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 SAATE 
 

Tämä on Khronoksen talo -taidehankkeen rakennus- ja maisemahistoriallisen selvitysraportin versio 
23.3.2019.  

Verrattuna ensimmäiseen Khronoksen talo- taidehankkeen ja Lönnströmin taidemuseon verkkopalveluissa 
julkaistuun versioon 10.6.2019 raportin tekstiosan sisältöä on tässä versiossa laajennettu ja asiasisältöä 
täydennetty, lähdeviittaukset ja lähdeluettelo on lisätty sekä liitekarttaosuutta täydennetty viidellä kartalla. 

 

Turussa 23.3.2019 

Jyrki Lehtinen  
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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 oli Pöytyän kunnan Ortenojan kylässä Varsinais-Suomessa sijainnut Päivölä, joka kesällä 2016 
valittiin Khronoksen taloksi. 1 

Tämän selvityksen kohteena oleva Päivölän kiinteistö (Liite 1, Liite 2, Liite 10) hankittiin Khronoksen talon 
taidehankkeen käyttöön vuonna 2016, ja se lahjoitettiin osana taidehankkeen toteutusta 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. (Liite 32) 

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) 2 sekä linnustoselvitys (Ilkka Kuvaja 2017) 3. 
Samalla Jussi Kinnunen selvitti vuonna 2016 paikan geologiaa ja arkeologiaa4 ja Jyrki Lehtinen vuosina 2016-
2017 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 rakennus- ja maisemahitoriaselvityksen tuloksia ja pihan laserkeilattua kolmiulotteista 
pistepilvimallinnusta käytetiin lähtötietona. 5  

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

1.2 Mitä oli ennen Khronoksen taloa? 
Khronoksen taloksi valittu Päivölä, aiemmalta nimeltään vuoteen 1969 Lähdenlahti, on viimeksi vapaa-ajan 
käytössä ollut, 1930-luvulla rakennettu maalaistalo Pöytyän kunnan Ortenojan kylässä Varsinais-Suomen 
maakunnassa noin 50 kilometriä Turusta pohjoiseen. (Liite 1, Liite 2) 

Entisen maatilan puustoinen pihapiiri sijaitsee peltojen keskellä Pöytyän Ortenojalta Yläneen 
Uuteenkartanoon johtavan yhdystien varressa lähellä entistä Pöytyän ja Yläneen rajaa Aurajoen sivujoen 
Pöylijoen latvoilla. (Liite 10) 

Päivölän historia alkoi vuonna 1927, kun Lähdenlahti-niminen lohkotila erotettiin Pöytyän kunnan Ortenojan 
kylässä sijainneesta Ortenojan kartanosta asutustilaksi. Maarekisteriin lohkominen merkittiin vuonna 1931.6 
(Liite 26) 

Ennen lohkomista erilliseksi tilaksi paikalla ei maanmittaustoimituksen kartan mukaan ollut rakennuksia. 
Tilan alue Pöytyän ja Yläneen Uudenkartanon välisen tien varressa oli kartan mukaan ennen tilan lohkomista 
metsää, ja osaksi tiestä etelään virtaavan Pöylijoen yläjuoksun varressa niittyä. 7  Sama tilanne näkyy myös 
                                                           
1 Lönnströmin taidemuseo 2018a; Khronoksen talo – House of Khronos 2018; Karttapaikka 2018a. 
2 Lehtinen 2018a. 
3 Kuvaja 2017. 
4 Kinnunen 2016a. 
5 Lönnströmin taidemuseo 2018b. 
6 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018a. 
7 Ibid. 
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Venäjän armeijan sotilaskartoittajien 1800-luvun loppupuolella kartoittamassa sotilaskartassa.8 (Liite 24) 

Tiedot tontilla vuonna 2016 olleiden rakennusten rakentamisajankohdista vaihtelevat hieman eri lähteissä.9 
Rakentaminen lienee kuitenkin alkanut tilan vuonna 1927 tapahtuneen lohkomisen jälkeen asuin- ja 
talousrakennuksesta  ja vuoden 1969 lohkomiskartassa näkyvä  sauna näyttäisi sittemmin, luultavimmin 
pian vuoden 1969 lohkomisen jälkeen rakennetun uudestaan ja kartassa näkyvä kellari näyttäisi samalla 
kattoratkaisultaan uusitun ja talousrakennusta vähän muutetun.10  

Pellot ja tontti on erotettu eri tiloiksi 1970-luvun alussa, jolloin Lähdenlahden aiempi tontti sai nimen 
Päivölä ja toimi sen jälkeen asuntotilana.  Toimituspöytäkirjan mukaan Lähdenlahden tilan omistajaksi oli 
tätä ennen vuonna 1968 tullut toinen kahden lähimmän naapuritilan omistajasta. Lohkomistoimituksessa 
vuonna 1969 siihenastisesta Lähdenlahden tilasta muodostettiin kolme uutta tilaa:  

1. Lähdenlahden tilan Pöylijoen eteläpuolinen osa, joka sisälsi peltoa ja metsää, muodostettiin tilaksi 
nimeltä Lähde. 

2. Lähdenlahden tilan Pöylijoen pohjoispuolinen osa, joka, joka sisälsi peltoa, muodostettiin tilaksi ni-
meltä Lähdenlahti. 

3. Lähdenlahden tilan tontti muodostettiin tilaksi nimeltä Päivölä.  
 

Omistajiksi peltolohkot sisältäville kahdelle tilalle tulivat lähimmät naapuritilat, toinen toiselle ja toinen 
toiselle lohkolle. Tontti, joka sai nimen Päivölä, lohkottiin myyntihetkellä muualla asuneelle henkilölle.11  

Todennäköisesti näihin aikoihin näyttää myös uusitun osaksi Päivölän pihapiirin rakennuskantaa 
uudisrakennuksina tai korjauksina.  

Seuraavan kerran omistaja vaihtui Turun maakuntamuseon rakennusinventointilomakkeen mukaan 1981.12 

Tämän jälkeen Päivolä näyttää olleen joko asuttuna tai kesäasuntona 1980-luvulla ja sen jälkeen 
kesäasuntona käytön lopulta harvetessa ja vähitellen lakatessa ehkä 2000-luvulla.  

1.3 Maisema- ja rakennushistorian selvitys 
Maisema- ja rakennushistorian selvityksen Khronoksen taloksi vuonna 2016 valittuun Päivölään suoritti 
vuosina 2016-2017 FM, luontokartoittajaopiskelija Jyrki Lehtinen, joka myös toteutti vuosina 2016-2017 
Khronoksen talon dokumentointihankkeen luontokartoitusosion13 pois lukien linnusto14.  

Kartoituksen tekijä, FM Jyrki Lehtinen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan maisemahistorialliseen 
tutkimukseen ja paikkatiedon käsittelyyn erikoistunut kulttuurimaanteilijä, jolla on kokemusta 
maisemahistoriallisista tutkimus- ja selvityshankkeista historiallisia kartta-aineistoja ja 
paikkatietomenetelmiä käyttäen vuodesta 1994.15 Vuosina 2016-2017 tekijä suoritti luontokartoittajan 
erikoisammattitutkinnon näyttöihin valmistavaa koulutusta Länsirannikon koulutus Winnovan 
metsäopetuksessa Kullaalla Ulvilassa ja toteutti samanaikaisesti Krhonoksen talon 
luontokartoitusosahanketta.  

                                                           
8 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018e. 
9 Turun maakuntamuseo 1999. 
10 Toimituskartta Päivölä 1969 verrattuna laserkeilauksella tuotettuun pohjakarttaan 2016 aineistossa Kinnunen 2016b 
sekä havainnot tässä selvityksessä edempänä. Vertailu on esitetty tämän selvityksen liitekartassa Liite 31. 
11 Toimituspöytäkirja Päivölä 1969; Toimituskartta Päivölä 1969. 
12 Ainakin Turun maakuntamuseon 1998 rakennusinventoinmtitieto  ja Pöytyän kunnan Kiinteistöveroluettelo antavat 
osaksi keskenään erilaisia tietoja. 
13 Lehtinen 2018a. 
14 Kuvaja 2017. 
15 Lehtinen 2018b. 
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Vuosina 2016-2017 Päivölän maisemahistoriaa selvitettiin karttalähteistä ja kirjallisuudesta. Paikan 
rakennushistoriaa tutkittiin ensin Turun maakuntamuseon rakennusinventointikorteista ja sitten vuosina 
2016-2017 havainnoinnilla ja dokumentoinnilla paikalla rinnan samanaikaisesti toteutetun Khronoksen talo -
taidehankkeen luontokartoitusosion maastotöiden kanssa. Myöhemmin vuosina 2018-2019 tietoja 
täydennettiin vielä kirjallisuus- ja arkistoaineistojen tiedoilla. 

Luontokartoitusosahankkeen tulokset esitetään erikseen omana raporttinaan.16 Osaksi luontokartoituksen 
tuloksia referoidaan tai niihin viitataan myös tässä raportissa pohjaksi hankkeen rakennus- ja 
maisemahistoriaosion tulosten tulkinnalle.   

Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 geologi, arkeologi Jussi Kinnunen toteutti Päivölän ulko- ja sisätiloista 
laserkeilaukseen perustuvan pistepilvimallinnuksen ja laati syksyllä 2016 selvityksen paikan arkeologiasta ja 
geologiasta.17 Tässä selvityksessä Jussi Kinnusen tuottamaa, pistepilvimallinnukseen perustunutta tarkkaa 
Päivölän tontin pohjakarttaa paikkatietomuotoon saatettuina aineistoina18 käytettiin selvityksen sekä 
luontokartoitus- että rakennushistoriallisen osion pohjakarttana. puuston, rakennusten ja maarakenteiden 
sekä tontin rajojen osalta.  

Muutoin käytettiin Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta19 peruskarttaa20, 
ortoinfrailmakuvaa21 ja 2 metrin vinovalovarjostetta22 täydentämään tietoja tontilla suoritetun 
laserskannauksen ulkopuoliselta lähiympäristön osalta.  

Laajempien alueiden tarkasteluissa ja visualisoinneissa käytettiin Maanmittauslaitoksen maasto- ja 
yleiskarttoja eri mittakaavoissa, GTK:n vektorimuotoista maaperäkarttaa 1:20 00023, SYKE:n valuma-
aluetietoa (vuoden 1993 valuma-aluejako)24 ja SYKE:n valuma-alueen rajaustyökalua25. 

Historiallisena lähtötietona käytettiin seuraavia aineistoja:  

 Turun maakuntamuseo26 tiedostomuodossa (pdf): 
o Rakennusinventointilomake, Päivölä, 199827  
o Alueinventointilomake 1999 Pöytyän Ortenojan kylästä28 

 Maanmittauslaitoksen digitaalisesta arkistosta29 tiedostomuodossa (tif, pdf):  
o Käsin väritettynä arkistokappalesarjana Maanmittaushallituksen uutta pitäjänkarttaa 1:20 

000 alueelta 1920 luvulta30;  
o Toimituskartta ja toimituspöytäkirja Päivölän tontin lohkomisesta 196931;  

 Kansallisarkiston digitaaliarkisto32 tiedostomuodossa (jpg):  

                                                           
16 Lehtinen 2018a. 
17 Kinnunen 2016a. 
18 Kinnunen 2016b 
19 Maanmittauslaitos 2018a. 
20 Paikkatietoikkuna 2018a. 
21 Paikkatietoikkuna 2018b. 
22 Paikkatietoikkuna 2018c. 
23 Paikkatietoikkuna 2018d. 
24 Paikkatietoikkuna 2019e. 
25 Suomen ympäristökeskus 2019. 
26 Varsinais-Suomen maakuntamuseo 2018. 
27 Turun maakuntamuseo 1998. 
28 Turun maakuntamuseo 1999. 
29 Maanmittauslaitos 2011. 
30 Maanmittaushallitus 1924a, b, c, d.  
31 Toimituskartta Päivölä 1969, Toimituspöytäkirja Päivölä 1969. 
32 Kansallisarkisto 2018. 
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o Maanmittaushallituksen uudistusarkistosta maanmittaustoimitusten uudistusten karttoja ja 
asiakirjoja sekä uudistushakemistoja Pöytyän Ortenojan kylästä ja sen lähialueilta Pöytyällä 
ja Yläneellä 1600-luvun lopulta 1900-luvulle33  

o Maanmittaushallituksen historiallisesta kartta-arkistosta Senaatin kokoelman venäläisiä to-
pografikarttoja alueelta 1800-luvun lopulta34;  

 Maanmittauslaitoksen Vanha painetut kartat -palvelu35 tiedostomuodossa (jpg):  
o Painetun peruskartan lehtiä 1960-1990-luvuilta.36  

Kirjallisuudesta oli käytössä rakennushistoriallista37, paikallishistoriallista38  ja kaavasuunnitteluun liittyvää 
kirjallisuutta39 sekä julkaistuja yleiskarttamittakaavaisia historiallisia karttakirjoja40. 

Arkistoaineistosta käytettiin Päivölän lohkomiskarttaa ja asiakirjoja41, maarekiseriä42, henkikirjoja ja 
lainhuudatusasiain pöytäkirjoja43 sekä kiinteistöveroluettelon ja Pöytyän kunnan rakennuslupadiaarioiden 
tietoja44. 

Haastatteluja ei käytetty menetelmänä selvityksessä, vaikka eri yhteyksissä työn kuluessa saatiinkin eri 
informanteilta tietoja.  

Toteutetun selvityksen näkökulmina olivat: 

1. Mikä on Pöytyä ihmismaantieteellisesti, luonnonmaantieteellisesti ja historiallisesti? 

2. Mitä ovat Pöytyän Ortenojan kylä ja sen lähialueet ihmismaantieteellisesti, 
luonnonmaantieteellisesti ja historiallisesti? 

3. Mikä on Päivölän asuntotila ihmismaantieteellisesti ja historiallisesti? 

4. Miten fyysinen ympäristö ja maankäyttö on muuttunut Päivölässä ja sen lähiympäristössä?. 

5.  Minkälaisena näyttäytyy Päivölän talon ja rakennusten sekä rakenteiden ja esineistön historia 1920-
luvun lopulta 2010-luvulle? 

Tutkimusmenetelminä neljässä ensimmäisessä tarkasteluissa olivat pääasiassa luonnon- ja kulttuurimaan-
tieteen sekä historiallisen maantieteen lähestymistavat. 
 
Viidennessä tarkastelussa Päivölän rakennushistoriaa lähestyttiin jonkin verran rakennushistoriallista kirjal-
lisuutta muiden alojen työhankkeissaan käyttäneen, muun alan koulutuksen omaavan maallikon näkökul-
masta samalla hyödyntäen tekijän kokemusta samanlaisesta ympäristöstä muualla Varsinais-Suomessa pa-
rin pitäjän päässä Pöytyältä.  
 

                                                           
33 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o. 
34 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018c, d, e, l. 
35 Maanmittauslaitos 2018b. 
36 Vanhat painetut kartat 2018a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o. 
37 Ranta & Seppovaara 2003. 
38 Ylönen 1969, Holm & Manninen 2003, Mattila-Lonka 2001. 
39 Pöytyän kulttuuriympäristöohjelma 2002. 
40 Alanen & Kepsu 1989; Maanmittaushallitus 1950. 
41 Toimituskartta Päivölä 1969, Toimituspöytäkirja Päivölä 1969. 
42 Maarekisterikirjojen kopiot, Pöytyä, Yläne. Käsiarkisto, Kansallisarkisto Turku. 
43 Loimaan tuomiokunnan arkisto (TMA), Kansallisarkisto, Turku; Loimaan ja Maskun kihlakuntien henkikirjoittajan ar-
kistot, Kansallisarkisto, Turku. 
44 Tiedot Kiinteitöveroluetteloista ja rakennuslupadiaarioista, Pöytyän kunta, Pöytyä. 
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Samoin esineistöä selostetaan tässä selvityksessä arkeologian tai kansatieteen alojen lähestymistapoihin 
vain vähäisessä määrin kirjallisuuden, muun alan tutkimushankkeiden sekä humanistisen maisemantutki-
muksen yleisten, periaatteellisten näkökulmien kautta välillisesti tutustuneen maallikon tietämyksellä hyö-
dyntäen samalla kirjoittajan omaa kokemusta samanlaisesta ympäristöstä muualta.   
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2. PÖYTYÄ 
2.1 Pöytyä luonnonmaantieteellisesti 
2.1.1 Vesistöt 
Pöytyän halki virtaa sen pohjoisesta naapurikunnasta Oripäästä alkunsa saava ja Turussa Saaristomereen 
laskeva Aurajoki.45 (Liite 3.) 

Aurajoen varren muita kuntia ovat joen alajuoksulta Pöytyälle päin lueteltuina Turku, Kaarina, Lieto ja Aura 
sekä Pöytyältä yläjuoksulle päin Oripää, jonka alueelta Aurajoen katsotaan saavan alkunsa.  (Liite 3) Entisiä 
kuntia Aurajoen varrella tai sen valuma-alueella ovat Turkuun liitetyt Maaria ja Paattinen ja osaksi myös 
Aurajoen valuma-alueelle jäävä Lietoon liitetty Tarvasjoki.   

Muiden kuntien kuin Pöytyän alueella Aurajoen suurimpia sivujokia ovat alajuoksulta lueteltuina Aurajokeen 
lännestä laskeva Vähäjoki eli Paattistenjoki Turussa (myös entisten Maarian ja Paattisten kuntien alueella)46, 
Aurajokeen idästä laskeva Savijoki Liedossa (myös entisen Tarvasjoen kunnan alueella)47 ja Aurajokeen 
lännestä laskeva Järvijoki Aurassa ja sen Kuhankuonon rajapaikkaan rajautuvien naapurikuntien 
takamailla48. (Liite 3.) 

Aurajoen suurimpia sivujokia Pöytyällä ovat Aurajokeen idästä Pöytyän eteläosassa laskeva Kaulajoki49 ja 
siihen lännestä Pöytyän pohjoisosassa laskeva Pöylijoki50. 

Pöytyään vuodesta 2009 kuuluvan Yläneen alueelle ulottuu eteläpäästään Eurajoen vesistöön kuuluva, 
Pöytyän ja Yläneen ja samalla myös koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien suurin järvi Säkylän 
Pyhäjärvi.51 Siihen laskee Yläneen halki kartalla Z-kirjaimen muotoisen kuvion muodostavissa kallioperän 
murroksissa virtaava Yläneenjoki52, joka Aurajoen tavoin saa alkunsa Pöytyän naapurikunnasta Oripäästä.  

Pöytyän alueelle Yläneellä jäävät myös Saaristomereen laskevien jokien lähdejärvistä Laajoen53 lähdejärvet, 
Pöytyän ja Yläneen toiseksi suurin järvi Elijärvi54 ja joukko hieman pienempiä järviä; Mynäjoen55 pienet 
lähdejärvet Mynäjärvi56 ja Raasinjärvi57;  sekä Aurajoen sivujoen Järvijoen lähdejärvi Savojärvi58. (Liite 3.) 

Pöytyään vuodesta 2005 kuuluvan Karinaisten alueella saa alkunsa Paimiossa mereen laskevan 
Paimionjoen59 suurin sivujoki Tarvasjoki60. (Liite 3.) 

2.1.2 Luonnonmaantieteelliset ja maisemalliset aluejaot 
Metsäkasvillisuusvyöhykkeistä Pöytyä kuuluu muun Varsinais-Suomen sisämaan ja eteläisen Satakunnan 
tavoin pääosaan eteläistä Suomea ulottuvaan eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen. Tämä on pohjoisen 

                                                           
45 Järviwiki 2018a. 
46 Järviwiki 2018b. 
47 Järviwiki 2018c. 
48 Järviwiki 2018d 
49 Järviwiki 2018e. 
50 Järviwiki 2018f. 
51 Järviwiki 2018g. 
52 Järviwiki 2018h. 
53 Järviwiki 2018i. 
54 Järviwiki 2018j. 
55 Järviwiki 2018k. 
56 Järviwiki 2018l. 
57 Järviwiki 2018m. 
58 Järviwiki 2018n. 
59 Järviwiki 2018o. 
60 Järviwiki 2018p. 
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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.61 

Suomen maisemamaakuntajaossa Pöytyä on luettu osaksi ”Lounaismaata”. Tämän sisällä Pöytyän alue 
vuonna 2018 jakautuu ”Lounaisen viljelysseudun” ja ”Ala-Satakunnan viljelysseudun” kesken niin, että 
entisellä Pöytyän ja Yläneen rajalla sijaitseva Päivölä samalla osuu likimain näiden maisemaseutujen 
rajalle.62 

Suomen geomorfologisessa aluejaossa Päivölä ympäristöineen osuu Turun-Ahvenanmaan 
murrostopografian alueeseen. Tämä alue rajoittuu luoteessa Vakka-Suomen alavan ja tasaisen kallioperän 
alueeseen ja koillisessa Porin Loimaan alankoon. 63 

Kumpikin aluejako kuvastaa lähinnä viljelyyn kelpaavien hienosedimenttien, etenkin savikoiden ja toisaalta 
viljelyyn kelpaamattomien moreeni- ja kalliokohoumien jakautumisen keskinäistä suhdetta fyysisessä 
ympäristössä koko Suomen mittakaavassa.  

Molemmissa aluejaoissa huomioidaan laajojen savikoiden ja niiden keskellä saarekkeina olevien 
kalliosydämisten moreenimäkien hallitseman pinnanmuoto- ja korkokuvatyypin vaihtuminen enemmän 
kallio- ja moreenialueiden hallitsemaan korkokuvaan karkeasti Pöytyän ja Yläneen rajalla, missä Päivölä 
sijaitsee.  Kumpaankin suuntaan sekä idässä että lännessä samanlaiset pinnanmuodot ja korkeuserot 
jatkuvat.  

Maisemamaakuntajaon määrittelyssä on lisäksi käytetty historiallisia, kulttuurisia ja ilmastollis-kasvistollisia 
perusteita.  Siinä Lounaista ja Ala-Satakunnan viljelyseutua erottaa edellisen homogeenisuus laajoine 
savikoineen koko alueella ja jälkimmäisemmän jyrkemmät vaihtelut metsäisine syrjäseutuineen. Tämäkin 
ero näkyy sekä Pöytyän ja Yläneeen rajalla että näiden asemassa osana laajempaa maisemaseutua. 

2.2 Pöytyä ihmismaantieteellisesti 
2.2.1 Maakunnat ja kunnat 
Pöytyän kunta sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnan sisämaassa maakunnan pohjoislaidalla Satakunnan 
maakunnan rajalla.64 (Liite 2) Yläneen kunta liitettiin Pöytyään vuonna 2009 ja toinen, pienempi 
naapurikunta Karinainen on liitetty Pöytyään vuonna 2005.65 (Liite 5)  

Pöytyän rajanaapureita olivat vuonna 2018 Varsinais-Suomen maakuntaan kuuluneet Aura, Lieto, Marttila, 
Koski Tl, Loimaa, Oripää ja Mynämäki sekä yhdessä pisteessä Kuhankuonon rajakivellä Yläneellä vielä 
Masku, Nousiainen, Rusko ja Turku. Satakunnan maakunnan kunnista Pöytyän rajanaapureita olivat vuonna 
2018 Eura ja Säkylä.66 (Liite 2.) 

2.2.2 Taajamat ja väestö 
Pöytyän kunnassa oli vuoden 2017 lopussa 8424 asukasta ja kunnan taajama-aste oli 50 %. 67  

Vuonna 2016 Pöytyällä oli kolme taajamaa: Pöytyän keskustaajamana oleva Kyrö (1786 asukasta) 
Karinaisissa entisellä Pöytyän ja Karinaisten rajalla, Pöytyän keskustaajamana ennen vuosien 2005 ja 2009 

                                                           
61 Hotanen et al. 2013: 27. 
62 Ympäristöministeriö 1993: 16-17, 20-22. 
63 Fogelberg & Seppälä 1986: 17. 
64 Varsinais-Suomen liitto 2018a, b. 
65 Pöytyän kunta 2019f. 
66 Kansalaisen karttapaikka 2018a. 
67 Pöytyän kunta 2019f. 
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kuntaliitoksia ollut Riihikoski (1585 asukasta) Pöytyällä sekä Yläneen kirkonkylä (948 asukasta) Yläneellä.68 
(Liite 6)  

Taajamista Turku-Toijala-rautatien varrella sijaitseva Kyrön taajama kasvoi ensin taajaväkiseksi 
yhdyskunnaksi ja myöhemmin taajamaksi asemayhdyskuntana ja Karinaisten kunnan keskustaajamana.69 
Riihikoski muodostui kuntaliitosta edeltäneen Pöytyän keskustaajamaksi toisen maailmansodan jälkeen 
etenkin Riihikoskelta Yläneelle 1890-luvulla rakennetun uuden maantien ansiosta.70 Yläneellä, toisin kuin 
Pöytyällä ja Karinaisissa kunnan keskustaajama muodostui kirkonkylään. 

