Asuinrakennuksen edustan koivuista ei voida tässä nyt esittää varmaa arviota, arviota onko niitä istutettu 
vai jätetty alkuperäisestä puustosta paikalleen. Mahdollisesti ne on alkuperäisestä puista voitu säästää 
jättöpuina haluttuun muodostelmaan. 

Tulokaslajeista tontille mahdollisesti joskus ehkä istutettuja tai vaihtoehtoisesti itsestään muualta 
levinneitä ovat: 

- Karhunköynnös (+++) 
- Komealupiini (+++) 
- Lehtoakileija (+) 
- Peurankello (++) 
- Pietaryrtti (+) 

Näistä peurankelloa havaittiin harvakseltaan etupihan puustokuviolla ja lehtoakileijaa yksittäisinä yksilöinä 
asuinrakennuksen seinustalla, eivätkä ne tämän perusteella näyttäisi olevan alttiita leviämään paikalla 
runsaasti.  Tämä huono leviäminen melko varmasti viittaa siihen, että ne on istutettu.   
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Vain muutamana yksilönä satunnaisesti talon seinän vierustalla esiintyvä lehtoakileija, joka kukkapenkeissä 
kasvaa usein komeana, näyttää hoidotta menestyneen paikalla erityisen huonosti. 

Karhunköynnös ja komealupiini esiintyvät puutarhassa ja perunapellolla runsaana ja komealupiini myös 
pitkin maantien vartta. Tontilla lupiini on ehtinyt myös jo etupihan tiemaan eteläosaan ja karhunköynnös 
navetan taakse. Ne ovat tehokkaita leviämään ja kumpikin on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. 

Näistä etenkään komealupiinista ei voida olla varmoja onko se levinnyt tontille joskus aiemmin istutettuna 
vaiko vasta mahdollisesti varsin hiljattain muualta pitkin tievartta. Keskittyminen perunapellolle ja 
puutarhaan saattaisi viitata myöhäiseen leviämiseen.  On todettu, että myös tienvarsien niitto 
niittomurskaimella levittää lajia.  

Myöskään karhunköynnöksen osalta kulkeutumista muualta ei voine sulkea pois. Sen osalta tulisi sen 
paikallisen esiintymishistorian ratkaisemiseksi tuntea paremmin lajin esiintymishistoriaa sekä yleensä että 
paikallisesti lähialueella. Komealupiinin tapaan sekin on keskittynyt perunapellolle ja puutarhaan. 

Pietaryrttiä, joka esimerkiksi Turussa kasvaa villiintyneinä pitkin tienpientareita runsaana, on tontilla vain 
vähän ja Paavo Kallio kertoo sitä Yläneellä ennen viljellyn rohdoksi. Siitä on tässä yhteydessä ilman 
parempaa tietoa vaikea sanoa, onko se tullut tontille kulkeutumalla vai istutettuina. Havaintopaikka 
yksittäisenä kulkutien pientareella kanikopin luona voi voi viitata kulkeutumiseen. Se ei vaikuta paikalla 
leviämiskykyiseltä. 

4.2.11 Villiintynyt hyöty- ja koristepuutarha 
Varmasti villiintyneiksi voidaan päätellä paikalla istutettuina esiintyvien, Suomessa muutoin joko 
alkuperäisenä tai tulokkaana tavattavien- hyöty tai koristekasvien taimet satunnaisissa paikoissa ympäri 
tonttia ja sen liepeillä.   

Paikalle koristepuina tai hyötykasveina istutetuista Suomessa alkuperäisistä puista ja pensaista näyttävät 
myös villiintyneinä tontilla esiintyvän ainakin vaahtera ja mustaherukka. Tuomi näyttää tontilla tuottaneen 
vain pari siementainta ja vuorijalava yhden. 

Vaahtera tiedetään tehokkaaksi leviäjäksi muuallakin, missä sitä on istutettuna. Mustaherukka taas on 
Suomessa puronvarsien ja kosteitten lehtojen alkuperäinen laji. Päivölässä se on löytänyt 
olosuhteiltaanluontaista vastaavan kasvupaikan tontin reunaojista, joita pitkin laskee vesiä salaojista, 
tieojista ja lähipelloilta. 

Paikalle tulokaslajeina istutetuista koristepuista näyttävät myös villiintyneinä esiintyvän juurivesoista 
huvimajan ympäristössä levinnyt palsamipoppeli vielä alle metrin mittaisaina vesoina ja siemenestä pihdat, 
joista talousrakennuksen vajaosan luona kasvavat kaksi vanhinta pihtaa ovat tuottaneet käynneillä 2016 ja 
2017 kookkaimmillaan vajaan metrin mittaisia taimia talousrakennuksen seinän viereen.  

Paikalle tulokaslajeina istutetuista koristepensaista näyttäisivät paikallisesti hiukan levinneen pihasyreeni 
asuinrakennuksen tien puoleisessa päädyssä sekä pajuangervot talon tienpuoleisen kulman ja huvimajan 
luona. Kumpikaan ei vaikuta levinneen tehokkaasti, kun pihasyreeniä muuten on istutettuna useassa 
kohdassa tontilla. Pajuangervon osalta ei sen nykyisestä levinneisyydestä pysty päättelemään, mihin sitä 
tontilla on alun perin istutettu. Mahdollisesti istutuspaikka on tienvarressa asuinrakennuksen kulmalla, 
jonka paikkeilla lajia on eniten. 