2.2.3 Liikenne 
Pöytyän kautta kulkivat vuonna 2018 Turusta Loimaan kautta Tampereelle johtava valtatie 8 ja Aurasta 
Huittisten kautta Tampereelle johtava kantatie 41 sekä Turusta Tampereelle johtava Turku-Toijala rautatie, 
jossa henkilöliikenteen junat eivät enää vuonna 2018 pysähtynet.71  (Liite 2, Liite 6) 

Yläneen kautta Pöytyällä kulkevat Liedon asemalta Säkylään johtava Seututie 204 ja Loimaalta Oripään ja 
Yläneen kautta Euraan johtava seututie 213. (Liite 2, Liite 6) 

 Pöytyän taajamista Kyrö sijaitsee valtatien 8 ja Turku-Toijala-tautatien varrella, Riihikoski kantatien 41 
varrella ja Yläneen keskustaajama seututeiden 204 ja 213 risteyksessä. 72 (Liite 2, Liite 6) 

2.2.4 Seutukunnat ja kaupunkiseudut 
Varsinais-Suomen sisällä Pöytyä on osa kuntien yhteistyöalueena ja tilastoalueena hahmottuvaa Loimaan 
seutukuntaa. Varsinais-Suomen muita seutukuntia ovat Turun, Turunmaan, Vakka-Suomen ja Salon 
seutukunnat.73 Epämuodollisemmissa yhteyksissä kuten kuntien elinkeinopoliittinen yhteistyö ja matkailu 
tai seudullinen markkinointi saatetaan nimityksen seutukunta asemesta käyttää myös nimitystä seutu kuten 
Loimaan seutu.74  

Loimaan seutukuntaan eli Loimaan seutuun luettiin vuonna 2018 Loimaan kaupunki sekä Auran, Pöytyän, 
Oripään, Marttilan ja Tl Kosken kunnat. Vuoteen 2015 Loimaan seutukuntaan kuului myös Tarvasjoen kunta, 
joka vuoden 2015 alusta liitetiin osaksi Liedon kuntaa ja samalla Turun seutukuntaa. 75  (Liite 5.) Loimaalla 
ilmestyy paikallislehti Loimaan Lehti, joka Loimaan ohella levisi vuonna 2018 myös Oripäähän, Ypäjälle, 
Huittisiin, Punkalaitumelle ja Vampulaan Huittisissa, mutta ei ilmoittanut levikkialueekseen Pöytyää, Auraa, 
Marttilaa eikä Tl Koskea.76 

Seutukunnat aluejakona Suomessa määriteltiin alun perin aluepoliittisen tukialuejaon tarpeisiin kuntien 
välisen yhteistyön, työssäkäynnin ja liikenneyhteyksien mukaan mutta menettivät myöhemmin 
aluepoliittisen merkityksensä ja olivat vuonna 2018 vain tilastollinen aluejako.77 Muiden muassa Varsinais-
Suomessa Seutukuntajako poikkeaa työssäkäyntialuejaosta kun Loimaan, Uudenkaupungin ja Paraisten 
työssäkäyntialue on seutukuntaa pienempi.78 Vuonna 2017 Loimaan työssäkäyntialueeseen luettiin Loimaan 

                                                           
68 Tilastokeskus 2018a. 
69 Pöytyän kunta 2019g.  
70 Holm & Manninen 2003: 191-193. 
71 Pöytyän kunta 2019g. 
72 Pöytyän kunta 2018h, i. 
73 Tilastokeskus 2015:7-9, 2018c, d; Varsinais-Suomen liitto 2018c. 
74 Varsinais-Suomen liitto 2018c; Loimaan seutu 2018. 
75 Tilastokeskus 2015, 2018c,d; Varsinais-Suomen liitto 2018c; Loimaanseutu 2018. 
76 Loimaan lehti 2018. 
77 Tilastokeskus 2015:7, 2018d. 
78 Vasanen 2005; vrt. Tilastokeskus 2015:7-9, 2018b. 
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seutukunnan kunnista Loimaa ja Oripää. Turun työssäkäyntialueeseen luettiin seutukunnan kunnista Aura, 
Pöytyä ja Marttila. Salon työssäkäyntialueeseen luettiin Tl Koski.79 

Loimaan seudun tai seutukunnan sisällä seutukunnan vanhastaan Turun työssäkäyntialueeseen kuulunut 
osa muodostaa paikallisena kuntien yhteistyöalueena hahmottuvan Auranmaan epävirallisen alueen. 
Auranmaahan luettiin vuonna 2018 yrityspalveluiden sekä matkailu- ja muun markkinoinnin aluejaoissa 
Aura, Pöytyä, Marttila, Koski Tl ja Oripää.80 Paikallislehden levikkialueen mukaan määriteltynä Auranmaahan 
saatettiin lukea vielä vuonna 2018 myös entinen Tarvasjoen kunta, kun Pöytyällä Kyrössä ilmestyvä 
paikallislehti Auranmaan viikkolehti vuonna 2018 ilmoitti levikkialueekseen Pöytyän, Oripään, Auran, Tl 
Kosken, Marttilaan ja Tarvasjoen. 81  

Pöytyän sisällä Pöytyän kanssa vuonna 2009 yhdistynyt Yläne luettiin vuonna 2018 matkailumarkkinoinnin 
yhteyksissä Auranmaan ohella myös Eteläisessä Satakunnassa sijaitsevien Euran ja Säkylän muodostamaan 
Pyhäjärviseudun epäviralliseen alueeseen82, mutta muutoin Yläne on ollut vuodesta 2009 osa Pöytyän 
kuntaa ja on luettu kuntayhteistyössä tätä kautta 83pääosin Auranmaahan ja Loimaan seutuun84 (Liite 5.) 
Vuonna 2018 Pyhäjärviseutu hahmottui ensisijaisesti maaseudun kehittämisen yhteistyöalueena, johon 
kuuluivat seutukuntajaossa Rauman seutukuntaan luetut Euran ja Säkylän kunnat Satakunnan 
maakunnasta.85 Yläneen myös  ilmoitettiin vuonna 2018 kuuluvan Eurassa ilmestyvän paikallislehti 
Alasatakunnan levikkialueeseen, johon vuonna 2018 luettiin Eura, Säkylä. Säkylään kuuluva Köyliö, Raumaan 
kuuluva Lappi ja Pöytyään kuuluva Yläne.86  

Käytännössä Auranmaa on 2010-luvun loppupuolella samoin kuin jo vuosituhannen alussa osa Turun 
työssäkäyntialuetta ja tätä kautta osa Turun kaupunkiseutua, kun Loimaan työssäkäyntialue on Loimaan 
seutukuntaa pienempi.87  Loimaan seudun ja Auranmaan osalta myös paikallisen tiedonvälityksen 
jäsentyminen ilmentää osaltaan samaa kulttuurista suuntautumista eikä seutukuntajako näin ilmennä 
myöskään kulttuurista jatkuvuutta.  

2.3 Pöytyä historiallisesti 
2.3.1 Hallintohistoria 
Pöytyä on historialtaan Varsinais-Suomen historiallisen maakunnan sisämaahan keskiajalla muodostunut 
kirkkopitäjä, johon ovat 1800-luvulle asti kappeliseurakuntina kuuluneet Yläne ja Oripää.88 (Liite 4.) 

Pöytyän, Yläneen ja Oripään kunnat perustettiin vuonna 1869. Seurakunnallisesti Yläne itsenäistyi Pöytyästä 
omaksi seurakunnakseen 1879 ja Oripää 1903.89 (Liite 4., Liite 5.) 

Kun Liedon pitäjän siihenastinen kappeliseurakunta Prunkkala itsenäistyi Liedosta Auran kunnaksi ja 
seurakunnaksi vuonna 1917, siihen liitettiin neljä Aurajokivarren kylää Pöytyän eteläosasta siihen asti 
Pöytyään kuuluneen Auran aseman luota.90 (Liite 4.) 

                                                           
79 Tilastokeskus 2018b. 
80 Auranmaan yrityspalvelut 2018; Aitoauranmaa 2018; Visitauranmaa 2018. 
81 Auranmaan viikkolehti 2018. 
82 Visitpyhäjärviseutu 2018. 
83  
84 Auranmaan yrityspalvelut 2018; Aitoauranmaa 2018; Visitauranmaa 2018; Loimaanseutu 2018. 
85 Pyhäjärviseutu 2018; Satakuntaliitto 2018a,b. 
86 Alasatakunta 2018. 
87 Tilastokeskus 2018b; Vasanen 2005. 
88 Ylönen 1969: 53-135. 
89 Holm & Manninen 2003:11-12. 
90 Holm & Manninen 2003:12-13. 



17 
 

2000-luvulla Pöytyän ja Karinaisten kunnat yhdistyivät Pöytyän kunnaksi. Ennen itsenäistymistään kuntana 
ja seurakuntana Karinainen oli kuulunut kappeliseurakunta Marttilaan.91 Muita Marttilan entisiä 
kappeliseurakuntia ovat olleet vuonna 2015 Lietoon liitetty Tarvasjoki ja vuonna 2018 itsenäisenä kunta 
ollut TL Koski.92 (Liite 4., Liite 5.) 

Vuonna 2009 Pöytyän kunnan kanssa yhdistyi Yläne, joka aiemmin oli kunnallisesti vuonna 1869 ja 
seurakunnallisesti vuonna 1879 itsenäistynyt Pöytyästä.93 Pöytyästä myös aiemmin itsenäistynyt Oripää oli 
vuonna 2019 itsenäisenä kuntana. (Liite 4., Liite 5.) 

2.3.2 Asutushistoria 
Osassa Ylänettä Yläneenjoen alajuoksulla tiedetään olleen asutusta jo esihistoriallisella ajalla.94 Muu osa 
nykyisestä Pöytyästä asutettiin vasta keskiajalla 1200-luvun lopulta 1300-1400-luvulle kestäneenä 
uudisasutuskaudella. Näitä myöhemmin asutettuja alueita olivat Yläneen reunaosat ja Yläneenjoen 
yläjuoksu, Pöytyän keskusalue Aurajoen ja sen sivujokien varsilla, Oripään alue Aurajoen ja Yläneenjoen 
latvoilla, sekä alkujaan Marttilan pitäjään kuulunut Karinainen Tarvasjoen latvoilla.95 (Liite 3., Liite 4.) 
Historiantutkija Eljas Orrman on selittänyt, että vasta tuolloin tuli käyttöön auratekniikka, joka mahdollisti 
Lounais-Suomen sisämaan jäykkien savimaiden viljelykseen oton.96   

Varsinais-Suomen rannikko, samoin kuin Hämeen ja Satakunnan rintamaat Säkylän Pyhäjärven, 
Kokemäenjoen ja Vanajaveden rannoilla olivat saaneet maanviljelyyn perustuvan kiinteän asutuksen jo 
esihistoriallisella ajalla.97 Entisen Pöytyän kirkkopitäjän alueelle tämä vanhin asutus on ulottunut osana 
Satakunnasta Euran seudulta myös Yläneelle jatkunutta asutusta .98  

Näin Pöytyän emäpitäjän emäseurakunta ja sen kappeliseurakunta Oripää pääosin Aurajoen ja sen 
sivuhaarojen varsilla ovat olleet keskiajalla viimeisimpänä asutettua osaa Varsinais-Suomen takamaista. Sitä 
vastoin Pöytyän kappeliseurakunnaksi tuleen Yläneen asutus on jatkunut osittain esihistorialliselta ajalta.99 

  

                                                           
91 Pöytyän kunta 2019f, g. 
92 Oja 1959:269.  
93 Pöytyän kunta 2019f, g; Holm & Manninen 2003:11-12. 
94 Ylönen 1969:34-49. 
95 Ylönen 1969:58-65. 
96 Orrman 1991:4-7, fig. 1. 
97 Ylönen 1969:49; Huurre 1992: kartta 5a. 
98 Ylönen 1969:34-49 
99 Orrman 1991:4-7, fig. 1. 
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3 PÄIVÖLÄ YMPÄRISTÖINEEN 
3.1 Päivölän luonnonympäristö 
3.1.1 Vesistöt 
Päivölän eteläpuolitse virtaa peltojen halki matalassa notkelmassa Aurajoen sivujoki Pöylijoki.100  (Liite 10) 

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. (Liite 
9) 

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 Mustanojan kylän takamaille osuvalta Isorahkalta alkunsa saava Nälkäjoki.  Sen varrella 
ei ole vanhaa asutusta. (Liite 9) 

Pöylijoen valuma-alueeseen rajoittuvat etelässä Aurajoen keskiosan alue ja idässä Aurajoen yläosan valuma-
alue101.  

Aurajoen yläosan alueelle jää alueita Pöytyän pohjoisosista ja Oripäästä, tärkeimpinä Pöytyän Raatikaisten, 
Haverin ja Pihlavan kylät sekä muuten pääosin Pöylijoen valuma-alueelle jäävästä historiallisesta Juvan 
jakokunnasta Aurajoen varressa sijaitseva Vauranojan kylä. Oripäästä Aurajoen yläosan valuma-alueeseen 
jäävät Oripään ja Tanskilan kylien keskusalueet, jotka 2000-luvulla ovat myös osa Oripään 
keskustaajamaa.102 (Liite 3, Liite 7, Liite 9, Liite 11) 

Aurajoen keskiosan alue käsittää Aurajoen vartta Auran keskustaajamasta Pöytyän kirkonkylään ja sen sisälle 
jäävät enimmät tämän jokivarsiosuuden historiallisten kylien keskusalueet ja Pöytyän 2000-luvun 
kuntaliitoksia edeltäneen alueen keskustaajama Riihikoski.103 (Liite 3, Liite 9, Liite 11) 

Aurajoen keskiosan alueeseen rajautuu idässä Aurajoen sivujoen Kaulajoen valuma-alue, jolle jäävät 
Pöytyän itäosan historialliset kylät Kaulansuusta Karhunojan kautta Kaulanperälle ja Kumilaan.104 (Liite 3, 
Liite 7, Liite 11) 

Karinaisten ja Yläneen kanssa yhdistyneen Pöytyän keskustaajama Kyrö jää Paimionjoen sivujoen Tarvasjoen 
valuma-alueelle.105 (Liite 3, Liite 7, Liite 11) 

Luoteessa Pöylijoen valuma-alue rajautuu Selkämereen laskevaan Eurajoen vesistöön kuuluvan, Säkylän 
Pyhäjärveen laskevan Yläneenjoen valuma-alueeseen.  

Yläneenjoen valuma-alueen sisälle jäävät lähes kaikkien Yläneen historiallisten kylien keskusalueet.  1900-
luvun loppupuolen kyläjaon mukaan näitä ovat Yläneen kirkonkylä, Yläneenkartano eli Vanhakartano, 
Uuusikartano, Tourula ja Keihäskoski.  Yläneenjoen valuma-alueen ulkopuolelle jää Yläneen kylistä vain 

                                                           
100 Järviwiki 2018f. 
101 Järviwiki 2018a. 
102 Järviwiki 2018q. 
103 Järviwiki 2018r. 
104 Järviwiki 2018e. 
105 Järviwiki 2018p. 
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Saaristomereen laskevan Laajoen latvoilla sijaitseva Heinijoen kylä. Lisäksi Yläneenjoen valuma-alueelle joen 
latvoilla jäävät Oripäässä Latvan ja Makkarkosken kylät.106 (Liite 3, Liite 7, Liite 9, Liite 11) 

Yläneenjoen sivuhaarat ovat pieniä. Pöylijoen valuma-alueeseen rajautuvat niistä lännessä Pöytäsuon 
länsilaidan vedet keräävän Rannanmäenpuron eli Kreivilänojan valuma-alue Yläneen Uuudessakartanossa ja 
pohjoisessa Pöytyän ja Oripään rajalla sijaitsevalta Isorahkalta vetensä keräävän Peräsuonojan valuma-alue 
pääosin Oripään Makkarkosken kylässä. Näiden väliin jää Yläneenjoen keskiosan aluetta, jolta vesiä kerää 
Yläneenjoen sivuhaara Vehmasoja.107 (Liite 3, Liite 7, Liite 9, Liite 11) 

3.1.2 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. (Liite 11, Liite 12) 

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 
savipohjainen peltoaukea ja etelässä peltoaukean halki virtaavan Pöylijoen notko, jonka takana taas 
metsäisiä moreenimäkiä. (Liite 11, Liite 12) 

Kun Päivölän luona syksyllä 2016 aloitettiin Khronoksen talo -hankkeeseen kuuluvan teräsverkkoaidan 
rakennustyöt, ja Khronoksen talon luontokartoituksen maastotyöt olivat samaan aikaan käynnissä, havaittiin 
aidan perustuksia varten kaivettujen kuoppien leikkauksista maaperän pintakerroksen muodostuvan 
ilmeisesti lähes koko tontilla noin puolen metrin paksuisesta hiekka- tai hietakerroksesta. Myös 
lohkomiskarttaan vuodelta 1927 paikalle on merkitty kartan selityksissä savipohjaisessa korvessa 
hiekkapohjainen kuvio.  Hiekkakerrostumat saven päällä voivat olla tulosta jostain jääkauden tai sitä 
seuranneiden merivaiheiden aikaisten geologisten 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. 

3.2 Historiallinen aluerakenne  
3.2.1 Asutuksen jäsentyminen  
Historiallisesti asutus Suomen maaseudulla on jakautunut jo ehkä keskiajalta alkaen eri kokoisina maan 
omistuksen ja hallinnan sekä maatalouden harjoittamisen alueyksikköinä toisaalta taloihin ja toisaalta eri 
aikoina useita taloja yhdistämällä muodostuneisiin suurtiloihin eli kartanoihin. Myöhemmin, etenkin 1700-
luvulta alkaen on lisäksi muodostunut torppia, jotka ovat olleet vuokralle annettuja talon osia.  

Talot ovat alkujaan olleet yhden perheen omistamia viljelmiä, jotka ovat voineet sijaita yksittäin eli 
yksinäistaloina tai ryhmissä eli kylinä.  Kylistä ja yksinäistaloista taas joko yksi, muutama tai useampi ovat 
voineet muodostaa jakokunnan.  

Eteläisessä Suomessa pellot ovat ennen 1700-luvulla toimitettua isojakoa olleet kylittäin talojen kesken 

                                                           
106 Järviwiki 2018h. 
107 Järviwiki 2018h; Nukki & Thessler 2004. 
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sarkajaossa, jakokuntien sisällä metsät ovat olleet yhteisiä ja niityt jakokunnan rajojen sisällä, joskus 
kauempanakin ovat olleet yleensä talojen yksityisesti omistamia. Vasta eteläisessä Suomessa yleensä 1700-
luvun lopulla toimitetun isonjaon jälkeen enimmät tilukset jaettiin taloille jakolohkoina.108 

Kartanoiksi on nimitetty suurtiloja, jotka yleensä ovat syntyneet kaikki talot tai osa taloista yhdestä tai 
useammasta kylästä suurtilaksi yhdistämällä.  

Omistajina kartanoilla ovat yleensä olleet aateliset erotuksena maata viljelevistä talonpojista. Joskus 
suurtilaa muodostettaessa kaikki siihen liitetyistä taloista tai osa taloista ovat saattaneet kokonaan hävitä ja 
korvautua suurtilan eli kartanon talouskeskuksella.  Joskus taas kaikki tilat tai osa tiloista saattoivat säilyä 
kartanon omistukseen siirtyneinä mutta vuokraviljelijöiden eli lampuotien viljeleminä.  Kartanoita syntyi 
etenkin tiloille, joiden verotusoikeuden kruunu oli luovuttanut aatelisille. Tällaisesta maasta käytettiin 
nimitystä rälssimaa, ja enimmät Yläneen ja Pöytyän kartanoista ovatkin olleet rälssimaalla.109  

Jos vuokralle annettiin pienvijelmänä viljeltäväksi vain osa talosta, tästä käytettiin nimitystä torppa. Torppia 
saattoi olla sekä taloilla että kartanoilla.  Varsinkin uudisasutuskautena asumattomalle ja jakamattomalle 
alueelle perustettu torppa saattoi veronmaksukyvyn parantuessa tulla erotetuksi taloksi. Kun Suomi 
itsenäistyi vuonna 1918, säädettiin laki vuokra-alueiden erottamisesta, joka antoi mahdollisuuden lunastaa 
torpat itsenäisiksi pienviljelmiksi. Jo tätä ennen ja myös tämän jälkeen muodostui itsenäisiä pientiloja myös 
vapaaehtoisilla kaupoilla ja palstoituksilla ja pienemmässä määrin valtion harjoittamana asutustoimintana.   

Tuloksena tästä syntyi 1900-luvulla usean eri kokoluokan itsenäisiä viljelmiä: toisaalta pientiloja entisistä 
torpista ja muista pienviljelmistä, toisaalta suurempia viljelmiä kylien vanhoista kantataloista ja vielä 
suurempia kartanoista, vaikka molemmista olikin 1920-40-luvuilla lohkottu vuokra-alueita ja 1940-luvulla 
maanhankintatiloja ja kaiken kokoisia uusia tiloja oli lisäksi kko ajan muodostettu vapaaehtoisilla kaupoilla.  

Kylät ovat alkujaan olleet talojen ryhmiä ja jakokunnat kylien ryhmiä. Yksinäistaloksi on nimitetty vain 
yhdestä talosta koostuvaa kylää. Sekä kylillä että jakokunnilla on vaikutusta koko 1900-luvun ja vielä 2000-
luvullakin paikallisten alueyhteisöjen fyysisten puitteiden ja kylillä myös alueyhteisöjen identiteetin 
muodostumiselle.110  

3.2.2 Historialliset kylät 
Khronoksen taloksi valitun Päivölän sijaintipaikkana oleva Pöytyän Ortenojan (nimen kirjoitusasuna aiemmin 
myös Ordenoja) kylä sijaitsi vuoden 2018 kuntajaon mukaisessa tilanteessa Pöytyän kunnan pohjoisosassa 
lähellä Oripään kunnan rajaa Aurajoesta ja kantatiestä 41 länteen Aurajoen sivujoen Pöylijoen pohjoisen 
sivuhaaran varrella.111 (Liite 8, Liite 9.) Ennen Yläneen kunnan yhdistymistä Pöytyän kunnan kanssa vuonna 
2009 Ortenojan kylän alue rajautui lännessä myös Yläneeseen.112 (Liite 6, Liite 7) 

Ortenojan kylään rajautuvia naapurikyliä olivat 1900-luvulla voimassa olleen kyläjaon mukaan Pöytyän 
kylistä Oja etelässä, Vauranoja kaakossa ja Pöytyän Haveri idässä.  Lisäksi Ortenojan kylän alueeseen 
rajautuu tai sen sisään on 1900-lun loppupuolen kylänrajoja vastaavassa tilanteessa jäänyt Pöytyän Juvan 
kylän ja Yläneen Haverin kylän ulkopalstoja. Oripään suunnassa koillisessa rajanaapurina on ollut Oripään 
Tanskila ja kylän pohjoiskulmassa luoteessa Oripään Makkarkoski. Yläneen puolella lännessä rajanaapurina 
ovat olleet Yläneen Haverin, Pramilan ja Keihäskosken kylien erilliset takamaapalstat. Lähelle Ortenojan 
kylän rajoja ovat ulottuneet lännessä myös Yläneen Uudenkartanon kylän ja Mäenpään yksinäistalon alueet 
sekä Oripään Latvan kylän vuonna 1944 Yläneeseen liitetty erillinen takamaapalsta. Lisäksi on ollut 

                                                           
108 Ylönen 1969:71-72. 
109 Ylönen 1969:344-345. 
110 Lehtinen 2011. 
111 Karttapaikka 2018a. 
112 Vanhat painetut kartat 2018a, b, c. 
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Yläneenkartanosta tai Uudestakartanosta kruunulle eli valtiolle erotettuja kruununpuistoja. 113 (Liite 13, Liite 
14)  

Ortenojan kylän Yläneen puoleisella rajalla sijaitsevan Päivölän ja sen edeltäjänä olleen Lähdenlahden 
asutustilan lähimmät naapuritilat kuuluvat Pöytyän Ortenojan ja Ojan kyliin sekä Yläneen Uudenkartanon 
kylään ja edellä mainittuihin muihin Yläneen kyliin. (Liite 13)  

Nämä yllä luetellut rekisterikylät ovat 2000-luvulla olleet ennen muuta historiallisia toiminnallisia 
alueyksiköitä mutta varsinkin kylien rintamailla myös käytännön arkisia sijainnin määreitä.  Toisaalta etenkin 
suurissa, jopa kymmeniä kyliä käsittäneissä kartanokonaisuuksissa, jollainen oli Yläneen Uusikartano, tai 
varhain asutetuilla alueilla, jollainen on Yläne pääosaltaan, historiallinen kylärakenne on monimutkaisempi 
kuin myöhään asutetuillla alueilla, jollaisia ovat Pöytyä ja Oripää. Selittäjänä monimutkaisemmalla 
historialliselle maanomistusrakenteella on tällöin historiallisten jakokuntien monimutkaisempi alueellinen 
rakenne.114  

Historiallisia kyliä vasten asettuvat nykyiset kyläkeskukset ja kylätoimintaa harjoittavat alueet 1900- ja 2000-
lukujen paikallisen toiminnan alueyksikköinä sekä muista likimain saman aluetason historiallisista 
toiminnallisista alueyksiköistä historiallisten kylien ohella jakokunnat maanomistushistoriallisina 
alueyksiköinä ja kartanot kooltaan kylään rinnastuvina tai sitä laajempina historiallisina 
maanomistusyksiköinä. Näillä kaikilla on merkitystä nykyisten paikallisten yhteisöjen identiteetin ja myös 
fyysisen ympäristön ja sitä kautta alueellisten yhteisöjen fyysisten puitteiden historialliselle 
rakentumiselle.115 

3.2.3 Jakokunnat  
Jakokunnat olivat kylien ryhmiä, jotka ennen 1700-luvun loppupuolella toimitettua isojakoa omistivat 
metsänsä yhteisinä ja jakamattomina ja niittynsä yksityisesti koko jakokunnan alueella.116   

Nämä jakokuntien sisäiset omistussuhteet vaikuttivat myöhemmin kylien alueiden muodostumiseen kun 
jakokuntien maat 1700-luvun lopulla toimitetussa isossajaossa jaettiin jakolohkoiksi jakokuntaan 
kuuluneiden kylien talojen kesken. Yleensä saman jakokunnan kylien ja talojen jakolohkot lomittuivat 
isossajaossa toisiinsa rikkonaisesti. Jakokuntien muodostamat alueelliset kokonaisuudet taas ovat usein 
olleet rajoiltaan selväpiirteisempiä.  

Paitsi isonjaon vaikutusta jakokuntien aluerakenne eri paikoilla on ilmaisua myös asutuksen varhemmasta 
historiasta. Varhain asutetuilla alueilla, joihin kuuluu muiden muassa Yläne, jakokunnat ovat suuria, jopa 
kokonaisia pitäjiä tai suuria osia niistä käsittäviä mutta yleensä talomäärältään pienistä kylistä koostuvia. 
Myöhään asutetuilla alueilla taas jakokunnat ovat kylämäärältään pieniä, vain yhdestä tai muutamasta 
kylästä koostuvia, niin kuin on Pöytyällä ja Oripäässä, mutta kylät saattavat olla talomäärältään suuria.117 

Päivölän ja Ortenojan lähiympäristössä kylät olivat historiallisesti ryhmittyneet jakokunniksi seuraavasti118: 

 Juvan jakokunta: Pöytyän Juva, Vauranoja, Oja ja Ortenoja (Liite 14, Liite 18) 
 Pihlavan jakokunta: Pöytyän Pihlava, Paju ja Pöytyän Haveri (Liite 7, Liite 14) 
 Oripään jakokunta: Oripään Oripää ja Tanskila, Alastaron Virttaa (Liite 7, Liite 14) 
 Latvan jakokunta: Oripään Latva (Liite 7) 

                                                           
113 Maanmittauslaitos 1924a,b,c,d; Vanhat painetut kartat 2018a,b,c; Mattila-Lonka 2001:187-189.. 
114 Oja 1955. 
115 Lehtinen 2011.  
116 Ylönen 1969:71-72. 
117 Oja 1955. 
118 Ylönen 1969:71-77. 
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 Makkarkosken jakokunta: Oripään Makkarkoski (Liite 7)  
 Keihäskosken jakokunta: Yläneen keihäskoski ja Pramila (Liite 7) 
 Yläneenkartanon jakokunta: Suuri joukko Yläneen kyliä. Enimmät jakokunnan itäosan kylistä yhdis-

tettiin vuonna 1911 Yläneen Uudenkartanon kyläksi.119 (Liite 14) 
 
Jakokunnista Yläneenkartanon jakokunta käsitti suuren osan Yläneestä, pois lukien vain Honkilahden 
Komoisten jakokuntaan kuuluneet Yläneen kirkonkylä Yläneenjoen suulla ja Yläneen Heijnijoen kylä 
Pyhäjärven lounaispuolella sekä Tourulan ja Keihäskosken jakokunnat Yläneenjoen latvoilla.  

Pöytyällä ja Oripäässä, samoin kuin Yläneen myöhemmin asutetuissa reunaosissa taas jakokunnat 
koostuivat yleensä vain yhdestä tai muutamasta kylästä. 

3.2.4 Kartanot  
Pöytyällä, Yläneellä ja Oripäässä Kartanot ovat vaikuttaneet asutuksen, yhteisöjen ja fyysisen ympäristön 
kehitykseen merkittävästi etenkin Yläneellä sijaitsevan Yläneenkartanon kautta.  Sen alue on kattanut eri 
aikoina hiukan vaihdellen suuren osan koko Yläneestä ja välillä myös osia Pöytyästä ja Oripäästä. 120   

Varhaisissa perinnönjaoissa suuromaisuus välillä hajosi niin, että tuloksena oli aatelis- tai myöhemmin 
muussakin omistuksessa olleita vuokraviljelijöiden eli lampuotien omistamia taloja rälssimaaalla. Näistä osa 
saattoi muodostua säätyläisten asuinkartanoiksi, osa taas saattoi säilyä vuokraviljelminä ja päätyä lopulta 
takaisin talonpoikaiseen omistukseen. 121 

Vuonna 1807 koko Yläneenkartano jaettiin kahtia niin, että aiempi Yläneenkartano sai nimen Vanhakartano 
ja siitä erotettu osuus nimen Uusikartano.122 Muut pienemmät kartanot Yläneellä ja Pöytyällä ovat yleensä 
joko Vanhastakartanosta tai Uudestakartanosta eri aikoina erotettuja osia.123  

Kun myös itse kartanon määrittely ei ole aivan yksiselitteinen, myös määrittely siitä, mitkä tilat ovat 
kartanoita ja mitkä eivät, saatttaa vaihdella eri lähteissä. Yleensä määrittelyperusteena on pidetty 
säätyläisomistusta. 

Historiallisena ytimenä Yläneenkartanon maanomistuskokonaisuudelle oli laaja, monikymmenkyläinen 
Yläneenkartanon jakokunta Yläneellä. Enimmät jakokunnan kylistä muutamaa lukuunottamatta olivat 
jakokuntaan kuuluneen Yläneenkartanon omistuksessa, ja talojen asukkaat enimissä kylissä olivat 
Yläneenkartanon lampuoteja eli talonvuokraajia.  

Lisäksi eri aikoina Yläeenkartanon omistuksessa oli taloja myös muista lähialueen jakokunnista.124 Keskiajalla 
ja myöhemmin näiden omistusten joukossa mainitaan osittain tai kokonaan Yläneeltä Tourulan ja 
Keihäskoskosken jakokunnat, Pöytyältä Juva, Ortenoja, Pihlava, Pöytyän Haveri ja Raatikainen sekä Oripäästä 
Latva ja Makkarkoski. Perinnönjaoissa kylien taloja siirtyi eri omistajille, mutta omistajien 
sukulaisuussuhteista niiden on päätelty kuuluneen alkujaan Yläneenkartanoon.125  

Varsinaisksi kartanoiksi näistä maaomaisuuden osista muodostuivat 1700-luvulle mennessä Pöytyän, 
Yläneen ja Oripään historian kirjoittajan Aulikki Ylösen esittämän määrittelyn mukaan Yläneenkartano 

                                                           
119 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018o. 
120 Ylönen 1969: 184-197, 397-415, 545-546. 
121 Ibid. 
122 Ylönen 1969: 549, 551-554. 
123 Ylönen 1969:169-197, 344-379, 545-559. 
124 Ylönen 1969:184-190. 
125 Ylönen 1969:191-197, 397-418. 
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Yläneellä, siitä vuonna 1807 erotetuksi tullut Uusikartano Yläneellä, Tourula Yläneellä sekä Pihlava 
Pöytyällä.126  

Uusikartano erotettiin Yläneenkartanosta, jota sen jälkeen ruvettiin nimittämään Vanhaksikartanoksi, 
vuonna 1807. Vanhaakartanoa omisti viimeksi Jägerhorn-suku, sen jälkeen vuodesta 1892 talousneuvos F. F. 
Björni ja tämän jälkeen hänen poikansa, maanviljelysneuvos Onni Rantasalo.127  

Uudenkartanon ensimmäinen omistaja vuodesta 1807 oli majuri Isac Reinhold Sahlberg, jonka suvulla 
kartano oli vuoteen 1890. Kartanon seuraavista omistajista sekä Sahlbergin poika Carl Reinhold Sahlberg 
että pojanpoika Reinhold Ferdinand Sahlberg olivat luonnontutkijoita ja hyönteistieteilijöitä ja Carl Reinhold 
Sahlberg muistetaan myös Pyhäjärven länsirannalla sijainneen Huvituksen hedelmätarhan perustajana. 
Vuonna 1890 Uudenkartanon omistajaksi tuli samoihin aikoihin myös Yläneen Vanhankartanon 
omistukseensa hankkinut talousneuvos F. F. Björni. 128   

Vuonna 1909 Björni myi Uudestakartanosta Suomen valtiolle 5000 hehtaarin alueen, jolle perustettiin 143 
asutustilaa. Näihin kuuluivat muiden muassa viisi myöhemmän Päivölän neljästä lähimmästä naapuritalosta 
Yläneen puolella Uudenkartanon Pöytäsyonkulmalla.129  

Jäljelle jääneen osan kartanosta Björni möi vuonna 1916 pojalleen, agronomi Sulho Rantasalolle, joka 
vuonna 1924 möi kartanon edelleen muutettuaan paikkakunnalta. Kartanon päärakennuksen osti vuonna 
1929 Yläneen kunta vanhainkodiksi, joka otettiin käyttöön vuonna 1932. Vuonna 1938 rakennus tuhoutui 
tulipalossa. Uusi vanhainkoti valmistui samalle paikalle vuonna 1940.130  

Pöytyän, Ylänen ja Oripään muiksi varsinaisiksi kartanoiksi historiantutkija Aulikki Ylönen määrittelee 
Yläneen Tourulan ja Pöytyän Pajun. Yläneen Tourulan kartanon omistajaksi tuli Armfelt-suvun jälkeen 
vuonna 1890 A. Ahlström Osakeyhtiö.131 Pöytyän Pajun ja Pihlavan kylien taloista muodostettu Pihlavan 
kartano siirtyi jo 1800-luvun alkupuolella talonpoikaisille omistajille.132  

Aatelisten omistuksessa oli lisäksi vielä vuonna 1722 lisäksi joukko muita tiloja eri kylissä.133 Näistä Pöytyän, 
Yläneen ja Oripään historian kirjoittaja Aulikki Ylönen ei käytä nimitystä kartano. Sen sijaan Eino Jutikkala ja 
Gabriel Nikander määrittelevät vuonna 1941 julkaistussa teoksessaan Suomen kartanot ja suurtilat 
kartanoiksi vielä myös Pöytyän Ortenojan ja Juvan. Pöytyän 1900-luvun historian kirjoittajien Vesa Holmin ja 
Ari T. Mannisen käyttämissä lähteissä kartanoina mainitaan tavallisesti vain Ortenoja ja Pihlava, joskus 
Ortenoja myös yksinäistalona.134 

Näistä vielä 1700-luvulle asti aatelisten omistuksiin kuuluneista tiloista Ortenojan kylän talot olivat 1700-
luvulle asti säätyläisomistuksessa mutta tulivat 1800-luvun alussa myydyksi talonpoikaisille omistajille.135 
1800-luvun puolivälissä Ortenojan kylän alkujaan neljä taloa yhdistettiin Ortenojan kartanoksi. Sen 
pitkäaikaisia omistajia 1890-luvulta 1940-luvulle olivat Vihtori ja Elsa Laaksonen (os. Ordenoja).  Vuonna 
1910 Ortenojan yksinäistila oli 1298 hehtaarin kokonaispinta-alaltaan Pöytyän suurin maatila. Viljellyn maan 
osuus tästä oli 176 hehtaaria.136 Kun Ortenojan kartano muodostettiin, sen rakennukset perustettiin 

                                                           
126 Ylönen 1969:546-559. 
127 Ylönen 1969:546-551. 
128 Ylönen 1969:551-554; Mattila-Lonka 2001:67-70. 
129 Mattila-Lonka 2001:187-189; Maanmittaushallitus 1924a. 
130 Mattila-Lonka 2001: 243-245; Jutikkala & Nikander 1941: 309-310. 
131 Ylönen 1969:554-557. 
132 Ylönen 1969:557-559; Jutikkala& Nikander 1941:300-301. 
133 Ylönen 1969:545-546. 
134 Ylönen 1969:546-559; Jutikkala & Nikander 1941: 300-301,499-500; Holm & Manninen 436-437. 
135 Ylönen 1969:529-531. 
136 Holm & Manninen 2003: 39. 
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kartanon nykyiselle tontille Pöytyän ja Uudenkartanon välisen tien varteen. 137 Kylän vanha tontti erottuu 
2000-luvulla puustoisena kumpareena hevoslaitumella lähellä kartanoa.138 

3.2.5 Päivölä historiallisissa puitteissaan 
Pöytyän sisällä Päivölä asettuu Aurajoen sivujoen Pöylijoen varteen muodostuneen Pöytyän Juvan 
jakokuntaan kuuluvien Ojan ja Ortenojan kylien rajalle ja jakokunnan ulkorajalle Pöylijoen latvoille. (Liite 9, 
Liite 13, Liite 14) 

Samalla se asettuu Pöytyän historiallisen kirkkopitäjän sisällä myös Pöytyän historiallisen emäseurakunnan 
ja myöhemmän kunnan ulkorajalle tämän kappeliseurakuntaa, myöhemmin myös itsenäistä kuntaa Ylänettä 
vastaan. (Liitteet 4, 5, 6, 7) 

Ortenojan kylän sisällä Päivölän edeltäjänä ollut Lähdenlahden asutustila erotettiin vuonna 1931 vielä 1900-
luvun alussa koko Ortenojan kylän kattaneesta Ortenojan kartanosta, jolle vielä 1920-luvun lopulla jäi 
Päivölän viereen Uuteenniittyyn ulkopeltoja tai ulkotila. (Liite 26, vertaa Liite 21) Vuonna 1910 Ortenoja oli 
silloisen Pöytyän kunnan kokonaispinta-alaltaan suurin maatila.139 Myöhemmin 1900-luvulla toisen 
maailmansodan jälkeen Ortenojasta lohkottiin 27 maanhankintatilaa maansaantiin oikeutetuille, joista 
enimmät olivat Karjalan siirtoväkeä.  (Liite 22, vertaa Liite 21) Yhtä monta tilaa lohkottiin vain Pöytyän 
Pappilasta ja hieman pienempi määrä Pöytyän  Pihlavan kartanosta.140 Uudet tilat tulivat Lähdenlahden 
asutustilan, myöhemmän Päivölän naapureiksi Ortenojan kylän suunnassa, lähimpänä niistä Päivölän lähin 
naapuri tässä suunnassa Uuusiniitty.141  

Samalla Lähdenlahti ja siitä myöhemmin erotettu Päivölä rajautuu vain kivenheiton päässä Yläneeseen. 
Yläne on Pöytyän historiallisen kirkkopitäjän sisällä ollut aiemmin sen kappeliseurakunta, josta tuli 
itsenäinen kunta vuonna 1869 ja itsenäinen seurakunta vuonna 1879.142 Yläneen puolella Pöytyän rajoille 
ulottui vuoteen 1807 asti Yläneenkartanon kartanolääni, joka käsitti kymmeniä kyliä ja suuren osan koko 
Yläneen kappeliseurakunnasta ja pienemän määrän maanluonnoltaan rälssimaata olevien kylien taloja vielä 
myös Pöytyän emäpitäjän ja sen toisen kappeliseurakunnan Oripään puolella.  

Näihin Yläneenkartanon omistuksessa oleviin kyliin Pöytyän emäseurakunnan puolella oli kuulunut myös 
Päivölän sijaintikylänä oleva Pöytyän Ortenoja yhdessä naapurikyliensä Ojan ja Juvan kanssa. 1700-luvulle 
asti se oli ollut Yläneenkartanon keskiaikaisiin perinnönjakoihin palautuvassa aatelisten omistuksessa, mutta 
siirtyi sitten 1800-luvulla talonpoikaisille omistajille, ja kylän talot yhdistettiin 1800-luvun puolivälissä 
Ortenojan kartanoksi. Myös Juvan historia oli osittain sama ja myös sitä on joskus nimitetty kartanoksi. Näin 
aatelisomistus on välillisesti voinut johtaa myös talonpoikaiseen suuromistukseen. Samoihin aikoihin 
kartanoita päätyi talonpoikaisille omistajille myös muualla, niin kuin lopulta kävi myös itse 
Yläneenkartanolle ja Uuudellekartanolle. 

Itse Yläneenkartano jaettiin 1800-luvun alussa kahtia: Vanhaankartanoon ja Uuteenkartanoon, johon kuului 
Yläneenkartanon maiden Pöytyään ja samalla Päivölään rajautuva itäpuolisko.  Uusikartano-niminen kylä 

                                                           
137 Jutikkala & Nikander 1941:502-503. 
138 Pöytyän kultuuriympäristöohjelma 2002:34; Kulttuuriympäistön palveluikkuna 2018a.. 
139 Holm & Manninen 2003: 39. Vertaa maanmittaushallitus 1924a; Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018a. 
140 Holm & Maaninen 2003:55-59. Vertaa Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018g. Varsinaisia viljelystiloja näyttää kar-
tan mukaan ollen 17 kappaletta, loput metsä- tai muita lisämaapalstoja. 
141 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018g; Vanhat painetut kartat 2018a. 
142 Mattila-Lonka 2001: 79, 111. 
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kartanon omistuksista muodostui vuonna 1911 kun kartanon alaisuudessa olleet kymmenen yksinäistaloa 
kokonaan ja osia kahdesta muusta yhdistettiin yhdeksi Uuudenkartanon maakirjataloksi.143 (Liite 14) 

Kartanon maiden lomassa oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa joko maanmittausteknisesti tai myös 
muutoin kartanon ulkopuolelle jääneiden Yläneen muiden kylien jakolohkoja, joita on muodostunut 
isossajaossa ja sitä seuranneissa maanmittaustoimituksissa. Näin Päivölänkin lähelle osui muiden muassa 
Yläneen Keihäskosken ja Pramilan sekä Oripään Latvan kylien ulkopalstoja, joita oli asutettu ainakin jo 1800-
luvun lopulla.144 (Liite 14) 

Päivölän lähiympäristön kannalta merkittäviä olivat Yläneenkartanon ja Uudenkartanon omistussuhteiden 
muutokset 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Molemmat kartanot vuosina 1890 ja 1892 ostanut, 
Eurasta lähtöisin ollut talousneuvos Frans Björni myi vuonna 1909 Uudestakartanosta 5000 hehtaaria maata 
palstoitettavaksi pientiloiksi. Näin muodostui muun muassa jo aiemmin reunoiltaan kuivatetun Pöytäsuon 
laidoille viisi uutta pienviljelystilaa aiempien muilla takamaapalstoilla olleiden viljelystilojen lisäksi.  (Liite 14) 
Kun Päivölä tuli lohkotuksi asutustilaksi Pöytyän Ortenojan kartanosta, se tuli samalla osaksi näin 
muodostunutta Pöytäsyön kulmakunnan paikallista yhteisöä Yläneen Uudessakartanossa.145 Valtiolle 
myydyn Uudenkartanon osan tilanhoitajana toimi F. F. Björnin poika, myöhempi maanviljelysneuvos ja 
vuodesta 1905 myös jo Yläneen Vanhakartanon omistajana ollut Onni Rantasalo, joka muutoinkin edisti 
pienviljelystä Yläneellä.146 

Historiallisen jakokuntarakenteen kannalta on huomattava historiantutkija Aulis Ojan osoittama 
säännönmukaisuus siitä, miten vanhimman asutuksen alueella esiintyy suuria, monikyläisiä jakokuntia ja 
nuorimman asutuksen alueella jakokunnat koostuvat yleensä vain yhdestä tai muutamasta kylästä. Samoin, 
siten kuin Oja on havainnut, vanhimman asutuksen alueilla, missä asutus on alun perin olut tiheää, 
enimmät kylät ovat yksitaloisia, myöhään asutetuilla alueilla taas esiintyy hyvinkin monitaloisia kyliä.147 

Päivölän kohdalla ero näkyy katsottaessa Pöytyän tai Yläneen suuntaan. Yläneen ydinosien asutus on 
esihistorialliselta ajalta periytyvää ja vain pitäjän reunaosat myöhemmin asutettuja. Pöytyän kirkkopitäjän 
asutus taas on kokonaan keskiaikaista uudisasutusta.148  

Näin Yläneellä Yläneenkartanon jakokunta, johon Yläneen Uusikartano ja vanhakartano kuuluvat, on 
useampikymmenkyläinen ja monet kylistä ovat olleet yksinäistaloja. Vasta kartanossa 1910-luvulla tehdyssä 
maanmittaustoimituksessa suuri osa historiallisista kylistä on yhdistetty yhdeksi Uudenkartanon 
rekisterikyläksi. Pöytyällä taas on joitakin muutaman kylän jakokuntia ja suuri joukko yksikyläisiä jakokuntia, 
joissa taloja usein on kylissä enemmän kuin yksi.149 (Liite 14) 

Tämä on tuottanut Pöytyällä suuria, alueeltaan selvärajaisia kyliä, Yläneellä taas isonjaon ja sen järjestelyjen 
tuloksena paljon rikkonaisia, erillisiä ulkopalstoja kun maanomistus on jäsentynyt pikemmin yli puolet 
pitäjää kattaneen suurjakokunnan mitassa kuin kylittäin tai pienjakokunnittain, vaikka pitäjän reunoilla 
Heinijoen ja Yläneenjoen latvan suunnassa on myöhään asututeista kylistä koostuvia muutaman kylän 
jakokuntia. (Liite 14) 

                                                           
143 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018i. Uuuteenkartanoon kokonaisuudessaan liitetyt yksinäistalot olivat Kaidanoja, 
Klooti, Koski, Köpilä, Nieminen, Putkisto, Savo, Tauru, Viirilä ja Korvinen sekä osaksi Mettäinen ja Vimpa. 
144 Maanmittaushallitus 1924a; Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018e 
145 Mattila-Lonka 2001:186-189; Sankari 2018. 
146 Henttinen 2010. 
147 Oja 1955:85-89, 99-100. 
148 Ylönen 1969; Oja 1955. 
149 Ylönen 1969: 71-77; Oja 1955:93. 
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Paikallinen maanomistushistoriallinen kokonaisuus Pöytyän puolella muodostuu Juvan jakokunnasta, jossa 
Ortenojan kartanon sekä Ojan, Juvan ja Vauranojan kylien talojen jakolohkot lomittuvat toisiinsa ja kulkevat 
pääosin kapeina kaistoina jokivarresta pitäjän rajalle.  Vastaava yhtenäinen kokonaisuus muodostuu 
viereisestä Pihlavan jakokunnasta Aurajoen vastarannalla. (Liite 14) 

Yläneen suunnassa taas koko asutus ja maanomistus jäsentyvät oikeastaan vain Yläneenkartanon 
suurjakokunnan puitteissa tai lähimmillään myöhemmin sen sisällä Yläneen Uudenkartanon 
maanomistuskokonaisuuden puitteissa. Kartanoista Uusikartano on sijainnut Yläneenjoen keskijuoksulla 
kohdassa, jossa kaakkoon virtaava Yläneenjoki tekee jyrkän mutkan koilliseen, Vanhakartano taas 
Yläneenjoen alajuoksulla Yläneen kirkonkylän luona. (Liite 7) 

Kyliä, jakokuntia ja kartanoita ylemmällä aluetasolla Päivölä sijaitsee Pöytyän historiallisen kirkkopitäjän 
sisällä sen emäseurakunnan Pöytyän ja kappeliseurakunnan Yläneen rajalla. Sijainti on kuitenkin samalla 
keskeinen, kun Päivölä on rakennettu Pöytyän ja Yläneen välisen vanhimman tien varteen, joka on ollut 
olemassa jo silloin kuin ympäristössä ei ole ollut asutusta monien kilometrien säteellä. (Liite 5, Liite 7, 
Liitteet 17, 18, 19, 20) Pöytyän, Yläneen ja Oripään historian kirjoittajan Aulikki Ylösen mukaan tietä onkin 
pidettävä yhtä vanhana kuin itse seurakuntia. Tielinjaa on myös esitetty alueen varhaiskeskiaikaisiin teihin 
Huovintiehen ja Varkaantiehen rinnastuvaksi.150   

Kuten asutuksen ikien vertailu edellä osoitti, on hieman epätavanomaisesti Pöytyällä emäseurakunta 
Pöytyän asutus yhdessä kappeliseurakunta Oripään kanssa nuorempaa kuin kappeliseurakunta Yläneen 
asutus.151 Näin koko alueen väestöllisen painopisteen sijoittuminen ja hallinnollinen suuntautuminen lienee 
ratkaissut pitäjän hallinnollisen jäsentymisen keskiajan uudisasutuskauden jälkeen. Erään arvelun mukaan 
jopa koko pitäjän nimen synty voi liittyä tähän yhteyteen, kun myöhemmän emäseurakunnan ja kappelin 
välinen maayhteys on kulkenut seurakuntien rajalla sijainneelta Pöytäsuolta alkavan Pöylijoen vartta 
pitkin.152  

Maallisen hallinnon kuten hallintopitäjien ja maakuntien rajat ovat osittain poikennet kirkollisista. Niitä ei 
tässä käsitellä tarkemmin.  Eräs tällainen hallinnollinen raja on Päivölän vierestä, Pöytäsuon Kivisillan 
rajapaikan kautta, pitkin Yläneen ja Pöytyän rajaa on kulkenut myös varhaiskeskiaikaisten Etelä- ja Pohja-
Suomen laamannikuntien raja.153 Pöytyän, Yläneen ja Oripään historian kirjoittajan Aulikki Ylösen mukaan 
koko Yläne on varhaiskeskiajalla saattanut kuulua maallisessa hallinnossa Satakuntaan, kun taas 1400-
luvulta alkaen Satakunnan maakuntaan on luettu vain Yläneen Kirkonkylän ja Heinijoen kylät ja toisaalta 
Oripää.154 

3.3 Aluerakenne 1900- ja 2000-luvuilla  
3.3.1 Maaseutuyhteisöjen muutokset 1900-2000-luvuilla 
1900-luvun aikana historiallisia kyliä vasten asettui kansakoulujen, postien ja kyläkauppojen ympärille 
muodostunut kyläkeskusten verkko.  