Paikalle tulokaslajeina istutetuista hyötypuista ja pensaista luumupuu näyttäisi tuottaneen joitain taimia. 
Hyötypensaista lännenpunaherukka näyttää levinneen varsinkin navetan taakse hopeasalavien alle ja myös 
talousrakennuksen etuseinustalle, ja pienempiä taimia on eri puolilla muuallakin pihapuitten alla. Myös 
karviaisen taimia on hiukan levinnyt seinänvierustoille ja kuusiaitaan. 
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Koristekasveista vain villiintyneinä satunnaisilla paikoilla etupihan puustokuviolla esiintyviltä vaikuttavat 
peurankello runsaampana ja lehtoakileija harvalukuisempana.  

Leviämishistorialtaan tässä avoimeksi jäävä joko mahdollinen villiintynyt koristekasvi tai itsestään muualla 
levinnyt on muutamana yksilönä esiintyvä pietaryrtti. Luultavimmin se voi olla kulkeutunut. 

4.2.12 Hiljattain levinneet vieraslajit 
Tehokkaasti koko puutarhaan ovat levinneet komealupiini ja karhunköynnös. Vaihtoehtoisesti sille, että 
lajeja olisi joskus istutettu tontille, niiden leviäminen paikalle voi olla myös osa kehitystä, jossa ne valtaavat 
elintilaa leviämällä luonnossa teitä tai muita leviämisreittejä pitkin, ja leviäminen on tapahtunut 
suhteellisen hiljattain. Sitä kummasta on kysymys, ei ole tässä tutkittu tarkemmin. 

4.2.13 Hoidoton kausi 2000 – 2010 -luvuilla 
Kun tontti on jo ehtinyt olla hylättynä, ja kehitys kohti luonnontilaista metsää on alkanut uudestaan osa 
alkuperäislajeista voi esiintymiskuvallaan ilmentää tätä tilannetta. Kun aika kuitenkin vielä on lyhyt, ehkä 
vähän yli kymmenen vuotta, niin luultavasti vaikutus ei vielä ole suuri. 

Selvimmin tätä hylätyn, metsittyvän kulttuuribiotoopin tilannetta ilmentävä laji on Päivölässä, hento, 
nuokkuvavartinen ja -lehtinen viitakastikka, jota usein kasvaa laajoina kasvustoina paitsi metsissä, myös 
metsittyvillä, metsän sisään jäävillä hylätyillä pelloilla. Päivölässä laji muodostaa etupihalla puiden alla 
aiemmin hoidetussa tai tallatussa pihan osassa runsaita yhtenäisiä kasvustoja. Myös kevätpiipon on sanottu 
olevan metsittyville paikoille palaavista metsän ruohoista ensimmäisiä, mutta tässä voi olla yhtä lailla 
mahdollista, että lajia on esiintynyt paikalla koko ajan. 

Metsän viriävästä luontaisesta uudistumisesta niiton, muokkauksen, ruohonleikkuun, kukkapenkkien 
hoidon ja pihan tallauksen lakattua ovat merkkinä myös puiden taimet aiemmin hoidetuilla tai tallatuilla 
kohdilla.  

Näillä kohdilla on levinnyt pihalla juurivesoista haapa. Siemenistä ovat saattaneet pihapuiden alla levitä 
pihalla pihlaja, jota, kuten haapaakin, on ja on ollut tontin pohjoiskulman luontaisessa metsäkuviossa’. 
Myös kuusi, koivu ja raita leviävät luontaisesti siemenestä.  

Koivun ja raidan taimia ja eri ikäisiä nuoria puita on etenkin kuusiaidan vieressä ja sen jatkeella, josta itse 
kuusiaita lienee poistettu näkymän avartamiseksi.   

Navetan pihapuoleisen seinän räystään alla on sekä kuusen, että haavan taimia. Kuuselle varjossa 
kasvavana tällainen katvepaikka sopii hyvin.   

Nähtäväksi jää, miten ekologisen sukkession edetessä paikalla tulevat menestymään juurivesoja ja taimia 
tuottaneista tulokaspuulajeista pihdat ja palsamipoppeli.  

4.2.14 Lahottajat ja epifyytit 
Kun eri ikäisistä puista koostuva puusto on jo kauan saanut kehittyä rauhassa, havaittiin tontin puissa  
lokakuussa 2016 myös joitakin tavallisia kääpiä ja lahottajasieniä. Näitä olivat: 

- Pökkelökääpä (isolla vanhalla koivulla ja sen alas pudonneilla oksilla kellarin luona) 
- Arinakääpä (vanhalla isolla pihlajalla tontin pohjoisosan metsäkuviolla) 
- Lepänkääpä (saman ison pihlajan laholla, maahan pudonneella haaralla, näytteen välitti 

määritettäväksi Turun yliopiston kasvimuseossa Mika Toivanen ja saman lajinmäärityksen teki 
valokuvasta myös kääpiin perehtynyt luontokartoittajaopiskelija Sami Kiema) 

- Luumupuunkääpä kuolevalla luumupuulla talon eteläpuolella. 
- Taulakääpä (nuorena kuolleella koivupökkelöllä ojanvarressa saunan kohdalla) 
- Verinahakka (maahan pudonneella raidanoksalla navetan takana) 



42 
 

- Pajuhytykkä (marja-aroniapensaan rungolla talon takana) 
 
Nämä osoittavat ilman hoitotoimenpiteitä kehittyneessä puustossa jo lahottajasienten edustaman 
hajottajaeliöstön monimuotoistumiskehityksen etenemistä.  
 
Saman monimuotoisuuskehityksen etenemistä osoittavat myös puiden tyvien ja runkojen sammal- ja 
jäkäläepifyytit. Tässä suhteessa voivat mahdollisesti olla mielenkiintoisia tontin vanhat lehtipuut eli isot 
hopeasalavat ja vanha raita navetan takana ja toissijaisesti tienvarren vanha pihlaja ja kellarin luona oleva 
vanha koivu.  
 

4.2.15 Hylätyn pellon jatkuva primäärisukkessio 
Tonttiin kuuluvalla vanhalla perunapellolla ja kasvimaalla kamppailevat vielä joutomaiden vahvat kilpailijat 
nokkonen, koiranputki ja karhunputki; peltojen rikkaruohot pelto-ohdake ja voikukka; valloittavat vieraslajit 
komealupiini ja karhunköynnös; vanhat viljelykasvit timotei ja puna-apila; sekä niityjen lajeina heiniä, 
kärsämöitä ja mataria.   

Tontin reunaojaan on jo noussut peltojen ja pellonreunojen ojissa erittäin tavallista kiiltolehtipajua, 
puutarhasta villintyneenä levinnyt mustaherukkapensas sekä pari yksittäistä koivua.  

Täällä metsittyminen kestää luultavasti pisimpään, ja todennäköisesti pidempään kuin jos tontti rajoittuisi 
metsään eikä peltoon. – Tosin myös kokonaan metsien ympäröimillä entisillä pelloilla voi joskus puuttomia 
aukkoja säilyä vielä vuosikymmeniä. 

4.2.16 Rakennukset 
Oman biotooppinsa muodostavat tiilikatot etenkin asuinrakennuksessa ja talousrakennuksessa. Saunassa, 
joka on uudempi, on myös tiilikatto. Kellarissa on peltikatto ja huvimajassa rikkinäinen huopakatto.  

Katoista kaksi vanhinta tiilikattoa ovat runsaan sammalen peittämiä. Talousrakennuksen katteessa on myös 
jo kaksi reikää sekä kolmas vanha, joskus korjattu huussin kohdalla.  Tiilikaton rikkoutumista edesauttaa 
osaltaan sammal, joka imee vettä ja voi johtaa sitä tiilikaton alla oleviin puurakenteisiin. Näiden antaessa 
periksi tiiliä irtoaa tai menee rikki. Asuinrakennuksessa myös lahonneet ja irronneet räystäslaudat ovat 
irrottamassa reunimmaisia tiilirivejä alhaalla ja sivuissa. Huvimajan osittain repeilleessä huopakatossakin on 
sammalia hiukan.  

Päälajina asuin- ja talousrakennuksen tiilikatoilla on ketopartasammal (ruotsinkielinen nimi takmossa eli 
suomeksi ”kattosammal”). Saunan uudemman tiilikaton taitteeseen katon päälle oli syksyllä 2016 
asettuneena nokkonen. 

Rakennusten sisätiloissa havaittiin saunan sisäkatossa syksyllä 2016 rakennusten sisällä lahottajana 
esiintyvä lattiasieni, Sen tunnisti näytteestä museonhoitaja Seppo Huhtinen Turun yliopiston 
kasvimuseosta.   

Koska asuinrakennuksessakin lattia oli sisätiloissa ainakin tupakeittiössä painunut, on pääteltävissä, että 
lahottajien toimintaa esiintyy myös jo asuinrakennuksen sisällä ainakin lattiassa.  

Asuinrakennuksen seinien alimpia hirsikertoja näyttäisivät vioittaneen muurahaiset. Purua oli kesällä 2017 
valunut hirsistä vähintään yhdestä kohdasta rakennuksen joka seinällä ja etelänpuoleisen seinän 
itäisemmän ikkunan alta on laudoitus irronnut ja paljastanut ilmeisesti muurahaisten hirsiin syömiä 
käytäviä. Käynnillä 31.5.2017 nähtiin itäseinän alaosassa myös toista, mustaa, pienikoista muurahaislajia. 
Sen määritykseksi Tarja Marsh sai Turun Yliopiston eläinmuseon kanssa käymänsä konsultaation perusteella 
lajin paperimuurahainen.  
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4.2.17 Viime vaiheet 
Kulkemisen helpottamiseksi tehty puuston käsittely pihassa joskus 2010-luvun jälkipuoliskolla on voinut olla 
ilmausta mahdollisesta omistussuhteiden muutoksen esivalmisteluista.   

Mahdollisesti tätä varten jo parin kolmen metrin korkuisiksi nousseita haavanvesoja talousrakennuksen 
lato-osan edustalta on raivattu jonakin selvityksen maastotöitä edeltävänä vuotena.  

Mahdollisesti samassa yhteydessä tieliittymän luona, talousrakennuksen vajaosan oven vieressä kasvavien 
kahden pihdan alaoksia oli karsittu noin vajaan kahden metrin korkeuteen asti. Google Street View’n 
kuvassa pihdat ovat vielä karsimattomina.  

4.2.18 Taidehanke ympäristön muuttajana 
Khronoksen talon taidehanke itse vaikutti tontin elävään ja elottomaan luontoon syksyllä 2016 aitaa 
rakennettaessa kun maata kaivettiin kaivinkoneella aitatolppien perustusten valukuoppia varten, raivattiin 
kaivinkoneella ja moottorisahalla ajouria aidan rakennustöissä käytetyille koneille ja tilaa itse aidalle, joka 
valmistui loppusyksyn 2016 aikana. 

Vaikka aidan kulku oli valittu puita mahdollisimman tarkoin väistäväksi, aitatöissä aitalinjalle osuneiden 
puiden ja pensaiden oksia oli välttämätöntä karsia ja muutama yksittäinen nuorempi puu- tai pensasyksilö 
oli välttämätöntä poistaa aidan tieltä.  
 