1900-luvun aikana sekä maailmansotien välisenä aikana että vielä toisen maailmansodan jälkeen 1940-50-
luvuilla kyläkeskusten verkko vielä laajeni. Pian 1960-luvun alkuun kyläkeskusten verkko alkoi supistua. 

                                                           
150 Ylönen 1969:80-82, 113. 
151 Ylönen 1969: 58-70. 
152 Ylönen 1969:66, 101. Toinen ehdotus nimen Pöytyä synnylle on ollut sen lainaaminen Perttelin Pöytiön kylän ni-
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154 Ylönen 1969:147. 
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Laajimmillaan kyläkeskusverkko kansakoulun piirijaon heijastamana Pöytyän koko myöhemmällä alueella oli 
vuosina 1948-1963. 155 

3.3.2 Laajin kyläkeskusverkko 1940-60-luvuilla 
3.3.2.1 Pöytyä 
Pöytyän kunnan vuodelta 2000 olevan historiateoksen kansiliepeen kartassa on kuvattuna Pöytyän kunnan 
vuotta 2005 edeltäneen alueen kyläkeskusverkko vuoden 2000 tilanteessa.  Siinä Pöytyän koulupiireinä 
olivat Auvainen, Riihikoski, Mustanoja, Haveri ja Kaulanperä.156 

Jos tätä verrataan laajimman kyläkeskusverkon tilanteeseen vuosina 1946-1965157, niin 2000-luvun alun 
tilanteen mukaisen Haverin koulupiirin alueella kunnan pohjoisosassa olivat kouluverkon ollessa 
laajimmillaan toiminnassa Aurajoen varressa sijainneen Haverin koulun lisäksi Ojan koulu Pöylijoen varressa 
Ortenojan naapurikylässä Ojalla ja Oripään kunnan kanssa yhteinen Pihlavan-Koivusaaren koulu Koivusaaren 
kulmalla Oripään ja Loimaan maalaiskunnan rajalla.158  

2000-luvun alun tilanteen mukaisen Kaulanperän koulupiirin alueella olivat vuosina 1946-1965 toiminnassa  
Kaulanperässä Kaulajoen varressa lähellä rautatietä ja myöhempää valtatietä 8 sijainneen Kaulanperän 
koulun lisäksi Karhunojan koulu Karhunojalla Kaulajoen varressa lähellä Kyrön taajamaa sekä Jalkalan koulu 
Jalkalan kylän Hevossaaren kulmalla rautatien ja myöhemmän valtatien 8 varressa lähellä Karinaisten  rajaa. 
Lisäksi oppilaita Pöytyältä kävi Tl Kosken, Marttilan, Karinaisten ja Pöytyän kuntien yhteisessä, Karinaisten 
Rahkion kulmakunnan itäosaa palvelleessa Parravahan koulussa, joka Sijaitsi Marttilan kunnan alueella 
Rahkion kulmakunnalla.159  

2000-luvun alun tilanteen mukaisten Auvaisten ja Riihikosken koulupiirien länsiosissa Ihavan kulmalla lähellä 
Auran rajaa Paattisiin vievän tien varressa toimi Ihavan koulu.160  

1960-luvun peruskartoissa useimpien tuolloin toimineiden koulujen läheisyydessä on merkittynä myös 
kauppa, pois lukien vain Ihava, jossa koulu oli ainoa kartalle merkitty keskustoiminto, ja Jalkala, jossa koulun 
luona oli seurantalo.161  

3.3.2.2 Yläne 
Yläneellä kyläkeskusten verkko kansakoulun piirijaon heijastamana oli laajimmillaan vuosina 1948-1963.162  

Silloin olivat toiminnassa ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan vuosina 1891-1908 perustetut Yläneen 
kirkonkylän, Uudenkartanon, Keihäskosken ja Heinijoen kansakoulut samanimisissä kylissä; vuosina 1921 – 
37 perustetut Rannanmäen koulu Uuudestakartanosta etelään Pöytyän rajalla, Korkiakosken koulu 
Yläneenjoen varressa Tourulan ja Uudenkartanon puolivälissä, Kolinummen kansakoulu Mynäjoen varressa 
Mynämäen rajalla, ja Säkylän kanssa yhteinen Nummiojan koulu Säkylän rajalla; sekä 1947-48 perustetut 
Otsolan koulu Kirkonkylästä Mynämäelle vievän tien varressa ja Alastaron kunnan kanssa yhteinen 
Niittykylän koulu Alastaron Virttaan Niiittykylässä.163  

                                                           
155 Holm & Manninen 2003, jäljempänä viitatut kohdat. 
156 Holm & Manninen 2003: takalieve. 
157 Holm & Manninen 2003, jäjempänä viitatut kohdat. 
158 Holm & Manninen 2003:241-242, 251; vanhat painetut kartat 2018a, e. 
159 Holm & Manninen 2003:237, 245, 251; Nallinmaa-Luoto 1994: 445-446; Vanhat painetut kartat 2018d, f, g. 
160 Holm & Manninen 2003: 251. 
161 Vanhat painetut kartat 2018a, d, e, f, g. 
162 Mattila-Lonka 2001, jäljempänä viitattavat kohdat. 
163 Mattila-Lonka 2001:93-97, 107-108, 429-433, 451; Niemelä 2003: 236, 239; Vanhat painetut kartat 2018h, i, j k, l. 
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3.3.2.3 Karinainen 
Karinaisissa kyläkeskusverkkoon kouluverkon ilmentämänä ovat kuuluneet sen ollessa laajimmillaan Kyrö, 
Karinaisten kirkonkylä, Heikinsuo ja Rahkio, jossa Karinaisissa sijainneen Rahkion koulun lisäksi osa 
oppilaista kävi Marttilan puolella sijainnutta Parravahan koulua, joka oli perustettu vuonna 1944.164  

Näistä Karinainen on kirkonkyläkeskus, Kyrö kylä ja sitten Karinaisten kunnan keskustaajamaksi 
muodostunut asemakylä. Heikinsuo ja Rahkio olivat kylien tai Rahkion tapauksessa pitäjien vanhojen 
takamaiden nuorempaa asutusta.165  

3.3.3 Kyläkeskusverkon supistuminen 1960-1990-luvuilla 
3.3.3.1 Pöytyä  
Laajin kouluverkko Pöytyän kunnan vuotta 2005 edeltäneellä alueella supistui vuoden 2000 tilannetta 
vastaavaan viidessä vuodessa vuosina 1965-1970, jolloin suljettiin Ihavan, Ojan, Jalkalan, Parravahan, 
Pihlavan, ja Karhunojan kansakoulut.166  

Tällöin jäivät toimintaan Auvaisten, Riihikosken, Mustanojan, Haverin ja Kaulanprerän koulut, jotka kaikki 
olivat toiminnassa vielä vuonna 2000.167 

3.3.3.2 Yläne 
Yläneellä laajin kouluverkko supistui kahdessa vaiheessa kun Kolinummen, Niittykylän, Nummiojan ja 
Heinijoen koulut suljettiin vuosina 1963-1968 ja Uuudenkartanon, Keihäskosken, Korkiakosken ja Otsolan 
koulut vuosina 1992-1994, minkä jälkeen ainoaksi kyläkouluksi Yläneellä jäi Rannanmäen koulu 
Uudessakartanossa.168  

Niin kuin Pöytyälläkin myös Yläneellä kunnan kymmenestä koulusta lopetettiin viidessä vuodessa vuosina 
1963-1968 neljä, jotka kaikki sijaitsivat kunnan reuna-alueilla. Näistä Kolinummi, Niittykylä ja Nummioja 
olivat myöhään perustettuja myöhään asutetuille kylien takamaille, ja vanha kyläkeskus historiallisessa 
vanhassa kylässä oli näistä vain harvaan asutulle metsäseudulle sijoittuva Heinijoki. 169  

Yläneellä vuoden 1968 jälkeen Yläneen kirkonkylän koulun ohella jäljelle jääneistä kuudesta koulupiiristä 
Otsola oli Kirkonkylän länsipuolinen kulmakunta, joka kokosi oppilaat lopetetuista Kolinummen, Heinijoen ja 
Säkylän Kolvaan koulupiireistä ja sisälsi myös kirkonkylään toiminnallisesti liittyvää asutusta. Keihäskoski oli 
historiallinen kylä ja kyläkeskus Yläneenjoen yläjuoksulla. Uusikartano oli kyläkeskus, kartano, kartanolääniä 
vastaava kylä ja toinen Yläneen kahdesta postinumeroalueesta.  1990-luvulle tultaessa Uudenkartanon 
ympäristössä toimivat alueen eri reunoissa Uudenkartanon, Rannanmäen ja Korkeakosken koulut, joista 
yksikään ei sijainnut varsinaisessa Uudenkartanon kyläkeskuksessa.170  

3.3.3.3 Karinainen 
Karinaislaisten käymistä kouluista vuonna 1944 perustettu Parravahan koulu Marttilan kunnan alueella 
lopetti toimintansa 1966.171  

                                                           
164 Oja 1957: 260, 256-257; Holm & Manninen 2003:251; Nallinmaa-Luoto 1993: 445-446; Vanhat painetut kartat 
2018f, g, m, n. 
165 Oja 1957. 
166 Holm & Manninen 2003: 247-252. 
167 Holm & Maninen 2003: takalieve. 
168 Mattila-Lonka 2001:429-423. 
169 Vanhat painetut kartat 2018h, i, j, k, l; vertaa Mattila-Lonka 2001: 94-107, 431-434. 
170 Mattila-Lonka 2001:429-423; Vanhat painetut kartat 2018h, i, j, k, l. 
171 Holm & Manninen 2003: 251;Nallinmaa-Luoto 1993: 445-446. 
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3.3.4 Harventuvat kyläkeskukset 1990- 2010-luvuilla 
3.3.4.1 Kohti kylien uudelleenmäärittelyä   
Kyläkeskusverkon harvetessa laajinta 1960-luvun alkupuolen kyläkeskusverkkoa vasten asettuivat 1990-
2010-luvuilla taajamat ja harventuneet kyläkeskukset asemakaava- ja osayleiskaava-alueina, 
harventuneiden koulujen oppilasalueina, postinumeroalueina ja kylätoiminnan alueyksikköinä.  

3.3.4.2 Pöytyä 
Pöytyällä siihen ennen vuotta 2005 kuuluneella alueella olivat vuodesta 1970 aina 2000-luvulle toiminnassa 
Auvaisten, Riihikosken, Mustanojan, Haverin ja Kaulanperän koulut.172  

Näistä Haverin koulu suljettiin 2015.173  

Muut koulut olivat lukuvuonna 2018-2019 edelleen toiminnassa elokuussa 2018 perustettujen uusien 
yhtenäiskoulujen yksikköinä: Riihikosken yhtenäiskoulussa olivat toiminnassa Riihikosken, Auvaisten sekä 
Mustanojan yksiköt ja Elisenvaaran yhtenäiskoulussa Kaulanperän yksikkö. Yhtenäiskoulujen uusiin tiloihin 
Kyrössä  ja Riihikoskella odotettiin päästävän syksyllä 2021. 174   

Kylätoimintaa oli Pöytyän vuotta 2005 edeltäneellä alueella vuonna 2018 Auvaisissa, Mustanojalla, 
Haverissa ja Kaulanperää kylätoiminnan alueyksikkönä vastaavassa Kumilassa, minkä lisäksi kylien 
neuvottelukuntaan kuului vielä myös Pöytyän omakotiyhdistys.175  

Postinumeroalueen muodostivat vuonna 2018 Auvainen, Riihikoski, Pöytyä (Pöytyän kirkonkylän 
ympäristössä), Haveri ja Kumila (sama kuin Kaulanperä), lisäksi Kyrön postinumeroalue ulottui Karinaisista 
myös Pöytyän vuotta 2005 edeltäneelle alueelle.176 

Osayleiskaava-alueina jo vuonna 2000 olivat keskustaajama Riihikosken ja Pöytyän kirkonkylän välisen 
alueen ohella muodostuneet vuonna 2000 Auvainen kunnan eteläosassa, Haveri kunnan pohjoisosassa ja 
Kumila kunnan länsiosassa. Rakennuskaava-alueina olivat Riihikoski ja sen pohjoispuolinen Lallin 
teollisuusalue.177 Vielä vuonna 2018 osayleiskaava-alueet ja asemakaava-alueet olivat samat, paitsi että 
Auvaisten-Puhon-Juotolan alueella osayleiskaava oli vireillä laajemmalle alueelle ja Ortenojalla ja Kumisuolla 
kunnan pohjoisosassa olivat vireillä tuulivoimaosayleiskaavat.178  

3.3.4.3 Yläne 
Vuosina 1992-1994 Yläneen haja-asutusalueen kouluista lopetettiin Uuudenkartanon, Keihäskosken, 
Korkeakosken ja Otsolan koulut ja ainoaksi kyläkouluksi jäi lähellä Turkuun johtavaa tietä sijainnut 
Rannanmäki. Rannanmäen koulukin lopetettiin vuonna 2014. 179  

Yläneen historian kirjoittajan Pia Mattila-Longan mielestä Uudenkartanon koulun sijoittaminen 1900-luvun 
alkupuolella satunnaisista syistä itse kyläkeskuksen ulkopuolelle, oli virhe, jonka seuraukset näin näkyivät 
viiveellä.180  

                                                           
172 Holm & Manninen 2003: 247-252, takaliepeen kartta. 
173 Pöytyän kunta 2015a. 
174 Pöytyän kunta 2019 b, c, d. 
175 Pöytyän kunta 2019a. 
176 Paikkatietoikkuna 2019. 
177 Holm & Manninen 2003: 193 ja liitekartta. 
178 Pöytyän kunta 2019a. 
179 Mattila-Lonka 2001: 432-433; Blomqvist 2014. 
180 Ibid. 
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Tämän jälkeen vuonna 2005 perustettu Yläneen yhtenäiskoulu kirkonkylässä oli Yläneen ainoa koulu ja 
myöhemmin Pöytyän ensimmäinen yhtenäiskoulu.181  

Yläneellä kylätoimintaa oli vuoden 2018 tietojen mukaan Heinijoella, Tourula-Keihäskoskella ja 
Uudessakartanossa sekä Yläneen kirkonkylän pohjoispuolisella Kalikan asuntoalueella.182  

Postinumeroalueina Yläneellä olivat vuonna 2018 Yläne keskus (joka käsitti myös Keihäskosaki-Tourulan) ja 
Uusikartano (Korkiakoskelle asti).183 

Osayleiskaava-alueina Yläneellä olivat vuonna 2018 jo 1980-90-lukujen peruina Kirkonkylä, siihen rajoittuva 
Pohjaranta-Kalikka sekä Uusikartano. Asemakaava-alueita oli Kirkonkylässä sekä sen lähellä Ristinummella ja 
Kalikassa.184 

3.3.4.4 Karinainen 
Rahkion koulun toiminta oli loppunut ainakin jo ennen vuotta 2004.185 Muutoin vielä lukuvuonna 2018-2019 
Karinaisisssa Elisenvaaran yhtenäiskoululla olivat edelleen toiminnassa yksiköt Kyrössä, Karinaisissa ja 
Heikinsuolla. Lisäksi Pöytyään jo ennen vuotta 2005 kuuluneella alueella Elisenvaaran koululla oli yksikkö 
Kaulanperällä.186   

Karinaisissa kylätoimintaa harjoittavia kyliä Kyrön taajaman ulkopuolella olivat vuonna 2018 Kyrö, 
Karinaisten kirkonkylä, Heikinsuo ja Rahkio.187  

Postinumeroalueina vuonna 2018 olivat Karinaisissa Kyrö ja Karinainen.188 

Osayleiskaava-alueita Karinaisissa oli vuonna 2018 tulossa vireille Kyrön taajaman ympäristössä, Pöytyän 
etelärajalla Heikinsuolla ja tuulivoimaosayleiskaava Santinkulmalla.  Asemakaava-alueena oli Kyrön 
taajama.189 

3.3.5 Yhtenäiskoulujen aika 2010-luvun lopulta alkaen 
3.3.5.1 Yhteistoiminta kylän määrittäjäksi  
2010-luvun lopulla alueellisten yhteisöjen jäsentymisperiaate kouluverkon osalta oli Pöytyällä 
muuttumassa: koko Pöytyällä oltiin vuonna 2018 siirtymässä yhtenäiskouluun niin, että 1-9 luokkien 
yhtenäiskoulujen sijaintipaikkoina tulisivat syksystä 2021 olemaan Riihikoski Pöytyällä, Kyrö Karinaisissa ja 
Yläneen kirkonkylä Yläneellä.190  

Elokuussa 2018 perustetuista yhtenäiskouluista Riihikosken ja Elisenvaaran koulut toimivat vielä lukuvuonna 
2018-2019 useassa toimipisteessä kun niiden uusia koulukeskuksia vielä suunniteltiin.191 Yläneellä sen sijaan 
yhtenäiskoulu oli perustettu jo 2005.192 

 

                                                           
181 Yläneen yhtenäiskoulu 2019; Pöytyän kunta 2019b. 
182 Pöytyän kunta 2019e. 
183 Paikkatietoikkuna 2019. 
184 Pöytyän kunta 2019a. 
185 Varsinais-Suomen liitto 2004:13. 
186 Pöytyän kunta 2019d. 
187 Pöytyän kunta 2019e. 
188 Paikkatietoikkuna 2019. 
189 Pöytyän kunta 2019a. 
190 Pöytyän kunta 2019b. 
191 Ibid. 
192 Yläneen yhtenäiskoulu 2019. 



31 
 

Tuloksena tästä kylien määrittelyperusteeksi olivat Pöytyällä kuten monissa muissa saman kokoisissa tai 
pienemmissä kunnissa samaan aikaan lopullisesti asettumassa muut tekijät kuin koulu tai muut 
kyläkeskusten palvelut. Keskeisimmäksi kylän määrittäjäksi näytti tällöin nousevan yhteistoiminta kylien 
sisällä ja toisaalta kylien keskinäinen yhteistoiminta kunnan sisällä, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 

3.3.5.2 Riihikosken yhtenäiskoulu 
Kun Haverin koulu kunnan pohjoisosasta oli lopetettu vuonna 2015 olivat lukuvuonna 2018-2019 Pöytyän 
kunnan vuotta 2005 edeltäneellä alueella toiminnassa elokuussa 2018 perustetun Riihikosken 
yhtenäiskoulun yksiköt Riihikoskella, Mustanojalla Riihikosken taajaman pohjoispuolella ja Auvaisissa 
etelässä Auran rajalla sekä Karinaisten Kyrössä sijatsevan Elisenvaaran yhteiskoulun yksikkö Kaulanperällä.  
Yhdessä toimipisteessä toimivan Riihikosken yhtenäiskoulun odotettiin aloittavan toimintansa Riihikoskella 
syksyllä 2021.193 

3.3.5.3 Elisenvaaran yhtenäiskoulu 
Elisenvaaran yhtenäiskoulun yksiköitä tai toimipisteitä oli vuonna 2018 entisen Karinaisten kunnan alueella 
Kyrössä, Karinaisissa ja Heikinsuolla sekä Pöytyän kunnan vuotta 2005 edeltäneellä alueella Kaulanperässä.  
Näiden toiminnan odotettiin siirtyvän Elisenvaaran yhtenäiskoulun uusiin tiloihin syksyllä 2021.194 

3.3.5.4 Yläneen yhtenäiskoulu 
Yläneellä oli peruskoulun 1-9 luokkien yhtenäiskoulu perustettu jo vuonna 2005 ja se oli toiminut yhdessä 
yksikössä vuodesta 2014.195  

3.4 Yhteenveto: Päivölä laajemmissa puitteissaan 1900- ja 2000-luvuilla 
3.4.1 Päivölä 1900-ja 2000 lukujen puitteissaan paikallisesti  
Edellä kuvatuissa 1900- ja 2000-lukujen puitteissa Päivölä asettuu samaan tapaan kuin aiemmin useiden eri 
aluetasoa olevien aluekokonaisuuksien rajalle.  

Likimain historiallista Juvan jakokuntaa vastaa 1920-luvulla perustettu Ojan koulupiiri, jossa toiminut Ojan 
kansakoulu sijaitsi Juvan ja Ojan kylien rajalla keskellä Juvan, Ojan, Ortenojan ja Vauranojan kylien 
kylätonttien ja kotipeltojen liepeille muodostunutta vanhinta asutusta.196 (Liite 22) 

Jo tätä ennen oli Aurajoen vastarannalle Pihlavan kartanon ja Haverin kylän luo vuonna 1898 perustettu 
Haverin kansakoulu, joka aluksi palveli koko pohjoista Pöytyää Aurajoen molemmin puolin.  Toisen 
maailmansodan jälkeen perustettiin vielä Pihlavan kylän takamaille, Koivusaaren kulmakunnalle Oripään 
rajalle Pöytyän ja Yläneen kuntien yhteinen Pihlavan kansakoulu. Joka kulmakunnalla oli vielä 1960-luvun 
alkupuolella myös vähintään oma kauppa, Haverissa myös posti.197 

Katsottaessa Päivölästä toiseen suuntaan Yläneen puolelle on lähes koko 1900-luvun ajan lähimpänä 
kyläyhteisönä Yläneen puolella ollut Uusikartano sekä kylänä, kartanona, kyläkeskuksena, 
postinumeroalueena että vuoteen 1992 myös koulupiirinä.198 Kyläkeskuksena ja postinumeroalueena 
Uudenkartanon vaikutusalueeseen liittyivät myös Rannamäki ja Korkeakoski.  