Suurin muutos kohdistui etupihalla aitalinjalle jääneeseen isoon tuomipensaaseen, joka menetti enimmät 
haaransa.  
 
Pienemmistä pensaista raivattiin tuomen vieressä kasvanut pienempi korallikanukka, ja saunan luona 
leikattiin kokonaan maan tasalle aitalinjalle osuneet pihasyreeni ja korallikanukka.  
 
Itsestään nousseesta puustosta aidan alta poistettiin ainakin yksi vaahteran, pari koivun ja useampia 
pihlajanvesoja ja yhden maanmyötäisesti kasvaneen vanhan virpa- tai tuhkapajun latva.  
 
Navetan takana olleista hopeasalavista katkaistiin aitatöissä käytetyllä kaivinkoneella yksi aitauralle osunut 
haara. Perunakellarin luona kasvavan vanhan koivun tyvellä kasvaneista pienikokoisista, kääpiöityneistä 
hieskoivuista sahattiin ajouralle osunut haara. Talouspihalla yhden koivun toisen haaran hengiltä kuristanut 
pyykkinaru tarttui kaivinkoneen kauhaan ja haara irtosi.  
 
Kaadetut rungot jätettiin aitatöissä pääosin paikoilleen, oksia koottiin paikoin pois aitalinjalta kasoihin.  
 
Maanpintaa rikottiin paitsi aitatolppakuoppia varten, myös ajouraksi perunakellarin luona missä paljastui 
perunakellarin eristysten suojaksi haudattua muovijätettä.  Talon eteläpuolen puutarhassa maasta nousi 
mahdollisesti vanhojen mansikkamaiden mustia katemuoveja. 
 
Yksityiskohtaiset tiedot aitatöiden vaikutuksista tulivat kirjatuiksi kun laserkeilaukseen perustuvan 
puustokartan maastotäydennykset ja -tarkistukset tehtiin juuri ennen aitatyön käynnistymistä ja kun 
kasvillisuuskartoitus sen jälkeen jatkui samanaikaisesti aitauran raivauksen ja aitatolppakuoppien kaivun 
kanssa.  

Maata kaivettaessa paljastuneille maapinnoille oli keväällä 2017 noussut ainakin seuraavia lajeja 
(määritykset muut kuin Jauhosavikka Tarja Marsh ja Turkka Korvenpää): 

- Jauhosavikka (+) 
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- Kirjopillike (+) 
- Punapeippi (+) 
- Peltosaunio (+) 
- Peltolemmikki (+) 
- Kevättaskuruoho (+) 
- Peltoukonnauris (+) 

Nämä ovat muokattujen peltojen tyypillisiä yksivuotisia seuralaislajeja eli peltorikkaruohoja, joita nousee 
maaperän siemenpankista kun muokattaessa tai kaivettaessa paljas maa tulee näkyviin. Peitteisillä paikoilla 
tai pienillä rikotuilla maakuvioilla muu kasvillisuus yleensä syrjäyttää ne nopeasti. 

Kun aita kesällä 2017 oli valmis, oli puutarhan puissa, pensaissa ja isommissa ruohovartisissa kasveissa 
kiipeilevä karhunköynnös heti valloittamassa myös aitaa. 

Keväällä 2017 oli tontille aidan ulkopuolelle kuusiaidan pellon puoleiseen päähän perustettu geokätkö. Se 
ja muut yleisön vierailut voivat jatkossa aiheuttaa vähäistä tallausta tontin tienreunan puoleisessa osassa 
aidan ulkopuolella.  
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5. PÄIVÖLÄ PUISTONA JA PUUTARHANA 
5.1 Pihan osat puiston ja puutarhan osina 
Lajistokartoituksen ja ekohistoriallisen näkökulman ohella työssä haluttiin käyttää myös puutarha- ja 
puistohistoriallista lähestymistapaa. Tällöin kysyttiin, mikä on paikan historia puistona- ja puutarhana sen 
ohella, että selvitettiin paikalla joko alkuperäisenä tai peltoviljelyn tuomana esiintyvää lajistoa. 

Tämä näkökulma auttaa hahmottamaan erityisesti ihmisen suunnitelmallista toimintaa paikan 
kasvillisuuden muuttajana sekä ihmisen toiminnan kulttuurisia kerrostumia ja tämän toiminnan jälkiä 
paikan ilmiasussa ja lajistossa.   

Kun tietoa esiintyvistä lajeista on koottu, on samalla ajateltu, että tämä tieto voi asettaa paikan 
yhteyteensä suomalaisen puisto- ja puutarhataiteen kehityksessä siten kuin se on eri aikoina ilmennyt 
tavallisen suomalaisen maalaistalon pihassa sinne istutettavien koriste- ja hyötykasvien valinnassa.  

Samalla tämä osuus täydentää maisema- ja rakennushistoriallista tarkastelua, jossa myös on kysymys 
ihmisen tietoisesti ympäristöä muokkaavasta toiminnasta. 

Tätä varten tehtiin vielä yleistetympi kuviojako kuvaamaan paitsi kasvillisuutta, erityisesti pihan 
käyttöhistoriaa puutarha- ja puistohistorian sekä jokapäiväisen elämismaailman tilallisen hahmottumisen 
näkökulmasta. 

Kun kasvillisuutta kartoitettiin ja kerätiin tietoa siitä, mitkä puut ja kasvit paikalla ovat itsestään nousseita 
tai paikalle itsestään levinneitä – vaikka nekin samalla ihmisen jo ennestään voimakkaasti muokkaamassa 
ympäristössä, niin hahmottui samalla pihan rakentamisessa noudatettu pohjakaava paitsi rakennusten 
sijoittelussa niin samalla myös puiden ja pensaiden sekä hyöty ja koristekasvien sijoittelussa.  

Tätä voisi nimittää puisto- ja puutarhasuunnitelmaksi.  

Siinä on paikalla luultavasti useampia kerrostumia, kun tiedetään ainakin rakennusinventointitiedoista, että 
omistaja on vaihtunut vähintään kerran tai todennäköisesti kolme kertaa, jos peltojen tontin tullessa 
erotetuksi toisistaan samalla on vaihtunut myös omistaja. Samoin itse tontin pohjakaava on saattanut eri 
vaiheissa joko osaksi vaihtua tai pysyä samana, kun ainakin osa rakennuksista on eri ikäisiä. 

Kun kasvillisuuskartoitusta tehtiin, havaittiin säännönmukaisuutta paitsi tontin eri biotoopeille levinneiden 
luonnonkasvien jakaumassa, myös ihmisen istuttamien puiden, pensaiden ja ruohovartisten kasvien 
jakaumassa. Kun tämä jakauma – lukuun ottamatta ehkä eri lajien eri tahtista häviämistä itsestään hoidon 
päättyessä – selkeästi oli havaittavissa ihmisen tietoisen työn tulokseksi, syntyi tarve tätä tarkastelua varten 
kirjata tämä puisto- ja puutarhasuunnitelma ylös, samalla kun hankkeen maisema- ja 
rakennushistoriallisessa selvitysosiossa oli kirjattu ylös jo itse tontin pohjakaava, johon puisto- ja 
puutarhasuunnitelma luonno9llisesti suoraan liittyy.  

Tässä suunnitelmassa hahmottuvat puiston ja puutarhan osat olivat jo kasvillisuusyhdyskuntina sekä 
lajikokoonpanoltaan että kasvien fysiognomiasta johtuvina pienilmastollisina ympäristöinä hahmottuneet 
jo kasvillisuuskartoitusta tehtäessä.  

Tässä ne hahmottuivat vielä puisto- ja puutarhasuunnitelmana, jota ei ehkä rakennuspiirustusten tavoin ole 
tarvinnut piirtää välttämättä edes paperille, vaan tarvittavat merkinnät on esimerkiksi kepeillä ja naruilla 
voitu tehdä suoraan maaston. 

Nämä tontin pohjakaavaan suoraan liittyvät puisto- ja puutarhasuunnitelman kuviot luetellaan seuraavassa. 
Kun kasvillisuus kartoitettiin, olivat osana kartoituksen tulosta myös tämän suunnitelman eri kuvioiden 
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erot, joiden todennäköinen suunnitelmallisuus näin tuli esiin. Tosin esiin tuleva suunnitelma voi olla 
tavoitettavissa vain osittain, jos osa alkuperäisistä istutuksista on hävinnyt. 

Periaate tässä siis on sama kuin arkeologisessa tarkastelussa, jossa muinaisuuden jäännöksistä pyritään 
hahmottamaan jäännökset synnyttäneen yhteisön elämismaailmaa ja nimitetään lähestymistapaa 
maiseman fenomenologiaksi.  

Samanlaisia kertomuksia rakennusten ja paikkojen osalta on esittänyt myös esim. kirjailija Lars Huldén 
novellikokoelmassaan Hus. 

Toisaalta täysin konkreettisesti tätä perinteisesti toteutunutta käytännön suunnittelua Suomen maatiloilla 
on käsitelty kansatieteilijä Sirkka-Liisa Rannan ja arkkitehti Juhani Seppovaaran vuonna 2003 julkaisemassa 
teoksessas Maatilan piuhapiiri, ja perinteisten tai uudempien maatilan pihapiirien rakennettuja 
yksityiskohtia ja puutarhojen puita, pensaita ja kasaveja on myös saatettu tutkia.  

Sama tarkastelu esitetään tässä myös hankkeen maisema- ja rakennushistoriaosuuden raportissa. Näin 
tässä rajoitutaan vain puu- ja kasvi-istutuksina ilmenevään suunnitteluun. 

Tontin pohjakaavassa ja sen puisto- ja puutarhasuunnitelmassa tontti voidaan jakaa seuraaviin osiin: 

1. Etupiha 
2. Talouspiha 
3. Saunan piha  
4. Hyötypuutarha ja perunapelto 
5. Navetan tausta 
6. Makasiinin pohjoispääty. 

Nämä määrittyvät tässä toiminnallisesti. Toiminnot selostetaan tarkemmin edempänä. 

Etupiha on jokapäiväisen työn ympäristö, mutta samalla myös puolijulkinen tila, jonka kautta vieras saapuu 
pihaan.  

Talouspiha on myös jokapäiväisen työn ympäristöä mutta ei enää osa julkista tilaa, johon kuka tahansa voi 
tulla.  

Saunan piha on samoin jo yksityistä ympäristöä, mutta pyhitetty pikemmin vapaa-ajalle kuin työlle.   

Hyötypuutarha on yksityistä ympäristöä ja rajautuu pihan reunassa puolijulkiseen tilaan. Se on pyhitetty 
hyödylle eli hyötykasveille. Perunapelto liittyy hyötypuutarhaan.  

Navetantausta on lantalan ja myöhemmin ulkohuussin huoltotilaa ja koko tontin epäpyhin ja ikään kuin ei 
olemassa oleva paikka.  

Makasiinin pohjoispääty on ainakin pihasuunnitelman viimeisessä versiossa olematonta tilaa, jossa ei ole 
mitään.  