Yhteyttä suoraan Uuteenkartanoon korosti, että Uudenkartanon koulu, joka vuosina 1891 oli sijainnut 
Lystmettässä kohdassa, jossa Kuusistontie ylittää Yläneenjoen, rakennettiin vuonna 1923 tapahtuneen 
tulipalon jälkeen nykyisen Pöytäsuontien varteen noin puolitoista kilometriä Tienhaarankulmalta 

                                                           
193 Pöytyän kunta 2019b, c, d. 
194 Pöytyän kunta 2019b, d. 
195 Yläneen yhtenäiskoulu 2019; Mattila-Lonka 2001: 432-433; Blomqvist 2014; Pöytyän kunta 2019b. 
196 Holm & Manninen 2003:248, 251; Vanhat painetut kartat 2018a. 
197 Holm & Manninen 2003:241-242, 248, 251; Vanhat painetut kartat 2018a, e. 
198 Mattila-Lonka 2001:429-433; Vanhat painetut kartat 2018a, h, o. 
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Pöytäsuonkulmalle päin.199 Vuosina 1915-1921 Pöytäsuolla oli ehtinyt toimia vielä myös kirkollinen 
pientenlastenkoulu, jota pidettiin puoli vuotta kerrallaan vuoroon Pöytäsuolla ja vuoroon Taivarojalla, jossa 
kirkollinen koulu vuonna 1921 muutettiin kunnalliseksi Rannanmäen kansakouluksi.200 (Vertaa Liite 14, jossa 
näkyy vuosina 1915-21 toiminnassa ollut Pöytäsuon kirkollinen pientenlastenkoulu.)  

Paikkakuntaa tuntevan Ilkka Sankarin antaman tiedon mukaan Pöytyän puolella sijainneen Lähdenlahden 
asutustilan asukkaat olivat lähtöisin juuri Uudenkartanon rajalla sijainneesta Pöytäsuon kyläyhteisöstä.201 
Pitäjien rajoilla onkin tavallista tällaisten rajanylitysten esiintyminen.202 Ennen toista maailmansotaa lähin 
asutus Päivölästä katsoen oli juuri Yläneen suunnalla, kun taas Pöytyän ja Ortenojan suunnan naapuritalot 
nykyisen Pöytäsuontien varrelle Ortenojan suunnassa syntyivät maanhankintatiloina Karjalan siirtoväelle 
vasta toisen maailmansodan jälkeen.203  

Kun Suomen yhteiskunnan kaupungistuminen eteni 1960-luvulta alkaen, lopetettiin Pöytyällä puolet kunnan 
kymmenestä koulusta viiden vuoden aikana vuosina 1965-70.204 Tällöin Pöytyän pohjoisosia Ortenojan 
suunnassa jäi vuodesta 1965 palvelemaan Haverin koulu, ja Haveri muodosti 1900-luvun lopulla myös 
postinumeroalueen ja kylätoimintaa harjoittavan alueen, ja kylän keskusaluelle Aurajokivarressa oli tehty 
1900-luvun lopulla myös yleiskaava.205 Oja ja Ortenoja olivat tästä keskuksesta hiukan sivussa, mutta 
toisaalta paremmin 1960-luvulla rakennetun Turun ja Huittisten välisen kantatien 41 varressa.206  

Yläneen puolella Uudenkartanon koulu jatkoi toimintaansa vuoteen 1992 Kun Uudenkartanon ja 
Keihäskosken koulut lopetettiin 1992, Yläneen eteläosaa palvelevaksi kouluksi jäi Rannanmäen koulu.207 
Varsinaisen laajemman kyläyhteisön kyläsuunnittelueena, kyläkeskuksen palvelujen sijaintipaikkana koulua 
lukuunottamatta ja pääosin myös yhdistystoiminnan alueksikkönä  Yläneen puolella muodosti silti edelleen 
Uusikartano, jonka vaikutusalueeseen Rannanmäki ja Korkeakoski useimmissa yhteyksissä kuuluivat.208 

Kun Yläne vuonna 2009 liitettiin Pöytyään, menetti kunnanraja Päivölän luona sen merkityksen, joka sillä 
mahdollisesti oli aiemmin ollut. Tässä ei ole tutkittu. käytiinkö koulua Yläneen Pöytäsuon kulmalta tässä 
vaiheessa vielä Rannanmäessä Uudellakartanolla tai miten Yläneen kuntaliitos 2009 mahdollisesti vaikutti 
koulujen oppilasalueisiin kuntarajan hävitessä.  

2010-luvulla koulut Rannanmäessä Uudessakartanossa Yläneellä ja Haverissa Pöytyällä lopetettiin 
peräkkäisinä vuosina 2014-2015.209 Tämän jälkeen lähin koulu oli Pöytyän suunnassa Mustanojalla ja 
Yläneen suunnassa Yläneen yhtenäiskoulu Yläneellä.210  

Näin aiemmat kyläkeskukset Uusikartano ja Haveri olivat tämän jälkeen entistä enemmän luonteeltaan 
kylätoimintaa harjoittavia ja kyläsuunnitteluun osallistuvia kyläyhteisöjä ja osayleiskaava-alueita ja entistä 
vähemmän varsinaisia kyläkeskuksen vaikutusalueita.211  

                                                           
199 Mattila-Lonka 2001: 93-94, 107, 108-109, 432-433; Maanmittauslaitos 1924a; Vanhat painetut kartat 2018h. 
200 Mattila-Lonka 2001: 106-107; Maanmittauslaitos 1924a. 
201 Sankari 2018. 
202 Seetula 2000. 
203 Vertaan maanmittaushallitus 1924a ja Vanhat painetut kartat 2018a; muodostetuista maanhankintatiloista katso 
Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018g. 
204 Holm & Manninen 2003:245-251 
205 Holm & Manninen 2003: takaliepeen kartta; Pöytyän kunta 2019a, e. 
206 Holm & Manninen 2003:245-251 ja takaliepeen kartta; Vanhat painetut kartat 2018a,b, c. 
207 Mattila-Lonka 2001:432-433. 
208 Nukki & Thessler 2004: 3, 10-12. 
209 Mattila-Lonka 2001: 93-94, 106-107, 187-189, 430-433; Blomqvist 2014; Pöytyän kunta 2015a. 
210 Pöytyän kunta 2015a, b, 2019b, c. 
211 Pöytyän kunta 2019a, e. 
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2010-luvun lopulla koko Pöytyällä oltiin siirtymässä kolmeen yhtenäiskouluun sijaintipaikkoinaan 
Riihikosken, Kyrön ja Yläneen kirkonkylän taajamat. Ennen uusien koulukeskusten valmistumista 
Riihikoskelle ja Kyröön Riihikosken yhtenäiskoulu toimi lukuvuonna 2018-2019 vielä kolmessa toimipisteessä 
Auvaisissa, Riihikoskella ja Mustanojalla. Uusi koulukeskus Riihikoskella oli määrä ottaa käyttöön syksyllä 
2021. 212  

Lukuvuonna 2018-2019 Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskoulujen oppilaaksiottoalueiden väinen raja kulki 
Päivölästä vajaan kilometrin Ortenojalle päin olevan Höyhensaarenrahkantien ja Päivölän ohitse kulkevan 
Pöytäsuontien risteyksen kohdalta, ja oppilaat kaikista Päivölän naapuritaloista joka suunnasta kuuluivat 
näin Yläneen yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueeseen.213  

Postinumeroaluejaossa raja Uudenkartanon ja Haverin postinumeroalueiden välillä taas kulki vuonna 2018 
tätä vähän lännempänä Päivölän lähimmän Pöytyän puoleisen naapuritalon Uudenniityn itäpuolitse.214 

Näin Päivölä vuonna 2018 edelleen sijaitsi sekä Uudenkartanon ja Haverin kyläyhteisöjen että Yläneen ja 
Pöytyän taajamien vaikutusalueen rajalla.  

Tämä oli ollut tilanne myös jo alun alkaen koko Lähdenlahden asutustilan ja Päivölän asuntotilan historian 
ajan, vaikka koko ajan yhteyksiä näyttää olleen yhtä lailla myös molempiin suuntiin. 

Välimatkassa mitaten matkaa Haveriin tulee Päivölästä noin 7 kilometriä, Uuteenkartanoon noin 9 
kilometriä.  

Sekä Riihikoskelle että Yläneelle Päivölästä on noin 15 kilometriä, mutta tie Riihikoskelle on nopeampi. Sen 
sijaan Oripäähän on matkaa vain vajaat 10 kilometriä nopealla tieyhteydellä.  

3.4.2 Päivölä laajemmissa aluekokonaisuuksissa 2000-luvulla 
3.4.2.1 Turun seutu, Loimaan seutu ja Auranmaa 
Kuntaa ylemmällä aluetasolla sekä Pöytyä että siihen 2000-luvulla liittyneet Yläne ja Karinainen ovat koko 
1900-luvun liittyneet maakuntatasolla suoraan Turun vaikutusalueeseen215, vaikka Pöytyä ja Yläne 
sijaitsevatkin sekä historiallisella että nykyisellä maakuntarajalla. Tämä on edelleen 2010-luvulla kummankin 
paikkakunnan suuntautuminen paitsi maakunnallisesti myös seudullisesti, vaikka Pöytyä muutoin onkin 
luettu 2010-luvulla enää tilastoalueena toimivaan Loimaan seutukuntaan. Tämä Pöytyän suuntautuminen 
seututasolla pääasiassa Turkuun näkyy 2010-luvulla sekä työssäkäynnissä että asioinnissa216. 

Seututasolla Pöytyä yhdessä muun Auranmaan kanssa erotuksena varsinaisesta Loimaan seudusta ei 2010-
luvulla kuten ei aiemminkaan pääasiassa suuntaudu toiminnallisesti Loimaalle muutoin kuin eri alojen 
seututason suunnittelu- ja kehittämis- ja markkinointiyhteistyössä.217  

Syynä tähän on, että vaikka Varsinais-Suomen maakuntaan kuuluva Loimaa suuntautuukin rinnan Pöytyän ja 
muun Auranmaan kanssa maakuntatasolla Turkuun, niin Loimaan varsinainen seututason toiminnallinen 
vaikutusalue ei kata enää Loimaan seutuun tilasto- ja yhteistyöalueena luettua Auranmaata. 218  

                                                           
212 Pöytyän kunta 2015a, 2019b, c. 
213 Pöytyän kunta 2015b. 
214 Paikkatietoikkuna 2019. 
215 Peltonen 1987: kuva 32; Tuominen 1949 fig 23, 1950: kartake 3. 
216 Nurmio et al 2017: kuva 3, kuva 6, kuva 9, kuva 10, kuva 12, kuva 21, kuva 23, kuva 24, kuva 25. 
217 Ibid.; vrt. Tuominen 1949, 1950; Vasanen 2005 ja Tilastokeskus 2015:7-9, 2018b; Loimaanseutu 2018. 
218 Ibid.; vrt. Aitoauranmaa (2018); Visitauranmaa (2018). 
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Auranmaahan, joka aluekäsitteenä on epämuodollinen, lähinnä kuntayhteistöhön,  paikallislehtien 
levikkialueisiin ja yhdistystoimintaan perustuva, luettiin 2010-luvun lopulla eri yhteyksissä hieman ehkä 
vaihdellen Pöytyä,  Tl Koski,  Marttila, Aura, Lietoon vuonna 2015 liitynyt Tarvasjoki sekä Oripää.219  

Kunnista Aura ei kuulu tilastolliseen Loimaan seutukuntaan, mutta on mukana Loimaan seudun ja 
Auranmaan  markkinointiyhteistyössä.220 Oripää taas osalla toiminnallisista määrittelyperusteista liittyi 
2010-luvun lopulla muita Auranmaan kuntia voimakkaammin Loimaan seututason vaikutuspiiriin.221 

Näin Päivölä ympäröivine kuntatason yhteisöineen kuuluu ennen muuta Turun seututason 
vaikutusalueeseen, vaikka alueen kunnilla onkin yhteistyötä myös Loimaan seudun kanssa ja Päivölää 
lähinnä oleva kuntakeskus Oripää myös seudullisesti näyttää suuntautuvan enemmän Loimaalle.  

3.4.2.2 Kaupunki ja maaseutu  
Valtakunnallisiin tarkoituksiin tehdyssä, kuntajaosta riippumattomassa paikkatietopohjaisessa vuoden 2010 
kaupunki – maaseutu -luokituksessa Pöytyän etelä- ja lounaisosat luetaan kaupunkien läheiseen 
maaseutuun, pääosa muusta alueesta ydinmaaseutuun ja Yläneen länsiosa harvaan asuttuun 
maaseutuun.222  

Ydinmaaseutu erotuksena harvaan asutusta maaseudusta ja kaupunkien läheisestä maaseudusta on 
suhteellisen tiuhaan asuttua maaseutua, jota on laajoina yhtenäisinä alueina lähinnä Lounais-Suomessa ja 
Etelä-Pohjanmaalla suurempien kaupunkien välittömän vaikutusalueen ulkopuolella. Muualla eteläisessä 
Suomessa tiuhempaan asuttu maaseutu on lähinnä kaupunkien läheistä maaseutua, muissa osissa Suomea 
taas ydinmaaseudun vyöhykkeitä on rikkonaisemmin, eniten Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Pohjois-
Savossa.223 

Suhteessa toiminnallisiin alueisiin ydinmaaseutua jää Turun seututason vaikutusalueella juuri Pöytyän 
pohjoisosiin muun ollessa jo kaupunkien läheistä maaseutua. Koko Varsinais-Suomessa ydinmaaseutua ovat 
myös Somero, Tl Koski, osa Marttilaa, Loimaan ja Uudenkaupungin – Laitilan ympäristö sekä Kemiönsaaren 
pääsaari.224 

Näin Päivölä on juuri tyypillisesti Lounais-Suomen ydinmaaseutua, mutta ei kaukana kaupunkien läheisestä 
maaseudusta. 

3.4.2.3 Metropolisuuntainen aluekehityksen vaihe  
Kun aluekehityksen pääsuunnaksi 2000-luvulla on määritelty metropolialueiden muodostuminen225, jää 
kehitys metropolialueen ulkopuolella riippumaan erilaisista kasvuvyöhykkeistä.226 Toisaalta 
metropolikehityksen yhteydessä on muistutettu myös maaseudun itsenäisestä merkityksestä kaupunkien 
rinnalla erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.227 

Suhteessa tähän asetelmaan Päivölän edustamalta alueelta nähtynä näyttäisi luultavasti eniten korostuvan 
sijainti kasvuvyöhykkeiden ja näitä ympäröivien kaupunkien läheisen maaseudun vyöhykkeiden väliin 
jäävällä lounaissuomalaisella laajalla ydinmaaseudun vyöhykkeellä.228 Päivölän ja osan Pöytyästä ja 

                                                           
219 Aitoauranmaa (2018); Visitauranmaa 2018; Auranmaan viikkolehti 2018. 
220 Loimaanseutu 2018; Visitauranmaa 2018; Aitoauranmaa 2018. 
221 Nurmio et al. 2017: kuva 26. 
222 Helminen et al. 2014; Ympäristöhallinto 2018, 2017, 2015a, b, c; vertaa myös Nurmio et al. 2017: kuva 25. 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
225 Moisio 2012: 195-302; Nurmio et al 2017:9-11. 
226 Moisio 2012:301; Nurmio et al. 2017 kuva 35, kuva 36, kuva 37, kuva 38, kuva 40, kuva 41, kuva 47. 
227 Katajamäki & Myllymäki 2019. 
228 Vrt. Nurmio et al 2017: kuva 29. 
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Auranmaasta ohella tähän vyöhykkeeseen kuuluvat Varsinais-Suomesta  myös Loimaa ja Oripää, Somero 
sekä laajat alueet eteläistä Satakuntaa ja lounaista Pirkanmaata.229 Näiden alueiden tulevaa kehitystä 
voidaan tällöin katsoa määrittävän erityisesti niiden aseman suhteessa kaupunki–maaseutu-luokitukseen.  

Tässä kehyksessä Pöytyä ja Päivölä asettuivat kaupunkien läheisen maaseudun ja ydinmaaseudun rajalle 
suhteellisen lähelle eteläisen Suomen metropoleja ja kasvukäytäviä.  

  

                                                           
229 ibid.; vertaa Ympäristöhallinto 2015b, c. 
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4. PÄIVÖLÄN MAISEMAHISTORIAA 
4.1 Myöhään asutettua sisämaata ja historiantakaista jatkuvuutta 
Vanhin asutus nykyisen Pöytyän alueella on ollut Yläneellä, jossa asutus jatkuu esihistorialliselta ajalta 
samoin kuin naapurikunnissa Eurassa ja Säkylässä.230  

Muutoin nykyinen Pöytyän alue on asutettu vasta keskiajalla samaan aikaan kuin muu nykyisen Varsinais-
Suomen sisämaa, kun alueen jäykkiä savimaita vasta tuolloin opittiin muokkaamaan riittävän kehittyneillä 
auroilla.231  

Samaan aikaan Pöytyän kanssa asutettiin myös luonnonolosuhteiltaan samanlaiset, laajoja savitasankoja 
sisältävät Marttilan, Loimaan ja Someron seudut nykyisessä Varsinais-Suomen sisämaassa. 232 Näistä 
historiallisista pitäjistä Pöytyä ja Marttila ovat historiallisesti kuuluneet Suomen historiallisista maakunnista 
Varsinais-Suomeen, Loimaa sen sijaan Satakuntaan ja Somero pääosin Hämeeseen. (Liite 4) 

Asutusmaantieteellisesti asutus kaikilla näillä alueilla on pääosin jokivarsiasutusta tai jokien latva-asutusta 
alueen suurimpien jokien ja niiden sivujokien varsilla.233 

Näin on myös Pöytyällä. Siellä Pöytyän vanhan emäseurakunnan aluella kaikki vanhat kylät ovat sijainneet 
joko Aurajoen tai sen kahden sivujoen Kaulajoen ja Pöylijoen varsilla. (Liite 3, Liite 5)   

4.2 Ortenojan kylän ja kartanon takamaata  
4.2.1. Ortenojan kylä 
Pöytyän sisällä Ortenojan kylä, jossa Päivölä sijaitsee, sijoittuu historiallisen Pöytyän kirkkopitäjän 
emäseurakuntana olleen Pöytyän emäkirkonläänin pohjoislaidalle entisen Oripään kappeliseurakunnan ja 
myöhemmän Oripään kunnan rajoille. (Liitteet 4, 5, 6) Isossajaossa 1700-luvun lopulla Ortenoja on 
muodostanut jakokunnan yhdessä viereisten Juvan, Ojan ja Vauranojan kylien kanssa. (Liite 14, Liite 18) 
Ortenojan kylän vanha tontti on sijannut alkujaan ilmeisesti samannimisen ojan varrella lähellä nykyistä 
Turun ja Huittisten välistä kantatietä. Isonjaon kartassa 1770-luvulta Ortenojan kylätontille on merkitty kaksi 
talon tonttia.234 (Liite 19) 

Ortenojan, samoin kuin viereisten Ojan ja Juvan kylien talot olivat maanluonnoltaan rälssiltiloja, mikä 
tarkoitti, että ne maksoivat veronsa rälssioikeuden saaneelle kartanonomistajalle. Tämä oli johtanut siihen, 
että kylien talot kuuluivat keskiajalta alkaen lampuotitiloina eli tilanvuokraajien viljeleminä tiloina Pöytyän 
kappeliseurakunnassa Yläneellä sijainneelle Yläneenkartanolle ja myöhemmin siitä erotetulle Yläneen 
Uudellekartanolle.235  

Ortenojan vanha kylätontti on sijainnut Ortenojan kartanon nykyisen hevoslaitumen sisällä nykyään olevalla 
kivisellä kumpareella.  Sieltä talot lienevät hävinneet kun ne 1800-luvulla yhdistettiin Ordenojan kartanoksi, 
joka sai tonttinsa vähän sivummalta kylän kotipeltojen reunasta.236 (Liiteet 19, 20, 21) 

Pellot ovat sijainneet alkujaan tontin kahden puolen alkuaan arvatenkin Ortenoja-nimisen ojan varressa. 
(Sana oja tarkoittaa tässä paikalisen murteen ja paikannimikäytännön mukaisesti pikkujokea tai puroa.) 

                                                           
230 Ylönen 1969. 
231 Ylönen 1969; Orrman 1991: 4-7. 
232 Oja 1955. 
233 Vainio 1984. 
234 Lounaistieto 2019a; Turun maakuntamuseo 1999. 
235 Ylönen 1969; Turun maakuntamuseo 1999. 
236 Turun maakuntamuseo 1997, 2007; Lounaistieto 2019a. 
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Niittyjä on ollut alavilla vedenkertymäpaikoilla joko lähellä peltoja tai kauempana saman jakokunnan 
alueella. (Liite 19) 

4.2.2 Ortenojan kartano 
1800-luvun lopulla Ortenojan kylän neljä taloa yhdistettiin Ortenojan kartanoksi. Siitä lohkottiin vuokra-
alueita ja muutamia muita tiloja 1920-luvulla ja suurempi määrä tiloja siirtoväen ja rintamamiesten 
asuttamista varten toisen maailmansodan jälkeen.237 (Liite 21, 22, 26, 27) 

Vielä 1900-luvun alussa koko Ortenojan kylän kaikkine takamaineen käsittänyt Ordenojan kartano syntyi 
1800-luvun loppupuolella, kun Yläneen Uudenkartanon vuokratiloina eli lampuotitiloina tai muualla 
asuneiden omistajien hallinnassa aiemmin pitkään olleet ja sitten talonpoikaisille omistajille siirtyneet 
Pöytyän Ortenojan kylän talot yhdistettiin kartanoksi, josta samalla tuli itsenäinen suurtila.238  (Liite 13, Liite 
14) 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kartanoita saattoi Lounaisessa ja läntisessä Suomessa muutoinkin 
usein siirtyä talonpoikaiseen omistukseen. Usein talonpoikainen omistaja tällöin otti kartanon nimen 
sukunimekseen, mutta avioliiittojen myötä ja muuten omistajien sukunimet myös saattoivat vaihtua.  

1900-luvun alkupuolella Ordenojan kartanoa omistivat Vihtori ja Elsa Laaksonen, os. Ordenoja. 1900-luvun 
alussa ainakin 1890-luvulta alkaen Ortenojan kartanon kanssa yhdysviljelyksessä oli myös viereinen Ojan 
yksinäistalo etelässä, mutta myöhemmin 1900-luvun kuluessa Oja ja Ortenoja näyttävät muodostavan jo 
erilliset tilakokonaisuudet .239 

1920-luvun vuokra-alueiden ja asutustilojen lohkomisten jälkeen Ortenojan kartanosta lohkottiin vielä 
toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla alkaneissa maanmittaustoituksissa 17 viljelystilaa ja 
metsäpalstoja maanhankintalain mukaan maansaantiin oikeutetuille, jotka pääasiassa olivat siirtoväkeä 
luovutetusta Karjalasta.240 (Liite 22) 

2010-luvulla Ordenojan kartano on edelleen toimiva maatila ja erikoistunut hevostalouteen. 

Vielä 1880-luvulla kartanon maatalous on ollut vanhakantaista talouskeskuksen läheisine peltoineen ja 
takamaaniittyineen, mutta verrattuna isonjaon ajankohtaan peltovainio kartanon tontin ympärillä on laaja 
ja yhtenäinen ja niityt peltojen ympärillä myös yhtenäisempiä ja laajempia. Takamailla niityt olivat 
laajentuneet vähemmän ja olivat osaksi pensoittuneita, mikä jo voi viitata viljelymenetelmien 
uudenaikaistumiseen. Torpiksi tunnistettavia pieniä viljelmiä on peltojen laidoilla muutamia ja mäkipaikoissa 
on hakamaita ja laitumia. Kylän takamaat myöhemmän Päivölän seuduilla ovat vielä kokonaan asumattomia. 
(1800-luvun loppupuolta katso Liitteet 15, 16, 20; isonjaon ajankohtaan vertaa vertaa Liittteet 19, 20) 

4.2.3 Lohkotilat kylän takamailla 
Päivölä ja sen kantatilana ollut Lähdenlahti sijaitsevat Ortenojan kylän takamaalla lähellä entistä Yläneen 
rajaa.  