Kasvillisuushavainnot , joita edellä selostettiin, osoittavat, että kukin näistä tehtävistä saa oman ilmaisunsa 
tontin osien istutuksissa. Seuraavassa kutakin näistä tarkastellaan puutarhasuunnitelman kannalta 
lähemmin. 

5.2 Pihan toiminnalliset osat 
5.2.1 Etupiha 
Etupiha on jokapäiväisen työn ympäristö, mutta samalla myös puolijulkinen tila, jonka kautta vieras saapuu 
pihaan.  



47 
 

Etupihan muodostaman kokonaisuuden osia ovat: 

1. Etupihan tiemaa osana etupihaa. Tämä on talon ja myöhemmin asuntotontin julkinen sisäänkäynti 
yleiseltä tieltä saapuvalle vierailijalle ja samalla osa talousrakennuksessa ja asuinrakennuksessa  
tapahtuvan jokapäiväisen työn ympäristöä. Kulkureittinä etupihan tiemaalla ei ole istutuksia eikä 
puustoa. 

2. Etupihan puustokuvio osana etupihaa. Tämä on osa samaa puolijulkista tilaa kuin etupihan tiemaa 
ja siksi tontin julkisinta ja edustavinta osaa ja siksi pyhitetty kauneudelle koristekasvien  ja 
koristepuiden muodossa.  

3. Navetan E seinänvieri osana etupihaa. Täälläkin on koristekasveja, kanadanpiisku, mutta tila ei salli 
puita. 

4. Makasiinin N ovenpieli. Täällä on koristepuita, kaksi pihtaa, mutta ei enää koristekasveja. 
5. Itse etupihan ulkopuolella takapihan puustokuvio ja kuusiaita. Takapihan puustokuviolla ei ole enää 

ainakaan jäljellä koristekasvien istutuksia, mutta luonnonpuiden ja pensaiden ohella koristepuista 
yksi suomessa ei-alkuperäinen kuusilaji ja koristepensaista pajuangervo ja pihasyreeni. 

Keskeisin osa etupihaa on etupihan puustokuvio, jolla on koristekasveihin liittyvänä rakenteena jäljellä kaksi 
kaksi umpeenkasvanutta, reunoiltaan kivettyä  kukkapenkkiä sekä villiintyneitä perennoja.  

Koristekasvit viestivät pihassa sekä julkisuutta että yksityisyyttä: Missä on koristekasveja, on yksityinen 
alue, toisaalta yksityisen alueen koristekasveja sisältävä osa kuitenkin on puolijulkinen.  

Etupihan eläimiä ovat viime vaiheissa, talon ollessa asuntotilana, olleet huvimajassa asunut kani ja 
juoksuvaijerissa huvimajan ja asuinrakennuksen välillä ulkoillut koira. 

Paitsi koristetarkoitus, etupihan puilla on keskellä laajoja peltoja olevalla tontilla myös suojapuutarkoitus. 
Etenkin talvella ja muinakin vuodenaikoina puusto tuottaa suojaisen pienilmaston, jolla on ollut merkitystä 
kun joka suunnassa ympäröivä metsä on raivattu pelloksi.  

Tämä tarkoitus lienee myös kuusiaidalla, joka lisäksi on tarjonnut myös yksityisyyttä ja rajannut julkista ja 
yksityistä tilaa yleisen tien varressa.  

Kuitenkin kuusiaidan kasvaessa joku omistajista usean omistajien sarjassa on tehnyt muutoksen kuusiaidan 
sisältävään puistosuunnitelmaan sen mahdollisesti jo varjostaessa liiaksi ja avannut kuusiaitaa talon päädyn 
ja nykyisen huvimajan välillä. Samalla tai osana samaa suunnitelmaa eri aikana on ehkä istutettu tuomi, 
korallikanukka, palsamipoppeli, lehtikuusi ja nuori salava etupihan puustokuvion tien puoleiseen reunaan 
tai lähelle sitä.  

Näin etupihan puustokuvio tarjoaa edelleen suojaa sekä pienilmastollisesti että liikenteen melulta ja pölyltä 
ja antaa myös yksityisyyttä mutta on samalla avoimempi kuin umpinainen täysikasvuinen kuusiaita olisi 
ollut. Näin myös talon ikkunasta on nähnyt tielle.  

Kuusiaidan jäljellä oleva osa yhdessä takapihan puustokuvion kanssa on arvattavasti säilytetty suojaamaan 
puuutarhaa sekä pienilmastollisesti ja samalla tien pölyltä ja melulta että yksityisyyden säilyttämiseksi. 
Siellä ei ole enää ruohovartisia koristeistutuksia mutta koristepuut ja -pensaat jatkuvat etupihalta myös 
sinne talon päätyyn asti. Näin se ilmentää siirtymää puolijulkisesta edustustilasta puutarhan hyödyn 
ympäristöön.  

5.2.2 Talouspiha.  
Talouspiha on myös jokapäiväisen työn ympäristöä mutta ei enää osa julkista tilaa, johon kuka tahansa voi 
tulla.  Siihen liittyvät rakennuksista perunakellari ja huussi.  
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Päivölässä talouspiha rajautuu saunan pihaan, hyötypuutarhaan ja etupihaan. Sen ja saunan pihan kautta 
saunapolun varressa on kulkenut pyykkinaru.  

Osana hyötypuutarhaa talouspihan sisällä on ollut talousrakenuksen seinän vieressä todennäköisesti 
tomaatin tai jonkun muun tukemista vaatineen kasvin taimien kasvatusta. 

Talouspihalla on koristepuita (okakuusi) sen etupihaan rajautuvassa osassa mutta ei muita koristepuita tai -
kasveja jäljellä. 

Kellarin portaikon seinustalla lännessä on voinut olla kukka- tai muu istuspenkki.  

Navetan takana on vanhoja hopeasalavia. Niiden tarkoitus on aivan ilmeisesti ollut olla suojapuustona 
lantalaan päin.  

Joskus talospihan reunassa on rassattu myös autoa ja okakuusen alle on jäänyt yksi vanha autonrengaspari. 

Näin talouspiha edustaa neutraaliutta ja hyötyä: koristepuita ei ole kuin etupihan rajalla ja toisaalta 
käytännöllisistä syistä lantalaan päin. Myöskään hyötykasveja ei ole, syynä arvattavasti hygienia lantalan 
läheisyyden takia. 

Puita on niiden tarjoaman varjon ja suojan takia, ja tätä virkaa toimittavat pihan koivut, jotka ovat hieman 
nuorempia kuin etupihalla. 

5.2.3 Hyötypuutarha ja perunamaa 
Hyötypuutarha on pihan yksityistä osaa yhdessä talouspihan ja saunan pihan kanssa.  

Kuten talouspiha, myös hyötypuutarha edustaa neutraaliutta ja hyötyä: ainoat koristekasvit ainakin jäljellä 
olevina sen sisällä ovat pioni ja tulppaani etupihan reunalla asuinrakennuksen länsipuolisella kuviolla.  

Hyötypuutarhan osat ovat: 

1. Asuinrakennuksen W hyötypuutarha puutarhapolun ja saunapolun välissä.  Tässä on tontin 
pohjakaavassa ollut tilaa marjapensaille  

2. Asuinrakennuksen S hyötypuutarha eli hyötypuutarhan pääosa asuinrakennuksen eteläpuolella. 
Tällä kuviolla on jäljellä hyötypuutarhan puita ja pensaita. Ruohovartisista kasveista oli kesällä 2017 
jäljellä enää vain pitkäikäinen ja kestävä raparperi. 

3. Perunapelto. Tämä muodostaa tontin eteläisimmän osan Asuinrakennuksen S hyötypuutarhan 
eteläpuolella. 

Lisäksi hyötypuita, -pensaita ja -kasveja muualla ovat saunan takana oleva vanha omenapuu ja 
perunapellon päässä tontin lounaiskulmalla kasvava, puutarhassa olevia nuorempi marja-aronia, joka voi 
olla joko istutettu tai mahdollisesti villiintynyt.  Joko hyöty- tai koristepuutarhaa voivat edustaa naruilla 
tuettujen taimien kasvatus navetan päädyssä ja mahdollinen istutuspenkki kellarin portaiden seinustalla. 

Hyötypuutarhalle antaa suojaa sekä pienilmastollisesti että melun, pölyn ja yksityisyyden puolesta kuusiaita 
tien varressa yhdessä takapihan puustokuvion kanssa. Samoin puusto saunan takana osaltaan suojaa paitsi 
saunaa, myös puutarhaa. 

Tontin pohjakaavasta johtuen hyötypuutarha jakautuu kahteen osaan, kun pääosa on talon eteläpuolella 
kuusiaidan tiestä erottamana ja suojaamana ja sauna- ja puutarhapolkujen välistä on vielä löytynyt lisätilaa 
osalle marjapensaista.  

Kolmannen osan muodostaa perunapelto. Vielä peruskartassa 1960-luvun alussa se on luettu osaksi peltoa, 
ja kun perunaa on viljelty osana maatilan muuta viljelyä, perunapellon paikkaa on ollut tapana vaihtaa 
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vuosittain perunan tautien torjumiseksi. Kasvimaa on tällöinkin saattanut olla puutarhan yhteydessä, ja 
ehkä myös pienempi ala perunaa kesän tarpeeseen.  

Kun pellot ja tontti vuonna 1971 on lohkottu eri tiloiksi, on tontin eteläpuolelta samalla otettu mukaan 
kappale peltoa arvattavasti juuri puutarhaviljelyn tarpeisiin tontin muuttuessa itsenäiseksi asuntotilaksi. 

Kun Päivölä on jatkanut asuntotilana, on varsinaisen hyötypuutarhan ja perunamaan, johon luultavasti on 
kuulunut myös kasvimaa, työnjako määräytynyt kummallakin kasvatettujen kasvien yksi- tai 
monivuotisuuden mukaan: varsinaisessa puutarhassa ovat monivuotiset kasvit kuten omena- ja luumupuut, 
raparperi ja arvattavasti myös mansikkamaa. Perunapellon puolella ovat todennäköisesti olleet 
yksivuotisina viljeltävät kasvit, joita ovat peruna, juurikasvit, vihannekset. Näin kasvimaa on joka vuosi voitu 
muokata myös koneellisesti kun on siirrytty traktorien aikaan. 

Kellarissa oli edelleen kesällä 2017 nähtävissä hiukan sinne joskus jääneitä, itäneitä ja sitten kuihtuneita 
perunoita tai juureksia, ja mansikkaan voivat viitata aitatöissä maasta nouseet suojamuovit. Keittiössä oli 
välineitä raastamiseen ja soseutukseen ja sekä asuinrakennuksessa että vajassa oli sarja pakastimia ja 
asuinrakennuksessa säilytettyinä erilaisia pakastamiseen soveltuvia rasioita.   

Soseutus- ja raastamisvälineitä on voitu käyttää ainakin valmistettaessa sellaisia yleisiä kotipuutarhan 
kasveja kuin porkkana, kaalit, lanttu ja omena, vaikka ei olekaan varmuutta onko näiden kaikkien kasvatus 
enää jatkuvasti kaikkien osalta tapahtunut välttämättä itse.  