Ennen Lähdenlahden asutustilan lohkomista savipohjaisella paikalla oli ollut Aurajoen sivujoen Pöylijoen 
läheiseltä Pöytärahkalta alkavan latvahaaran rannalla vain niittyä ja muualla metsää. (Liite 13, 16) 

                                                           
237 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018a,g. 
238 Turun maakuntamuseo 1999. 
239 Turun maakuntamuseo 1999. 
240 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018g. 
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Myös aiemmin, ilmeisesti siitä asti kun seutu oli tullut asutetuksi, paikalla on ollut jokivarressa niittyä ja 
ylempänä metsää hieman vaihtelevin kuvion niin kauan kuin karttoja on olemassa 1700-luvulta 1900-
luvulle. (Liite 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27) 

Peltoa oli kylässä vielä 1700-luvulla vain Ortenojan kylätontin luona ja vielä 1880-luvullakin peltoa oli 
raivattu lisää vain kylän rintamailla. (Liite 19, 20) 

Päivölän ohi nykyään kulkeva maantie on myös ollut samalla paikalla karttojen mukaan jo ainakin 1700-
luvun alussa ja Pöytyän, Yläneen ja Oripään historian kirjoittajan Aulikki Ylösen mukaan tie on yhtä vanha 
kuin Pöytyän, Oripään ja yläneen seurakunnat emäseurakuntina ja kappeleina.  (Liite 17, vertaa Liite 18, 19, 
20) 1890-luvulle asti tämä Yläneen Uudenkartanon ja Pöytyän Ordenojan kautta kulkeva tie oli pääasiallinen 
tieyhteys Pöytyän ja sen kappeliseurakuntana olleen Yläneen välillä.   

Uuden tien valmistuttua Yläneen ja Pöytyän välille Riihikosken kautta 1890-luvun alussa tie on jäänyt 
paikallisempaan käyttöön ja muodostaa nykyään paikallistietasoisen, suhteellisen vilkasliikenteisen 
yhdystien Yläneen Uudenkartanon ja Pöytyän pohjoisosien välillä. (Vertaa Liite 6, Liite 7) 

Kylän takamaille, joihin Päivölän edeltäjänä ollut Lähdenlahden asutustila kuului, vanha maatalous 
takamaiden heinäniittyineen jatkui vielä 1800-luvun puolivälissä: niittyjen heinä syötettiin karjalle, jonka 
lannalla lannoitettiin peltoja. 1860-luvun suurten nälkävuosien jälkeen alkoi kuitenkin maatalouden 
uudenaikaistuminen, kun heinää alettiin viljellä myös pelloilla ja niittyjä raivata pelloiksi. 

Venäläisten sotilaskartoittajien 1880-luvulla kartoittamassa topografikartassa tämä kehitys on jo alkanut, jos 
karttaa vertaa 1700-luvun lopulla kartoitettuun isonjaon karttaan: Kylien rintapellot jokivarsilla sijaitsevien 
kylätonttien ympäristöissä ovat laajentuneet ja sulautuneet yhteen ja niitä ympäröivät niityt ovat 
muuttuneet yhtenäisiksi aukeiksi. Takamaiden niitytkin ovat laajentuneet ja osa niityistä näkyy kartassa 
pensoittuneina. Torppia on muodostunut Ortenojan kylässä etenkin kylän rintamaille, mutta viereisen 
Yläneen puolella myös kylien takamaapalstoille. (1800-luvun lopun sotilastopografikarttaa katso Liitteet 14, 
16, 20, 24; vertaa isojakokarttaan Liitteet 18, 19, 23) 

Vasta 1900-luvun ja alussa 1920-luvulla mitatuissa maanmittaustoimitusten kartoissa Päivölän 
lähiympäristössä sen kanssa samaan aikaan lohkotuilla Uudenniityn ja Niemelän lohkotiloilla sekä vähän 
aiemmin vuonna 1922 Ojan yksinäistalosta lohkotulla viereisellä Korpelan lohkotilalla oli jo karttojen 
mukaan peltoa.  Lisäksi Niemelässä 1927 tehdyssä kartassa ja Korpelassa jo 1914 tehdyssä kartassa myös 
pienviljelmän talouskeskus. Päivölän edeltäjänä olleella Lähdenlahden asutustilalla sen sijaan oli 
lohkomiskartan mittausajankohtana vain metsää ja niittyä.241 Myös Yläneen puoleinen lähin naapuritalo 
Sankari ja sen lähitalot olivat jo olemassa pitäjänkartan vuodelta 1924 kuvaamana ajankohtana,  ja osa 
Yläneen puoleisista lähitaloista myös jo 1800-luvun sotilastopografisessa kartassa, jossa Pöytyän puoleinen 
alue samalla kohdalla on vielä asumatonta.242 (Liite 24, 25, 26, 27).  

1920-luvulla Ordenojan kartano oli myös jo raivannut takamaapeltoja Päivölästä itään maantien 
pohjoispuolelle Uuteenniittyyn ja samalla kun Lähdenlahti ja viereinen Niemelä, muodostettiin lohkotiloiksi, 
myös kartanon takamaapellot Uudessaniityssä muodostettiin omaksi tilakseen.243 Lopulta Uuusiniitty 
kuitenkin näyttää joko jääneen alun perinkin tai päätyneen uudestaan Ortenojan kartanon yhteyteen.244 

                                                           
241 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018a, j. 
242 Maanmittaushallitus 1924a; Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018c.  
243 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018a. 
244 Tämä näkyy maanhankintatilojen lohkomiskartassa 1956, Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018g, jossa Ordenojan 
kartano ja Uusiniitty yhdistettyinä ovat lohkomisen kantatiloja. 
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Ortenojan kartanoon jäänessä Uudessaniityssä oli peltoja jo tilaa lohkottaessa vuonna 1927 ja 
pitäkänkartassa 1924 on merkittynä peltoaukeaa tästä myös Ortenojalle päin.245  

Toisen maailmansodan jälkeen Ortenojan kartano maanhankitalain mukaisesti tuli maanluovuttajaksi ja siitä 
lohkottiin kartanon pohjois- ja länsipuoliselta alueelta 17 viljelystilaa ja metsäpalstoja  maansaantiin 
oikeutetulle Karjalan siirtoväelle.246 Pellonraivauksen tulokset näitä tiloja perustettaessa näkyvät 
peruskartassa 1962.247 Tällöin on ilmeisesti raivattu peltoa lisää siihen nähden, mitä sitä on ollut raivattuna 
ennen asutustoiminnan alkua. Tässä ei ole tutkittu mikä on pitäjänkartassa 1924 kuvatun Ortenojan 
kartanon peltoalan suhde siihen, mikä oli kartanon peltoala ennen maanhankintaa.248 (Liite 25, 26, 27, 30) 

1960-luvun alussa tehdyssä vanhimmassa peruskartassa ja myös jo vuonna 1947 ilmakuvatussa 
veroluokituskartassa vuodelta 1951 kaikki Lähdenlahden eli myöhemmän Päivölän tonttiin rajautuvat maat, 
jotka vielä 1900-luvun alussa olivat olleet osittain tai kokonaan metsää sekä tilan omalla maalla että 
viereisillä Niemelän ja Korpelan tiloilla, oli jo raivattu pelloksi ja Lähdenlahden eli myöhemmän Päivölän 
tontti on joka suunnassa useiden satojen metrien matkalla peltojen ympäröimä.249  Pöylijoen eteläpuoli 
Uudenniityn talosta etelään Lähdenlahden tilan itärajalla, joka vielä 1960-luvun alussa näyttää kuuluneen 
Ortenojan kartanolle, on peruskartassa 1965 merkitty lehtipuutaimikoksi. Peruskartassa 1983 alue on jo 
raivattuna pelloksi.250  (Liite 25, 26, 27, 29, 30) 

Pöylijoen uomaa, joka vielä vuonna 1947 ilmakuvatussa veroluokituskartassa on enemmän mutkitteleva 
kuin maastokartassa 2017, on perattu joskus veroluokituskartan 1951 ilmakuvauksen 1947 ja vanhimman 
peruskartan 1962 ilmakuvauksen 1958 välillä suoremmaksi ja todennäköisesti myös syvemmäksi.251 (Liite 
29)  

Vastaavia suuria ojituksia ja perkauksia tehtiin toisen maailmansodan jälkeen paljon. Suurin kuivatushyöty 
perkauksesta lienee saatu Yläneen puolella Pöytäsuon kulmalla jatkona siellä 1800-luvulla aiemmin tehdyille 
Pöytäsuon laiteiden vanhoille ojituksille252.  

Vuonna 1947 kaikki Lähdenlahden ja sen naapuritilojen kaikki pellot olivat myös vielä avo-ojitettuja 
sarkaojilla. Vuonna 2017 samojen tilojen kaikki pellot oli kokonaan salaojitettu. (Liite 29) 

Huomattavaa on Lähdenlahden eli myöhemmän Päivölän ja sen naapuritilojen Korpelan ja Niemelän asema 
1920- ja 1830-luvuilla Pöytyän Ojan ja Ortenojan kyliin Pöytyällä muodostuneiden muiden lohkotilojen 
joukossa. Tilat olivat 1940-luvulle asti kylissään ainoat lohkotilat kylien Yläneen vastaisella rajalla, kun muut 
lohkotilat olivat sijoittuneet kylien vanhojen kotipeltojen liepeille. (Liite 21, 22, 27)  

Tämä muuttui vasta 1940-luvun maanhankinnassa kun muodostettiin 17 maanhankintatilaa Ortenojan 
kartanon takamaille lännessä ja pohjoisessa.253(Liite 22) 

4.3 Yläneen Uudenkartanon Pöytäsuon kulmaa 
Yläneen puolella Uudenkartanon kartanoläänin Pöytäsuon kulmalla ympäristön historia muistuttaa edellä 
kuvattua. Isonjaon kartassa 1700-luvulta kylien takamaat, joihin Pöytäsuon kulmakin kuuluu sisältävät vain 
takamaaniittyjä, soita ja metsää samalla kun Pöytyän ja Yläneen välinen vanha tie kulkee kulmakunnan halki 

                                                           
245 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018a; Maanmittaushallitus 1924a. 
246 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018g; Holm & Manninen 2003. 
247 Vanhat painetut kartat 2018a. 
248 Vertaa Maanmittaushallitus 1924a; Vanhat painetut kartat 2018a. 
249 Veroluokituskartta 1951; Vanhat painetut kartat 2018a 
250 Vanhat painetut kartat 2018a, b. 
251 Veroluokituskartta 1951; Vanhat painetut kartat 2018a. 
252 Aiemmista ojituksista katso Mattila-Lonka 2003:186. 
253 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018g. 
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Pöytäsuohon rajoittuvien niittyjen reunamia kierrellen.254  Lähin asutus 1700-luvulle asti on sijoittunut 
Yläneenjoen varressa oleviin kyliin, joista monet ovat yksinäistaloja ja enimmät Yläneenkartanon 
alaisuudessa talonvuokraajina eli lampuoteina. Torppia on ollut jo 1700-luvulla joitakin näistä hiukan 
sivummalla. 255  

1880-luvulle tultaessa asutuksen ja maankäytön muutos Yläneenkartanon jakokunnassa on ollut 
samanlaisen kuin Pöytyän Juvan jakokunnassa: Kylien pellot vanhojen kylätonttien ympärillä ovat 
laajentuneet yhtenäisiksi aukeiksi, mutta takamailla on vielä pääosin vain niittyä.256  

Myös torppia on muodostunut, mutta kun hienoja maalajeja sisältävä jokilaakso on Yläneellä kapeampi ja 
siihen rajautuvat kalliosydämiset moreeniselänteet laajempia ja yhtenäisempiä kuin Pöytyällä, jossa 
jokilaakson ympärillä leviää laaja savitasanko, torppia on muodostunut paitsi kylien kotipeltojen liepeille 
jokivarteen, paikoin myös kauemmas takamaille sekä Uudenkartanon takamaille että muiden kylien 
takamaapalstoille.  Näin myös aivan Pöytyän rajoilla on 1880-luvun alussa Pöytyän ja Yläneen välisen tien 
varressa ollut jo muutamia torppia tai muita viljelmiä jatkona Yläneenjokivarren asutukselle. (Liite 14) 

Silti myös takamaaniityt ovat vielä laajoja, vaikka osittain pensoittuvia. Uudellekartanolle kuulunutta viiden 
kilometrin pituista Pöytsuon niittua muisteltiin aikoinaan kartanon suurimpana. Pöytäsuon laidetta myös 
ojitettiin.257 (Liite 15, 16) 

Maatalouden uudenaikaistuminen olikin suuren osan Yläneen alueesta kattaneissa kartanoissa, 
Uudessakartanossa, Vanhassakartanossa ja Tourulassa jo käynnissä 1870-luvulla. Muualla pitäjässä, eli 
lähinnä Heinijoen, Kirkonkylän ja Keihäskosken kylissä, missä oli pääasiassa talonpoikainen maanomistus, 
maatalous jatkui vielä vanhakantaisena mutta 1890-luvulle mennessä uusia viljelymenetelmiä otettiin 
käyttöön sielläkin. Myös karjatalous ja maatalousneuvonta kehittyivät erityisesti kun Eurasta kotoisin ollut 
taloustirehtööri Frans Björni 1892 oli ostanut sekä Yläneen Vanhankartanon että Uuudenkartanon.258 

Myös torpparilaitos koki Yläneen kartanoissa muutoksia jo 1910-luvulla kun torppia myytiin itsenäisiksi 
muiden muassa Yläneen Vanhassakartanossa Kolinummella ja A. Ahlström Osakeyhtiön omistamassa 
Tourulan kartanossa ja lohkotiloja muodostettiin myös muuten.  Koko Suomessa torppien lunastaminen 
itsenäisiksi pääsi laajemmin vauhtiin vasta kun laki vuokra-alueiden lunastamisesta säädettin vuonna 1918. 
Suurimmat palstoitukset tehtiin 1910-luvulla Yläneen Uudessakartanossa, josta Frans Björni oli myynyt 5000 
hehtarin alueen Suomen valtiolle vuonna 1909. Tästä muodostettiin yhteensä 143 asutustilaa, joihin tuli 
asukkaita myös muista pitäjistä. Vuonna 1927 Björnin poika Onni Rantasalo myi valtiolle palstoitettavaksi 
vielä myös Otsolan ulkotilan Yläneen kirkonkylän läheltä. Siitä muodostettiin 17 uutta pientilaa. Kun 
Uudenkartanon Pöytsuon kulmalla ennen palstoituksia oli ollut neljä pienviljelmää, syntyi uusia tiloja viisi 
lisää: Sankari, Suihkula, Kotka ja Pöytäsuo.259 (Liite 14) 

Manmittaushallituksen pitäjänkartta 1924 antaa kehityksestä ehkä vain likimääräisen, eri ajankohtien 
tilannetta kuvaaviin  lähteisiin perustuvan kuvan siten kuin Ortenojallakin. Osa kartan maastokuvioista voi 
karkeasti kuvata kartan valmistumisajankohtaa, osa on saatettu kopioida vanhemmista 
maanmittaustoimitusten kartoista. Kartassa näkyy myös vielä Pöytsuon pikkulasten koulu, joka yhdessä 
Tienhaaran ja Rannanmäen myöhempien ala- ja kansakoulujen kanssa edusti aiempaa kirkollista 

                                                           
254 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018k. 
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256 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018e,l. 
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kansanopetusta ennnen kansakoulujen perustamista.260 (Liite 14) 

Peruskartassa 1960-luvun alussa verrattuna vuoden 1924 pitäjänkartan likimääräiseen tietoon peltoa näkyy 
raivatun jonkin verran lisää kuten Ortenojallakin ja yhtenäinen peltoaukea Pöytyän ja Uudenkartanon 
välisen tien liepeille on muodostunut lähes koko matkalle Pöytsuon kulmalta Ortenojalle.261  

Uusimmassa 2000-luvun peruskartassa peltoa on edelleen raivattu lisää kun toimintaansa jatkaneet 
maatilat eri aikoina ovat laajentaneet viljelyksiään.  

Yläneen historian kirjoittaja Pia Mattila-Lonka kuvaa palstoituksissa lopullisen muotonsa saanutta 
Uuudenkartanon kyläyhteisöä poikkeuksellisen tiiviiksi.262  Pöytäsuon kulmaa tunteva Ilkka Sankari kertoo 
ensimmäisten asukkaiden Päivölään tulleen juuri Pöytäsuon kulman kyläyhteisön piiristä.263  

4.4 Lähdenlahti ja Päivölä: asutustila 1927 ja asuntotila 1971 
Päivölän edeltäjänä ollut Lähdenlahden tila oli lohkottu tuolloin vielä suuren osan koko Pöytyän Ortenojan 
kylästä kattaneesta Ordenojan kartanosta vuonna 1927.264  (Liite 26, vertaa Liite 13) 

Maarekisterin mukaan Lähdenlahti on ollut synnyltään ja viralliselta asemaltaan asutustila.265  

Vaikka asutustoimintaa Suomessa harjoitettiin laajasti vasta toisen maailmansodan jälkeen, se sai alkunsa 
suppeammassa muodossa jo maailmansotien välisenä aikana.266  

Kun Suomen itsenäistymisen jälkeen oli säädetty laki vuokra-alueiden lunastamista, haluttiin oikeus 
maansaantiin antaa myös muille maata tarvitseville kuin aiemmin tilanosia vuokranneille asutustiloja 
perustamalla. Koko Suomen mitassa asutustoiminnan laajuus jäi pienemmäksi kuin vuokra-alueiden 
lunastamisen, mutta nousi silti määrältään vajaan kolmannekseen näiden määrästä.267 Lounaisessa 
Suomessa asutustiloja saatettiin usein erottaa juuri kartanoiden maista. Pöytyällä asutuslakien perusteella 
erotettuja tiloja on ollut kaikkiaan 25 samalla kun vuokra-alueita on erotettu 144.268  

Näin nykyinen Päivölä tai aiempi Lähdenlahti on asuttuna paikkana nuori, ja heijastaa yhtä itsenäistyneen 
Suomen ensimmäisten vuosien yhteiskuntapoliittista hanketta. Muiden asutushistoriallisten kerrostumien 
edustajina sen naapureissa on sekä jo 1800-luvulla olemassa olleita torppia että 1940-luvulla perustettuja 
siirtoväen asutustiloja. Kaikkiaan Lähdenlahti tai myöhempi Päivölä ehti olla olemassa noin 90 vuotta ennen 
2010-luvun loppupuolta ja Khronoksen talon taidehankkeen alkua. 

Koko Suomen mitassa kehitys Päivölässä on tyypillinen, kun muutoinkin koko maailmansotien välisen ajan ja 
vielä toisen maailmansodan jälkeenkin 1950-luvulle asti asutus Suomen maaseudulla laajeni, mutta alkoi 
sen jälkeen 1960-luvulta alkaen harveta ja supistua. 

Koko tämä prosessi on ollut moniaineksinen, koska maalta muutettiin kaupunkeihin myös jo ennen 1960-
lukua. Myöskään asutus maaseudulla ei olisi kasvanut niin paljon enää toisen maailmansodan jälkeen ilman 
siirtoväen asuttamista. 

                                                           
260 Maanmittaushallitus 1924a; Mattila-Lonka 20001: 106. 
261 Vanhat painetut kartat 2018a. 
262 Mattila-Lonka 2001:169. 
263 Sankari 2018. 
264 Kansallisarkiston digitaaliarkisto 2018a; vertaa Maanmittaushallitus 1924a. 
265 Maarekisterikirjojen kopiot, Pöytyä, Kansallisarkisto, Turun toimipiste, käsiarkisto. 
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267 Mt. 364-365. 
268 Holm & Manninen 2003:54. 
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Kuitenkin viimeistään 1960-luvulla yhteiskunnan kehitys maatalouden koneellistuessa ja yhteiskunnan 
kaupungistuessa johti maaseudun asukasluvun vähenemiseen. 

Samalla tavoin kehitys myös tämän jälkeen on ollut moniaineksista, kun kaupungistumista seurasi jo 
varhaisempaankin modernin kaupunkiasumiseen kuulunut vapaa-ajan asuminen maaseudulla entistä 
laajempana. Myöhemmin ensin julkisen liikenteen kehittyessä ja sitten yksityisautoilun lisääntyessä myös 
työmatkaliikenteen mahdollisuuteen perustuva maaseutuasutus lisääntyi varsinkin suurempien kaupunkien 
ympäristössä. 

Yksittäisten maaseutupaikkakuntien mittakaavassa tämä lisäksi johti siihen, että maaseudulla asuneet 
eläkkeelle jäädessään tai maatilayrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä usein muuttivat kuntansa 
keskustaajamaan entisen kodin haja-asutusalueella jäädessä joko seuraavalle sukupolvelle tai vapaa-
ajankäyttöön. 

Näin Päivölä kuten monet muutkin vastaavat talot maaseudulla on eri aikoina saattanut olla sekä pysyvänä 
että vapaa-ajan asuntona.   

Samoin Päivölässä, kuten monissa muissa vastaavissa taloissa maatilojen lukumäärän väheneminen on 
näkynyt ehkä ensin viljelystä luopumisena ja Päivölän tapauksessa viimein 1971 asuntotontin ja pellon 
lohkomisessa eri tiloiksi.269 Näin pellot eivät ole jääneet viljelemättä vaan viljelyn loppuessa ne ovat 
siirtyneet lisämaaksi viljelyä jatkaville naapuritiloille.  

Päivölän tapauksessa vuonna 1931 maarekisteriin merkityn Lähdenlahden tilan omistajaksi olivat vuonna 
1969 tulleet kahdesta lähimmästä naapuritilasta toisen omistajat kun edellisillä omistajilla on ollut lainhuuto 
tilaan vuodelta 1958. Lohkomistoimituksessa vuonna 1969 Lähdenlahden tilasta on erotettu osa pelloista ja 
metsä toisen kahdesta lähimmästä naapuritilasta omistajalle ja asuintontti Turussa asuneelle henkilölle.270  

Vaikka metsitettyjä peltoja myös Lounaisessa Suomessa näkee 2000-luvulla varsinkin siellä, missä pellot 
ovat pieniä ja metsien kainalossa, Päivölän ympärillä levittäytyvät vielä 2010-luvun lopulla laajat, viljelyssä 
olevat peltoaukeat, vaikka ollaankin kylien ja pitäjien takamailla ja maakunnankin reuna-alueella. 

Päivölän luona peltojen salaojitus on kunnossa ja pellon piiriojat hoidetut. Lähellä salaojan suuta tontin 
rajaojassa tämä on synnyttänyt luontaisen kaltaisen elinympäristön pihalta levinneelle mustaherukalle, joka 
luonnossa on kosteiden, vuolaasti virtaavien puronvarsien kasvi.271 

Kun eri maatilojen elinkaari on erilainen, muodostuu kehityksestä erilaisten vaiheiden ketjuja tilan synnystä 
maatalouden kestäessä ja sen jossain vaiheessa osalla tiloista mahdollisesti lakatessa, ja käytön jatkuessa 
joko asuttuna tilana, vapaa- ajan asuntona tai rakennusten mahdollisesti jossain vaiheessa jäädessä 
käyttämättömäksi. 

Samastakin lähtökohdasta voivat lopputulokset olla erilaisia riippuen siitä, mihin vaihtoehtoon missäkin 
talon historian käännekohdassa on päädytty. 

4.5. Yhteenveto: maiseman muutos Päivölässä 
Vielä 1800-luvun lopulla vuosina 1882-1883 kartoitetussa venäjän armeijan sotilastopografikartassa koko 
kulmakunta Ortenojan kylän puolella koostui metsien ympäröimistä jokinotkojen ja suopainanteiden 
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takamaaniityistä heinälatoineen Yläneen Uudellekartanolle vievän tien varressa. Lähin asutus Pöytyän 
suunnassa oli vielä tuolloin nykyisen Ortenojan kartanon ympäristössä.272 (Liite 16, Liite 20) 

Heti Yläneen puolella sen sijaan jo vuoden 1883 kartassa nykyisistä Yläneen puoleisista lähitaloista 
Linnanmäki, Karhunperä ja Suonpää olivat jo olemassa torppina, tai Yläneen historian kirjoittajan Pia 
Mattila-Longan mukaan Karhunperä eli Mäenpää yksinäistalona ja niillä oli jo peltoja.273 (Liite 16) 

Kun Lähdenlahden tila vuonna 1927 lohkottiin itsenäiseksi tilaksi, sen alue koostui niitystä Pöylijoen 
ylimmän latvan varressa ja korveksi määritellystä metsästä tämän yläpuolella joen kummankin puolen 
Ortenojan ja Uudenkartanon välisen tien eteläpuolella. Tilan kaakkoiskulmaan joen eteläpuolella jäi lisäksi 
hiukan kallioista mäkeä.274 (Liite 26, Liite 27) 

Samalla lohkottiin tien pohjoispuolinen palsta Ortenojan kartanosta Niemelä-nimiseksi lohkotilaksi. Sen 
itälaidassa oli jo raivattuna peltoa muutaman kapean saran verran nykyisen Uudenniityn talon rajalla. Tien 
varressa peltosarkojen luona oli samaan aikaan Lähdenlahden tilan kanssa muodostetulla Niemelän tilalla 
myös jo valmiina tontti rakennuksineen, kun samalla kertaa muodostettu Lähdenlahden tila kartan mukaan 
oli vielä asumaton.275  Niemelän rakennukset ovat näkyvissä vielä 1960-luvun alun peruskartassa mutta 
peruskartassa vuodelta 1983 ne ovat jo hävinneet. (Liite 26, 27, 28) 

Lisäksi muodostettiin kolmantena näitä suurempi Uusiniityn tila. Siihen kuului nykyisen Uusiniityn talon 
kohdalla kolme laajaa peltolohkoa, nimiltään Uusiniitty, Mylveri ja Koivisto sekä lisäksi pensaikon symbolilla 
merkittyä ”alavaa viljelyskelpoista maata” peltojen keskellä. Peltojen reunoilla oli pieniä niittykuvioita ja 
laaja metsälohko pelloista luoteeseen.276 Vielä sotilaskartassa 1883 nämä pellot olivat olleet osittain 
metsää, osittain alavaa, pensoittunutta niittyä.277 Koska rakennuksia ei ole, nämä pellot lienevät olleet 
kartoitusajankohtana vielä Ordenojan kartanon ulkopalstana.  Sitä ne ovat saattaneet olla myös lohkomisen 
jälkeen, koska 1960-luvun alun peruskartassa entisen Uudenniityn tilan alue on jaettuna usean 
maanhankinnassa toisen maailmansodan jälkeen muodostetun viljelystilan kesken, joista tien varressa oleva 
on saanut nimekseen Uusiniitty.278 (Liite 24, 26, 27, 28, 30) 

Jo ennen Lähdenlahtea oli sen ja myöhemmän Päivölän rajanaapurina lännessä edelleen oleva Korpelan 
lohkotila Pöytyän Ojan kylässä vuonna 1922 maarekisteriin merkityssä lohkomisessa erotettu Ortenojan 
kylän ja kartanon naapurina etelässä olevasta Pöytyän Ojan kylän muodostaneesta Ojan yksinäistalosta.  
Korpelan palstaksi tulleista Ojan kylän tiluksista on vuonna 1914 mitattu mitattu tilusvaihdon kartta, jossa jo 
nähdään pieni viljelmä talouskeskuksineen ja peltoineen nykyisen Korpelan talon paikalla, mutta nykyiset 
pellot talon ja tien välillä ovat kartassa vielä viljelyskelpoiseksi maaksi merkittyä metsämaata.279  

Alkanut peltojen raivaus sinne, missä aiemmin oli metsien lomassa olevissa painanteissa vain niittyä, kertoo 
alkaneesta maatalouden uudenaikaistumisesta, joka Suomessa pääsi käyntiin 1860-luvun nälkävuosien 
jälkeen. Nälän läsnäolosta myös tätä aiempina vuosisatoina saattaa kertoa Päivölän ohi virtaavan Pöylijoen 
sivujoen nimi Nälkäjoki. Silloin talousmuodosta, jossa karjalle kasvatettiin talvirehua niityillä ja karjan 
tuottamalla lannalla lannoitettiin peltoja, siirryttiin heinän peltoviljelyyn ja karja muuttui samalla 
ensisijaisesti lannantuottajasta maidontuottajaksi koko yhteiskunnan talouden kaupallistuessa.280 Tässä 
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kehityskulussa yhä suurempi osa niityistä kynnettiin pelloiksi ja monet pienet vanhat niittykappaleet jäivät 
metsittymään. (Liitteet 20, 21, 22, 24, 25, 26) 

Vastaavasti asutus lisääntyi myös Yläneen puolella, missä myös 1900-alkupuoliskon aikana oli muodostunut 
uusia pientiloja Uudenkartanon ja muiden Yläneen puoleisten kylien takamaille Pöytäsuon kulmakunnalle 
Yläneen Uuteenkartanoon vievän tien varrelle.281 (Liite 14) 

Seuraavina vuosikymmeninä Ordenojan kartano jatkoi suurtilana maatalouttaan uudenaikaistaen. Toisen 
maailmansodan jälkeen kartano joutui maanluovuttajaksi ja sen alueelle perustettiin runsaat parikymmentä 
maanhankintatilaa siirtoväelle ja rintamamiehille. Puoli tusinaa näistä sijoittui Uudenniityn ympärille ja 
loput viitisentoista kartanon kotitilusten ympärille. Ennen toista maailmansotaa samoihin aikoihin Niemelän 
ja Lähdenlahden kanssa lohkottuja vanhempia lohkotiloja oli lähinnä kartanon vahojen kotipeltojen liepeillä 
myös muutamia.282 (vertaa Liite 13, 21, 22) 

Vielä 2010-luvulla sekä Ortenojan kartanon päätilan että enimpien siitä lohkottujen tilojen pellot ovat 
viljelyksessä. Tätä lienee edesauttanut alueen savitasankopinnanmuodostus laajoine tasaisine savikoineen, 
jotka tekevät viljelyn sujuvaksi myös nykyaikaisen maatalouden suurille peltolohkoille parhaiten soveltuville 
tehokkaille koneille, sekä tilakoon kasvu kun aiempien pientilojen maita on saatettu yhdistää.  Aika näyttää, 
mitkä ovat maatalouden toimintaedellytykset alueella vastaisuudessa.  

Myös metsätaloutta harjoitetaan ja maakuntakaavassa ollaan Ortenojalle metsäiselle mäkialueelle 
Pöytäsuontien eteläpuolelle ja siitä pohjoiseen Kumisuolle osoittamassa myös tuulivoimarakentamista283. 
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5. PÄIVÖLÄN RAKENNUSTEN HISTORIAA JA ESINEISTÖÄ 
5.1 Lähdenlahden asutustilan ja Päivölän asuntotilan vaiheita  
5.1.1 Ennen Päivölää – naapurit Korpela ja Niemelä 
Päivölän edeltäjänä ollut Lähdenlahden asutustila Pöytyän ja Yläneen välisen vanhan tieyhteyden varressa 
Pöytyän Ortenojan kylän takamailla aivan Yläneen rajalla lohkottiin Ortenojan kartanosta erilliseksi tilaksi 
maanmittausatoimituksella vuonna 1927 ja merkittiin maarekisteriin vuonna 1931.284 (Liite 26) 

Kun tila erotettiin Ortenojan kartanosta, tila oli rakentamaton. Sen alueella oli tien alapuolitse virtaavan 
Aurajoen sivujoen Pöylijoen laaksossa jokivarressa niittyä ja tienvarressa enimmäkseen metsää, joka 
Lähdenlahden tilaa lohkottaessa piirretyn maanmittaustoimituksen kartassa oli määritelty korveksi – tai 
juuri talon tontiksi tulleen kuvion luona olevan hiekkaisen töyrään kohdalla merkinnällä ”korpi, 
hiekkapohjainen”.285 (Liitteet 26, 27, 28) 

Koko lähiympäristö ei kuitenkaan ollut asumaton. Tien varressa vähän matkan päässä Ortenojan suuntaan  
oli jo ennen Lähdenlahden tilan perustamista pieni asuttu mökki peltoineen, mahdollisesti entinen torppa 
tai muu vuokra-alue. Tämä muodostettiin itsenäiseksi tilaksi samassa lohkomistoimituksessa kuin 
Lähdenlahti, ja lohkotila sai nimen Niemelä.286 Sen rakennukset tontilla näkyvät tien pohjoislaidassa hiukan 
nykyisestä Päivölästä Ortenojalle päin vielä peruskartan vanhimmassa laitoksessa 1950-luvun lopulla mutta 
ovat sittemmin hävinneet.287 (Liitteet 26, 27, 28, 30) 

Niemelään vuonna 1930 lainhuudon saaneiden asukkaiden poismuutto on merkitty henkikirjaan 1948-1953 
ja henkikirjoissa 1935-37, 1948-50 ja 1963-65 Niemelällä ja Lähdenlahdella ovat koko ajan eri omistajat.288 
Näin näyttäisi olleen Maanmittauslaitoksen tietojen perusteella edelleen ainakin myös vuodesta 1982 
alkaen.289 Niemelän pellolla Lähdenlahtea ja myöhemmin Päivölää vastapäätä on ollut peltolato, joka oli 
olemassa ainakin vielä vuonna 1998, mutta on sittemmin hävinnyt. Turun maakuntamuseon 
rakennusinventointilomakkeessa 1998 tämä Niemelän peltolato luetaan Päivölän rakennuksiin.290 Kun 
omistajat Niemelällä näyttäisivät olleen koko ajan eri kuin Lähdenlahdella ja sittemmin Päivölällä, vaikuttaa, 
ettei Niemelä olisi kuulunut samaan viljelmäkonaisuuteen Päivölän kanssa missään vaiheessa paitsi jos 
Niemelän peltopalstaa olisi vuokrattu Päivölän viljelijöille. (Liite 31) 

Myös Ojan kylään kuuluvan Päivölän toisen naapuritilan Korpelan tilan talouskeskuksen paikalla Yläneen 
rajalla nykyisen Pöytäsuon tien pohjoispuolella näkyy jo vuonna 1914 mitatussa tilusvaihdon kartassa tontti 
pienine peltoineen.291 Tämä Korpelan tila lohkottiin Ojan yksinäistalosta ja merkittiin maarekisteriin vuonna 
1922.292 2010-luvun lopulla Korpela on edelleen asuttu ja viljelty maatila. (Liite 31) 

On mahdollista, että sekä Korpela että Niemelä ovat olleet aiemmin vuokra-alueita, mutta niiden historiaa ei 
tässä ole tutkittu tarkemmin. 
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Kauempana tienvarressa Ortenojan kylän suunnassa, nykyisen Uusiniityn talon kohdalla oli 1920-luvulla jo 
kolme isoa peltolohkoa mutta ei rakennuksia.293 Nämä peltolohkot lienevät olleet Ortenojan kartanon 
ulkopeltoja.294 Vielä 1880-luvulla kartoitetussa sotilastografisessa kartassa paikalla näkyy vain pensoittuvia 
niittyjä.295 (Liitteet 26, 27) 

Päivölän edeltäjänä ollut Lähdenlahden tila sen sijaan näyttää lohkomiskartan perusteella tulleen raivatuksi 
kokonaan metsään ja osittain vanhalle niitylle mutta kuitenkin pitäjien välisen vanhan tieyhteyden 
varteen.296 (Liitteet 26, 27, 28) 

Myös Yläneen puolella ainakin muutamia nykyisistä  lähitaloista oli olemassa jo 1880-luvulla kartoitetun, 
Venäjän armeijan sotilaallisiin tarkoituksiin laatiman Senaatin kartaston venäläisen topografikartan 
kartoitusajankohtana.297 Niiden tarkempaa historiaa ei tässä tutkittu.298 1910-luvulla Yläneen 
Uudenkartanon palstoituksessa tiloja tuli heti Yläneen puolelle Pöytäsuon kulmalle viisi lisää ja kauemmas 
Yläneen puolelle enemmänkin.299 Myös Uudenkartanon palstoituksissa syntyneitä lohkotiloja on 
maarekisterissä Päivölän tavoin merkitty asutustiloiksi.300 (Liitteet 24, 25) 

Näin Yläneen Uudenkartanon Pöytäsuon kulman yhtenäinen asutus on ulottunut Päivölään asti jo 1910-30-
luvuilla ennen Päivölän edeltäjänä olleen Lähdenlahden asutustilan perustamista. Myös Pöytyän puolella 
olleista taloista Lähdenlahden asutustilan lähimmät naapurit Korpela Ojan Kylässä ja Niemelä Ordenojan 
kylässä ovat olleet aivan Yläneen rajalla. Muutoin asutusta Pöytyän puolella Lähdenlahden asutustilan ja 
Ortenojan kartanon välillä ei ole ollut ennen 1940-lukua ja silloin siirtoväen maanhankinnassa perustettuja 
maanhankintatiloja.301 

5.1.2 Asutustila Lähdenlahti perustetaan 1930-luvulla 
Khronoksen taloksi vuonna 2016 valittu Päivölä on muodostettu nykyiseksi erilliseksi kiinteistöksi vuonna 
1971 kun Lähdenlahti-nimisestä, vuonna 1927 asutustilaksi lohkotusta ja vuonna 1931 maarekisteriin 
merkitystä tilasta lohkottiin asuintontti ja pellot omiksi tiloikseen vuonna 1971.  Tällöin omaksi tilakseen 
erotettu talon tontti sai nimen Päivölä, ja rakennuksista erotetun pelto- ja metsätilan toisen osan nimeksi jäi 
tilan aiempi nimi Lähdenlahti ja toisen osan nimeksi Lähde.302 (Liite 31) 

Asutustiloiksi kutsuttuja tiloja perustettiin Suomessa eniten toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla 
siirtoväelle ja rintamiehille Toisen maailmansodan jälkeen säädetyn maanhankintalain mukaisesti. 
Maanluovuttajiksi joutuivat tällöin suurimmat tilat, joita olivat yleensä kylien kantatalot ja kartanot. Kun 
Ortenoja vielä 1900-luvun alussa oli kartanokylä, on Päivölän naapureista 2010-luvulla suuri osa toisen 
maailmansodan jälkeen siirtoväellle ja rintamamiehille perustettuja, Ortenojan kartanosta erotettuja 
asutustiloja303. (Liitteet 21, 22) 

Pienemmässä määrin asutustiloja perustettiin Suomessa jo ennen toista maailmansotaa. Pääosa sotien 
välisellä ajalla muodostuneista pientiloista muodostettiin Suomessa maan itsenäistymisen jälkeen vuonna 
1918 säädetyllä lailla vuokra-alueiden lunastamisesta. Tällöin aiemmat vuokra-alueet, joihin kuului osa 
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päätilasta, muodostettiin itsenäisiksi tiloiksi. Vuokra-alueet, joilla oli peltoa, ja jotka näin muodostivat 
pienen vuokraviljelmän eli torpan, olivat itsenäistyttyään pieniä maanviljelystiloja. Pelkän asunnon 
käsittäneet mäkituvat muodostivat asuntotiloja. 

Kun mahdollisuus maan saantiin haluttiin turvata myös muille kuin entisille vuokraviljelijöille, perustettiin 
1920-luvulta alkaen myös erityisiä asutustiloja muun muassa sittemmin Suomen tasavallan presidentiksi 
valitun Kyösti Kallion mukaan ”Lex Kallioksi” kutsutulla lailla maan hankkimisesta asutustarkoituksiin. Lisäksi 
oli eräitä muita samaan tähdänneitä menettelyjä. Koko Suomen mitassa tämän erilaisilla lainsäädsännön 
keinoilla toteutetun maailmansotien välisen asutustoiminnan määrä jäi erotettujen vuokra-alueiden 
määrään verrattuna vähäisemmäksi mutta nousi maataloushistorian tutkijan Teppo Viholan mukaan 
kuitenkin jopa kolmannekseen vuokra-alueiden määrästä.304 Tyypillisesti näitä maailmansotien välisen ajan 
asutustiloja saatettiin perustaa etenkin kartanoiden maille.   

Juuri näihin maailmansotien välisen ajan asutustiloihin kuuluu Ortenojan kartanosta vuonna 1930 erotettu 
Lähdenlahti, jonka tontti 1970-luvulla sittemmin sai nimen Päivölä kun pellot erotettiin tontista. (Liite 26, 
Liite 31) 

Kun Lähdenlahden asutustila erotettiin Ordenojan kartanosta 1927 ja merkittiin maarekisteriin 1931, oli 
ensimmäiseksi omistajaksi Maarekisterissä merkitty Ordenojan kartanon omistaja Vihtori Laaksonen 
puolisoineen.305 Tämä ilmentänee sitä, että lopullinen omistajanvaihdos asutustilaa perustettaessa on 
tapahtunut vasta lohkomisen jälkeen. 

Lähdenlahden (myös Lähteenlahti) ensimmäisiä asukkaina olleet omistajat saivat tilaan lainhuudon vuonna 
1932.306  

Vuosien 1948-50 henkikirjassa omistajana oli perikunta, ja tilaa viljeli henkikirjan mukaan siellä asuva 
vuokraaja. Lainhuudatusasioiden pöytäkirjojen 1958 mukaan Lähdenlahdessa aiemmin vuoden 1950 
henkikirjan mukaan vuokraajana ollut perhe ostit tilan perikunnalta vuonna 1958  ja sai Lähdenlahteen 
lainhuudon samana vuonna.307 

5.1.3 Päivölän asuntotilan erottaminen 
Päivölän asuntotila muodostui vuonna 1969 suoritetussa lohkomistoimituksessa, kun Lähdenlahden tilasta 
erotettiin eri tiloiksi toisaalta tilan tontti Päivölä-nimiseksi tilaksi sekä toisaalta pellot Pöylijoen eteläpuolella 
ja niihin kaakossa liittyvä pieni metsäkappale omaksi tilakseen.308 (Liite 31) 

Lohkomispöytäkirjasta  ja lohkomiskartasta 1969 sekä lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 1968 käy ilmi, että 
vuotta aiemmin vuonna 1968 Lähdenlahden tilaan lainhuudon olivat saaneet toisen kahdesta lähimmästä 
naapuritilasta omistajat, kuitenkin niin, että ennen kauppaa Lähdenlahden edelliset omistajat olivat tätä 
ennen toisella kauppakirjalla erotetaneet toisen kahdesta lähimmästä naapuritilasta omistajalle määräalan, 
joka käsitti  tilan peltojen Pöylijoen eteläpuolisen osan  sekä peltoihin siellä rajautuvan pienen metsälohkon. 
Lisäksi erotettiin vielä Lähdenlahden tilasta kolmannen kauppakirjan perusteella tontti rakennuksineen 
omaksi tilakseen.309  

Toimituksessa nämä määräalat ostajien anomuksesta lohkottiin omiksi tiloikseen. Tontin ostajan asuinpaikka 
oli ostohetkellä Turussa, osan pelloista taas osti toisen kahdesta lähimmästä naapuritalosta omistaja. Näin 
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kaksi lähintä naapuritaloa saivat lisämaita suoraan omien tilustensa läheisyydestä, ja asuntotontti, joka 
toimituksessa lohkottiin omaksi tilakseen nimellä Päivölä, päätyi muuhun omistukseen.310 

Tämän jälkeen Päivölän asuntotontti vaihtoi omistajaa vuonna 1980. Kun Turun maakuntamuseo vuonna 
1998 täytti Päivölästä Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon kohdeinventointilomakkeen, oli silloisen, 
Päivölää vuodesta 1980 hallinneen omistajan asuinpaikka Oripään keskustaajamassa.311 

5.2 Rakennukset ja rakenteet 
5.2.1 Asuinrakennus 
5.2.1.1 Yleiskuvaus 
1930-luvulla perustetun Lähdenlahden asutustilan vaihetta edustaviin tilan rakennuksiin kuluu 
asuinrakennus, joka Turun maakuntamuseon inventointitiedon mukaan on rakennettu 1930-luvulla.312 
Pöytyän kunnassa olevassa kiinteistöveroluettelossa rakennusvuodeksi annetaan 1942.313 Tämä 
kiinteistöveroluettelon tieto voi olla epätarkka. (Liitteet 32, 33) 

Asuinrakennus on alkujaan koostunut eteisestä komeroineen ja vintin rappusineen (rakennuksen 
luoteiskulmassa), keittiöstä (rakennuksen koilliskulmassa), tuvasta (rakennuksen lounaiskulmassa) ja 
kamarista (rakennuksen kaakkoiskulmassa). Vinttiin ovat vieneet raput. Vintti oli edelleen vuonna 2016 
rakentamaton. Eteisestä on ovi sekä keittiöön että tupaan ja keittiöstä sekä tuvasta kamariin. (Liitteet 32, 33, 
36) 

5.2.1.2 Muutokset 
Jossain vaiheessa, joko 1970-luvulla tai vasta 1980-luvulla, keittiö puuhelloineen on muutettu kamariksi ja 
tuvasta on tehty tupakeittiö. Vanhastaan tuvassa on ollut takkamallinen uuni ja kamarissa pönttöuuni. 
(Liitteet 32, 33, 34, 35) 

Muutoksessa vanhaa keittiön puuhellaa ei ole purettu vaan on ainoastaan otettu sähköhellat käyttöön 
tupakeittiöksi muutetussa tuvassa ja tehty entisen keittiön hellasta pöytätaso asettamalla sen päälle 
laatikollinen hylly.  Muutos selostetaan Turun maakuntamuseon inventoinnissa 1998, jonka ajankohtana 
aiempi keittiö on jo ollut muutettuna kamariksi ja aiempi tupa tupakeittiöksi. 314  

Koska muutos oli tehty vain jättämällä alkuperäisen keittiön kiinteä, muurattu hella käytöstä ja sijoittamalla 
tupakeittiöksi otettuun kamariin astiakaapit ja sähköliesiä, se ei ole vaatinut kiinteisiin rakenteisiin muita 
muutoksia kuin sähköliesien asennukset ja astiakaapin siirron. 

Tämä huonejärjestyksen muutos on voitu tehdä joko silloin, kun rakennusinventoinnin ajankohdan 1998 
omistaja hankki kiinteistön omistukseensa vuonna 1980, tai joskus sitä ennen tai sen jälkeen. Sama 
huoneratkaisu oli edelleen käytössä vielä myös vuonna 2016 Khronoksen talon taidehankkeen alkaessa kun 
rakennus sittemmin oli jäänyt käytöstä, mutta esineistöä ja kalustusta oli vielä paikoillaan. 

Muuten muutoksia asuinrakennuksessa on tehty lähinnä sähköjohtoja osittain uusimalla. Lattiapinnoitteet 
huoneissa viittaavat 1960- ja 1970-lukuihin lukuun ottamatta keittiötä ja tupakeittiön naulakkoseinää, joissa 
oli näkyvillä ehkä 1980-luvun alussa asennettu muovimatto. 
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5.2.2 Talousrakennus 
5.2.2.1 Yleiskuvaus 
Toinen tilan maatilavaihetta edustava rakennus on Turun maakuntamuseon inventointiraportissa 
viimeistään sotien jälkeen rakennetuksi ilmoitettu puinen talousrakennus.315 Kiinteistöveroluettelossa sen 
rakentamisvuodeksi on annettu 1942.316 Tämäkin tieto voi olla epätarkka. (Liitteet 32, 33) 

Talousrakennuksen osia ovat olleet alkujaan navetta (lähinnä pohjoispäädyn lato-osaa), karjakeittiö (kanalan 
ja navetan välissä rakennuksen etupuolella itäseinällä), kanala (eteläpäädyssä), lato-osa (pohjoispäädyssä) ja 
lantala (kanalan ja navetan välissä rakennuksen pellon puoleisella länsiseinällä).  (Liitteet 32, 33) 

Kun karjaa ei ole pidetty todennäköisesti ainakaan enää 1960-luvun lopun jälkeen, tai mahdollisesti karjasta 
on luovuttu jo aiemmin, talousrakennuksen tilat ovat tämän jälkeen palvelleet lähinnä varastotiloina. 

5.2.2.1 Muutokset  
Muutoksia talousrakennukseen on tehty, kun läpiajettavasta lato-osasta on takaseinän ovi suljettu ja lato-
osan seinää on edestä ja päädystä pystyrimoitettu. (Liitteet 34, 35) 

Näin talousrakennuksen lato-osasta on tullut talousrakennuksen vajaosa.  

Nämä muutokset saattavat liittyä tilan 1950-luvun lopun vuokrasuhteen loppumiseen tai vaihtoehtoisesti 
asuntotilavaiheen alkamiseen, koska sekä lato-osan läpiajettavuus että pystyrimoittamattoman seinän 
tuottama parempi ilmanvaihto ovat olleet karjan talvirehuksi pelloilta kootun kuivaheinän siirron ja 
varastoinnin kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia vaikka eivät ehkä välttämättömiä.  

Samanaikainen tai todennäköisesti uudempi muutos lienee kanalan takaosasta rakennuksen 
lounaiskulmassa erotettu, talousrakennuksen sisätiloihin sijoitettu uusi ulkokäymälä. (Liitteet 32, 33, 34, 35) 

Se voi olla samaa vaihetta kuin 1960-luvun lopulla tai 1970-luvun alussa pihapiiriin rakennetut uusi sauna ja 
ainakin ovi- ja kattorakenteiltaan uusittu kellari.  