Hyötypuutarhan kasveja Päivölässä lueteltiin jo edellä: Mustaherukka, punaherukka, karviainen, luumupuu, 
omenapuu, marja-aronia, puutarhavadelma, tyrni, raparperi. Valikoima on sekä perinteisistä perinteisin 
että samalla keskimääräistä selvästii monipuolisempi ja kertoo kiinnostuksesta ja kokeilunhalusta myös 
harvinaisempiin lajeihin.  

5.2.4 Saunan piha 
Saunan piha edustaa talouspihan ja hyötypuutarhan tavoin pihan yksityistä osaa mutta toisin kuin nämä se 
ei ole omistettu hyödylle vaan vapaa-ajalle ja virkistykselle. Virkistyskäyttöä ilmentää saunan, saunamarin ja 
saunan verannan ohella lähellä saunaa oleva vanha, 1970-80-lujen tyyliä oleva pihakeinu, joka mahdollisesti 
ei ole täysin alkuperäisellä paikallaan. 

Puusto saunan ympärillä tarjoaa suojaa keskellä peltoja olevalla tontilla, ja suojana on tässä haluttu käyttää 
etupihan tapaan Suomessa alkuperäisten puiden ohella myös Suomessa ei-alkuperäisiä koristepuita ja 
pensaita. Samoin kuin hyötypuutarhassa myös korisepuutarhan puu- ja pensaslajien moninaisuus viitannee 
erityiseen harrastukseen ja kiinnostukseen.  

Saunan koristepuutarhan Suomessa tai paikalla ei-alkuperäisiä puu- ja pensaslajeja ovat douglaskuusi, 
pihtalaji, hopeasalava, omenapuu, salavan muoto terijoensalava, vaahtera, rauduskoivun muunnos 
loimaankoivu, idänkanukan muoto korallikanukka, juhannusruusu, kurtturuusu ja pihasyreeni. 
Alkuperäisistä puulajeista esiintyvät kuusi, koivu, mänty, raita, pihlaja ja kataja. Ainakin mänty ja 
arvattavasti katajat vaikuttavat asettelunsa ja ikänsä perusteella istutetuilta yhdessä koristepuiden kanssa.  

Kun sauna rakennuksena vaikuttaa uudehkolta, ehkä 1960-70-lukujen taitetta edustavalta, mutta jo 1960-
luvun alun peruskartalla näkyy paikalla rakennus, on mahdollista, että sauna on paikalla toinen. Tähän 
viittaa myös savitiiltä sisältävä läjitys tontin pohjoiskulmassa. Kun myös omenapuu ja hopeasalavat ovat 
vanhoja, mutta osa istutetuista puista kuten vaahtera ja loimaankoivu ovat nuorempia, istutuskokonaisuus 
saattaa mahdollisesti koostua eri ikäisistä osista. 
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5.2.5 Navetan tausta 
Tämä edustaa tontin pohjakaavassa huoltotoimintojen aluetta maatila-aikana lantalan ja asuntotila-aikana 
uusitun ulkokäymälän huoltotilana. Suojaksi talouspihaan päin on mahdollisesti jo maatila-aikana istutettu 
navetan taakse talouspihan puoleiseen päähän navetan takaseinustaa nyt jo vanhojen hopeasalavien rivi.  

Tämä on tontin osien joukossa yksityisyyden piiriin kuuluvaa neutraalia huoltotoimintojen aluetta, jonne 
hygieniasyistä ei mennä kuin tarvittaessa, ja jolla ei ole erityistä julkista tai yksityistä merkityksistä. Siksi 
ainoat istutukset ovat käytännöllisyyttä, suojaa ja hygieenisyyttä palvelemassa.  

Samaan kuvioon kuuluu myös talousrakennuksen lato-osan seinänvieri, jolla ei ole erityistä käyttöä.  

5.2.6 Tontin pohjoiskulma. 
Talousrakennuksen pohjoispäässä olevalla tontin pohjoiskulmalla toiminnallisena osana tonttia ei näytä 
ollen asuntotilalla mitään erityistä tehtävää. Tiehen ja peltoon rajoittuvana kapeana kiilana sillä ei näytä 
Päivölän asuntotilavaiheessa olleen erityistä käyttötarkoitusta. Puustoa kasvavana se on silti osaltaan 
parantanut tontin pienilmastoa ja toiminut suojapuustona, mikä on saattanut myötävaikuttaa kuvion 
pysymiseen puustoisena.  

Puusto on kokonaan itsestään noussutta ja ainakin pellon laidan vanha mänty voisi viitata siihen, että kuvio 
olisi voinut olla puustoisena koko Päivölän historian ajan.  Samoin jo lahovikainen iso pihlaja tien varressa 
on vanha. Muuten puusto on nuorta tai nuorehkoa kuusta ja koivua seassa etenkin pihlajaa ja yksittäisinä 
haapa ja kataja. Harmaaleppää, joka muuten on yleinen puu, ei tavattu koko tontilla.   

Ainoita istutettuja puita ovat etupihaan tässä luetun makasiinin ovenpielen kaksi pihtaa. Lähellä niitä 
tienvarressa on nuori vuorijalava, joka voi olla joko samalta tontilta tai muualta itsestään levinnyt tai 
mahdollisesti istutettu. 

Metsänpohjan ruohoisuus ja varpujen vähäisyys voi viitata kuvion varhaisempaan 
perinnebiotooppihistoriaan Päivölän edeltäjänä olleen Lähdenlahden vielä toimiessa maatilana.  
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