Jossain vaiheessa, todennäköisimin kai samalla kun uutta ulkokäymälää on rakennettu, on sittemmin 
varastotilaksi jääneen entisen kanalan sisäkatto purettu. Luultavimmin purkaminen on tehty käymälää 
rakennettaessa, kun silloin osa kanalan katosta on joka tapauksessa ollut purettava, ja rakennustyö on ollut 
helpompaa, jos katto on purettu laajemmalta alueelta. Näin koko katon purkaminen on ollut helpompaa, jos 
lämpöeristetylle kanalalle ei enää ole ajateltu olevan tarvetta. 

Sisäänkäynti uuteen ulkokäymälään on rappujen kautta talousrakennuksen eteläpäädyn länsireunassa. 
Lantalan ovet ovat talousrakennuksen takaseinässä lännessä. (Liite 33) 

Käymälän esineistössä seinillä olevat Teboil-huoltoasemaketjun keräilykuvat historiallisista 
henkilöautomalleista edustanevat 1970-luvun alkupuolta. Ehkä tätä vanhempia voivat olla vastakkaisen 
seinän todennäköisesti suomalaiset lastenkirjakuvitusaiheiset värilliset painokuvat. 1970-lukuun mutta ehkä 
vielä myös 1980-lukuun voisivat sopia myös ulkokäymälän sisäseinien vuoraukseen käytetyt kaupan 
omenalaatikoiden vaahtomuovipuristeiset kennot. Kunnallisvirkamiesliiton juliste ikkunaseinällä edustanee 
1980-lukua. 

5.2.3 Sauna  
5.2.3.1 Yleiskuvaus 
Päivölän puurakenteinen, tiilikatoinen ja betonikivijalkainen sauna koostuu avoverannasta, saunakamarista 
ja saunahuoneesta. Turun maakuntamuseon inventointitiedon mukaan se on rakennettu 1960-luvun 
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lopussa tai 1970-luvun alussa.317 Tämän perusteella se edustaa nykyasussaan Päivölän 1970-luvulla 
alkanutta asuntotilavaihetta.  

5.2.3.2 Muutokset 
Päivölän lohkomiskartan 1969 ja Päivölän tontin laserskannaukseen perustuvan pohjapiirroksen 2016 
vertailu viittaa siihen, että sauna olisi vuoden 1969 jälkeen rakennettu uudestaan hieman eri kohtaan kuin 
lohkomiskartan mukaan vuonna 1969 olemassa olut sauna, noin sijansa verran aiemmasta saunasta etelään, 
ja pohjapiirrokseltaan hieman eri muotoiseksi.318 (Liite 31)  

Kiinteistöveroluettelossa saunan rakennusvuodeksi on annettu 1960 ja pinta-alaksi 18 m2.319 Tämä näyttäisi 
rakentamisvuoden osalta olevan nykyiselle saunalle vanhentunut tieto tai arvio. Vuoden 2016 saunan 
pohjapiirroksesta mitattuna kiinteistöveroluettelossa ilmoitettu pinta-ala sen sijaan vastaa nykyistä saunaa. 
Vuoden 1969 lohkomiskartasta mitatun aiemman saunan pinta-ala olisi 13 m2. (Liite 31) Tämän perusteella 
vanhempi, purettu sauna olisi voinut olla vuodelta 1960.  

Saunan uudelleenrakentamiseen vuoden 1969 jälkeen viittaa saunan erilainen pohjakuvio ja hieman eri 
sijainti toimituskartassa 1969 verrattuna laserkeilauskarttaan 2016, vaikka muutoin asuinrakennuksen ja 
talousrakennuksen pohjakuviot toimituskartassa 1969 ja laserkeilauskartassa yhtyvät hyvin ja tontin 
ulkoreunatkin varsin tarkasti. (Liite 31) 

Tämän perusteella näyttää, että vanha sauna olisi vuoden 1969 toimituskartan laatimisen jälkeen purettu ja 
rakennettu uusi, hiukan entistä isompi hiukan eri kohtaan samalla paikalla. Rakennuslupia Päivölästä ei 
löydy Pöytyän kunnan rakennuslupadiaarioiden kattamalta aikajaksolta.320 Kun uusi sauna on rakennettu 
lähes samalle paikalle kuin vanha, ei rakennuslupaa tällöin todennäköisesti ole vaadittu.321 

Vanhemman, mahdollisesti vuoden 1969 toimituskartan tekoajankohdan jälkeen puretuksi tulleen saunan 
peruja voi olla tontin pohjoiskärjessä oleva läjitys, josta on erotettavissa vanhaa poltettua savitiiltä. Tämä voi 
mahdollisesti olla peräisin aiemmasta, puretusta saunasta. (Liite 37) 

Lantalassa on ilmeisesti saunasta peräisin oleva vanha kiuas tai muurinpata, joka edustaa ehkä 1970-lukua. 
Se voi olla joko uudesta tai vanhasta saunasta. 

5.2.4 Kellari 
5.2.4.1 Yleiskuvaus 
Kellari on valettu betonista ja eristetty päältä mullalla. Multakatteen alta paljastui Khronoksen talon aidan 
rakennustöissä syksyllä 2019 muovisilla apulantasäkeillä suojattua styroksmuovieristystä. Tästä pääteltynä 
multavuoraus voi edustaa noin 1970-lukua tai 1980-lukua.  

Kellari muuten on todennäköisesti tätä vanhempi, mihin viittaa sen esiintyminen katettuna rakennuksena 
samalla paikalla vuoden 1969 lohkomiskartassa. Kellarin rappujen päälle rakennettu puinen, peltikattoinen, 
vihreäksi maalattu eteinen on uudempi, myös ehkä 1970-80-luvulta. (Liite 33) 

5.2.4.2 Muutokset  
Kellarin vuotta 1969 uudempaan uusimisajankohtaan viittaa toimituskartassa 1969 näkyvä koko 
perunakellarin merkintä katetuksi rakennukseksi, kun sen sijaan kellari vuonna 2016 oli multakatteinen 
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lukuunottamatta rappusia. Kellarin paikka ja koko vuoden 1969 kartassa on muuten sama kuin nykyinen. 
(Liite 31, Liite 33) 

Tämän perusteella voi päätellä, että kellari on vuotta 1969 vanhempi ja aluksi kattorakenteella katettu, 
mutta se on jossain vaiheessa vuoden 1969 jälkeen muutettu multakatteiseksi ja rakennettu joko samassa 
yhteydessä tai vaihtoehtoisesti hiukan myöhemmin uusi katettu kellarin eteinen.  

Kiinteistöveroluettelossa kellaria vastannee pinta-alaltaan 3 m2 suuruiseksi ilmoitettu rakennus (tämä on 
kellarin eteisen pinta-ala), jonka rakennusvuodeksi annetaan 1963.322 Lohkomiskartan ja vuoden 2016 
laserskannaukseen perustuvan tontin pohjapiirroksen vertailun perusteella ilmoitettu rakennus on kellarin 
eteinen, joka kuitenkin on vuotta 1969 nuorempi. Näin, jos rakentamisvuosi 1963 olisi oikea, se tarkoittaisi 
itse betonista maakellaria. (Liite 31, 32) 

5.2.5 Huvimaja 
Etupihan huvimaja on puurakenteinen, betonikivijalkainen ja huopakattoinen. (Liite 33) 

Huvimajaa ei ole piirrettynä Päivälän lohkomisen toimituskarttaan 1969, mutta voi myös olla, ettei sitä ole 
tulkittu toimituskarttaa tehtäessä pysyväksi rakennukseksi, vaikka se olisikin ollut olemassa. Tähän voi viitata 
se, että Päivölän lohkomiskartttan 1969 merkitty kiintopiste talon pihassa näyttäisi vastaavan huvimajan 
yhtä nurkkaa 

Huvimajan iästä tiedot vaihtelevat. Huopakate voisi viitata lähinnä 1960-70- tai 1980-lukuihin, kun 1930-40-
luvulla käytettiin vielä ehkä enemmän pärettä ja tiiltä.  Kiinteistöveroluettelossa annetaan rakennusvuosi 
1969.323 Turun maakuntamuseon inventointilomakkeen 1969 mukaan huvimaja olisi ”huomattavasti muita 
rakennuksia uudempi”.324 

5.2.6 Kaivo 
Saunan itäpäädyssä on betonirenkainen kaivo, jossa on valettu betonikansi. Kannessa on paikka 
nelikulmaiselle luukulle. Vuonna 2016 kaivoon liittynyt käsikäyttöinen pumppu oli nostettuna navetan 
ylisille ja kaivon betonikansi oli vailla luukkua. 

5.3. Esineistöä ja rakenteita rakennuksissa 
5.3.1 Asuinrakennus 
5.3.1.1 Eteinen 
Asuinrakennuksen ulkoeteiseen aukeaa puinen pariovi pihasta. Ulkoraput ovat puiset. Eteisestä aukeaa 
edessä ovi tupakeittiöön (aiempi tupa) ja vasemmalta ovi toiseen kamariin (aiemmin keittiö). Oikealla 
aukeaa ovi vinttiin vieviin rappuihin ja tämän vasemmalla puolella on ovellinen eteisen komero. 
Etuvasemmalla eteisen nurkassa on pienempi komero.  Etuseinällä on eteisen ikkuna. Oven ja ikkunan 
välissä on sähkömittari, joka vielä syksyllä 2016 oli toiminnassa päätelleen siitä, että valo välkkyi. Seinät ja 
katto ovat lautapaneelia ja maalattu sinisiksi, ovien ja ikkunoiden puitteet ja huoneiden ovet valkoiset. 
Tuvan oven vasemmalla puolella on vaatenaulakko. Tupakeittiön ja entisen keittiön ovet ovat peiliovia. 
Komeroiden ja vintin rappusten ovet ovat samaa lautapaneelia kuin eteisen seinät muutenkin. (Liite 35, Liite 
36) 

Eteisessä on entisen keittiön puolella erilaista tavaraa, mm. vanha Bosch-merkkinen jääkaappi ja vanha 
televisio, kummatkin ehkä noin 1970-luvun mallia, vanha musta matkalaukku (ehkä 1940-50-luvulta) ja yksi 
puinen tuoli (sisällä tuoleja on lisää). Oven vieressä on kumollaan seinää vasten pieni oranssinvärinen hylly 

                                                           
322 Kiinteistöveroluettelo, Pöytyän kunta. 
323 Ibid. 
324 Turun maakuntamuseo 1998. 
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1970-luvun kukkatarralla, ehkä koululaiskäytössä ollut. Etualalla on kahdet vanhat puiset vyyhdinpuut, 
toiset isommat purettuina, ja kangaspuiden osia, mm. tukki ja pieniä puupalikoita naulassa. Muuta 
esineistöä vanhat, paljon käytössä olleet varrellinen rikkalapio ja harja, muovinen pesuvati. Naulakossa on 
joitain vanhoja arkivaatteita, mm. valkoinen työtakki, lähellä naulakkoa vanhat kumisaappaat. 

Muuten eteiseen on pinottu tavaraa pahvilaatikoissa sekä muovi- ja paperikasseissa. On mm. kukka-
amppeleita ja kukkaruukkuja, kuivakukkakimppu, hautakynttilöitä muovikassissa, puusta askarreltu 
joulutähti, varjostimeton, johdollinen kattolamppu pahvilaatikossa, villalankakeriä (sekä käyttämättömästä 
että puretusta langasta), tilkkuja ja virkkuutöitä, vaatteita muovikassissa, taulun kehys, leppeelle taiteltuja 
muovikasseja, kaupan kananmunakennoja muovikasissa. Myyntipakkauksista mm. uudehko 
halogeenilamppuinen työpöytävalaisin. 

Kasseissa ja laatikoissa olevista ja osaksi ehkä komerosta joskus lattialle levinneistä kirjoista, lehdistä, 
esitteistä ja papereista erottuvat kirjoista Wilbur Smith: Kyynelten metsä, jokin Harlekiini-sarjan romaani ja 
viihdelukemistoja Julia (1995) ja Linna (1986). Lehdistä Apu (2004) ja Turun Sanomat (2004) ja jokin 
ammattiliittoasiaa sisältävä lehti. Lehtien joukossa jossain laatikoista Iivaaran lomakeskuksen muovinen 
kansio Kunnallisvirkamiesliiton ja maatalouslomittajat ry:n painatuksilla. 

Eteisen komeron perällä ja vasemmalla seinällä on kahdet hyllyt. Eteisen komero on ajalla ennen 
jääkaappeja ja sen jälkeenkin toiminut vuodenajan mukaan viileänä tai kylmänä ruokatavaroiden 
säilytystilana. Komeron ovi on lautapaneelista. 

Eteisen komerossa hyllyillä ehkä 1850-60-luvuilra olevat vanha kankainen kauppakassi, rottingista punottu 
vanha leipäkori ja vanha ruskea lasipullo, vanhoja lasipurkkeja, kaupan munakennoja ja uusiokäyttöä varten 
pesty ja varastoitu kaupan marmeladirasia. Uudemmasta keittiövälineistöstä soseutusmyllyn teriä (noin 
1980-luvulta, itse mylly keittiössä). Vanhat talvisaappaat (ehkä 1960-70-luku), lahjapapereita 
pahvilaatikossa. 

Kirjoja, lehtiä, esitteitä ja papereita ainakin Aku Ankan taskukirja Mikki Vauhdissa (1975, kulunut), esitteitä: 
Katajiston kartano, Julma Ölkky, Kainuun luontokeskus, paperikassi Metsä.325 Ruutupaperilla käsin kirjoitettu 
muistiinpano lahjojen, korttien ja adressien tarpeesta Aurassa, Alastarossa. Liedossa, Loimaan kaupungissa 
ja kunnassa sekä Mellilän seudulla. 

5.3.1.2 Tupakeittiö, entinen tupa 
Tupakeittiö, aiempi kamari tai tupa on asuinrakennuksen suurin huone. Sinne johtaa ovi eteisestä, ja sieltä 
johtaa edelleen vasemmanpuoleisen seinän takaosasta ovi kamariin, josta edelleen on ovi aiempaan 
keittiöön (myöhempään kamariin) ja täältä ovi eteiseen.  Huoneen takaseinällä ja oikeanpuoleisella seinällä 
ovat ikkunat. Vasemman puoleisella seinällä on muurattu takka. Eteisen oven puoleisella seinällä oikealla on 
kahdesta ala- ja yläkaapista koostuva kiinteä komero. Vasemmalla etuseinällä on hyllyllinen naulakko, 
oikealla on komeron sivuseinässä pienempi naulakko. (Liitteet 35, 36) 

Lattiamateriaalina on 1950-60-luvuilta oleva muovimatto. Seinät ovat tapetoidut, tapettimalli ehkä 1950-60-
luvulta. Katto on valkoiseksi maalattua lautapaneelia. Oviseinän naulakon kohdalla seinässä on uudempaa, 
1970-80-luvun värikästä syvän punaisen sävyistä muovimattoa, jota myös entisen keittiön lattiassa. 

Kalustuksena ovat vasemman puoleisella seinällä takan ja kamarin oven välisellä seinäosuudella kaksi 
sähköhellaa (toisen päällä pöytätaso) ja takan ja etuseinän välissä pieni väliin sopiva valkoinen 
työtasokaappi ehkä 1970-luvulta ja sen yläpuolella hylly.  

                                                           
325 Kirjojen tietoja ja julkaisuvuosia tässä ja edempänä haettu ja täydennetty Suomen kansallisbiografia Fennicasta, 
Kansalliskirjasto 2019 
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Takaseinällä on vasemmalla kolmas sähköhella (päällä leipälaatikko), sen vieressä ylhäällä vanha puinen 
astiakaappi ja alhaalla hellan vieressä työtasona ruskea viilujäljitelmäinen pieni kirjoituspöytä (tuotu ehkä 
kamarista, jossa ei ole kummankaan kirjahyllyn alla olleissa työpisteissä enää työpöytiä). Päällä 
keittiötavaroita kuten kahvinkeitin.  Ikkunan edustalla on kapea, valkoinen, ehkä itse tehty lautainen 
laverimallinen penkki. 

Oikeanpuoleisella seinällä on takana nurkassa iso, ruskea lakattu lipasto. Ikkunaa vasten on vanhanmallinen, 
puinen, valkoiseksi maalattu levitettävä sänky (ehkä 1930-40-luvulta).   

Lipaston vieressä takaseinällä on lasinen, pyöreä peili (1940-60-luku). 

Laverin luona on punaruskea puinen tuoli (samanlainen kuin eteisessä, kolmas on kamarissa). Ovea 
kamariin pitää auki vakoinen muovinen puutarhatuoli (nostettu siihen ilmeisesti kamarista valaistuksen 
parantamiseksi Khronoksen talo -hankkeen sisätilojen laserskannauksen yhteydessä). Keskimmäisen 
sähköhellan päällä on kaksi valkoista isohkoa uudehkoa vetolaatikkoa (ehkä 1980-90-luvulta), joissa 
keittiötavaroita. Toinen vetolaatikko on laserskannauksen yhteydessä ehkä laitteiden siirtelyn 
helpottamiseksi siirretty tuolille. Neljä muuta samanlaista vetolaatikkoa on kamarissa, niissäkin lähinnä 
keittiötavaroita. 

Kalusteiden sijoittumisesta voidaan päätellä, että vetolaatikot sisältänyt työtaso- tms. kaappi puuttuu, 
myöskään ruokapöytää tai vastaavaa ei näy. Samoin kamarissa on kaksi valkoista uudehkoa kaapin ovea 
(ehkä 1990-luvulta), mutta ei kaappia. Tämä voi viita siihen, että joitain kalusteista on ehkä saatettu tuoda 
jossain vaiheessa muualta ja joitain kalusteita taas ehkä on viety pois, tai on tuotu muualta vain vetolaatikot 
ja kaapinovet.  

Esineistössä astiakaapin luona olevalla työtasoksi otetulla koululaispöydällä on uudehko kahvinkeitin, 
muovinen suppilo, muovinen kahvinsuodatin, aterinten kuivauslaatikko, jossa yksi metallivispilä, metallinen 
kaakaopurkki, muovinen hunajapurkki, muovinen kertakäyttölusikka, kaupan muoviämpärin kansi, 
muovinen uudehko mehunpakastuspullo, jalallinen juomalasi, kuulakynä, uudehko kattilankansi ja uudehko, 
käsittelemätön lehmämullikan sarvi (karhea, ei hiottu eikä hioutunut).  

Vanhempaa esineistöä pöydällä ovat vanha rautainen pienehkön maitotonkan kansi (1950-luku tai 1960-
luvun alku, 1960-luvun lopulla oli jo siirrytty alumiiniin), sekä vahakantinen vanha pieni muistivihko. 
Muistikirjan sisäkannessa on päivämäärä 9.6.1941 ja ensimmäisellä sivulla lyijykynällä kirjoitettuna runon 
tai laulun sanat, jotka alkavat: ”Soudan venheessä”. 

Astiakaapissa on vanha pieni, ehkä viiden litran maitosiivilä. Tämäkin lienee 1950-luvulta tai 1960-luvun 
alusta; myöhemmin lehmien tuotokset ovat olleet suurempia ja siivilän koko jo 10 litraa. Muu esineistö on 
nuorempaa: silitetty pellavainen asiapyyhe, kattilankansia, lasipurkkeja, pestyjä pahvisia mehutölkkejä, 
pesty raejuustopurkki (kumpiakin saatettu uusiokäyttää esim. pakastuksessa), kaupan hillo- tms. 
muoviämpärin kansi (myös monipuolisesti uusiokäyttöön sopiva) ja juomalasi. Kaapin ovessa on 
valkosipulinpuristin ja ehkä 1970-luvulta oleva kahvinvalmistuksen ohjetarra ”Hyvää kahvia – tietysti 
Pauligin”. 

Viereisen sähköhellan päällä on uudehko leipälaatikko, sen alla vanha jääkaapin ritilähylly, tyhjä 
leivinpaperipakkaus, Kössin tilan kotisimapullo (parasta ennen 15.5.2004), kulunut ja kulunut, ilmeisesti 
kauan uusiokäytössä ollut läpinäkyvä muovinen sekamehukanisteri, ja pakastuksessa käytetyn 
jäätelöpurkkin kansi tekstillä ”pullamaitoa”. – Tämä tarkoittaa lehmän ternimaitoa, joka ei vielä kelpaa 
meijariin, mutta josta ei enää tule uunijuustoa. Alla on sanomalehti, jossa aiheina presidenttipari Koiviston 
vierailu Punkalaitumella kansanedustaja Saimi Äärin kotona ja Farma-maatalousnäyttely. 

Toisen sähköhellan päällä kamarin oven toisella puolella on kaksi valkoista vetolaatikkoa (toinen nostettiin 
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sittemmin laverille). Päälimmäisessä (nostettu sittemmin laverille) on lautasia ja teevateja, juomalasi, 
muovinen oranssi raastemylly (1980-90-luku), pellavainen pyyhe, peltinen piparkakkumuotti, yksi 
kertakäyttölusikka alkuperäispakkauksessaan. Alimmaisessa on peltinen teepakkaus, suodatinpapereita, 
pesty muovinen italiansalaattirasia, lasinen jaffa-limonadipullo, jääkuutiomuotin säleikkö ja hammasharja. 
Hellan uunissa uuninpeltejä, kasari ja apteekin lasipullo. Ovenpielessä seinällä naulassa kankainen kassi 
1970-luvun kuosilla, mahdollisesti koulun käsityö. Sähköhellan yläpuolella seinällä on 1970-80-luvulta oleva 
valokuvajuliste, joka esittää kolmea hevosen selässä olevaa lasta. 

Kolmannen sähköhellan päällä on kerniliinalla päällystetty puinen pöytätaso. Sen päällä on kattila, jossa 
lasipurkki ja pakasterasia, reikäkauha, muovinen mitta ja kahvikuppi, pistorasia-ajastimen myyntipakkaus, 
pellavainen vanha käsipyyhe (noin 1960-luku), kuivakukan varsi, kahvinkeittimen kannu, eläkeliiton 
adresseja sisältänyt pahvinen postitusikotelo, Pellervo-lehden numero 16 vuodelta 1982, jossa presidentti 
Mauno Koiviston haastattelu ”Presidentin terveiset viljelijöille” ja Marielund 77 ry:n järjestämän Suvipäivä 
Kakskerrassa juhlan ohjelma.  

Takan reunalla pikkutavaraa: mehupullo, muutama pikkukivi, vanha polkupyörän tms. avain 
avaimenperineen, hakaneula, prikka, nauloja, muovinen purkinkansi. 

Hyllyssä takan ja naulakon välissä tapettiliisteripakkaus, vanha pyöränpumppu ja vanha taskulamppu, 
lyhytvartinen sinipiian tapainen pesin, vanha silitysrauta, kenkäplankki, kenkäharja, seeprakuvioinen 
pahvilaatikko. 

Hyllyn alapuolisen kaapin päällä pikkutavaraa: pieni puinen seinään kiinnitettävissä oleva vasu, jossa 
ruuveja, pultteja, avain, lenkkiavain ja kuminen mehupullon korkki, lasinen sillipurki, jossa ruuveja, avain 
ym.. Nuutajärven lasin myyntipakkaus, Sfogliatrice-merkkisen lasagnentekokoneen myyntipakkaus (itse 
kone lienee kamarissa yhdessä vetolaatikoista), santapaperia, kenkäharja, ja kevyt vaateripustin. 

Oviseinän naulakossa roikkuu sähköjohtoja, ilmeisesti ainakin sähköllä toimivat saappaanlämmittimet ehkä 
1980-luvulta ja auton lämmitysjohto. Naulakon ylähyllyllä on pakasterasioita muovikasseissa, alla papereita, 
ainakin Hankkijan mainos: ”Hankkijan ennakkoehdot ja huipputarjoukset säästävät selvää rahaa”. Naulakon 
päällä pahvinen julisteputki. Naulassa E-liikkeestä ostetut kiinnitysraudat myyntipakkauksessaan. 

Naulakon edessä iso pahvilaatikko, jonka päällä muutama vanha kulunut räsymatto, taiteltu kerninen 
pöytäliina, sateenvarjo, teevati ja talouskäsineet pakkauksessaan. 

Oven päällä ovenpuitteen välissä johonkin 1970-luvun koululaiskeräykseen liittyvä hopeanvärinen muovista 
puristettu tähtikoriste. 

Komeron seinässä oven oikealla puolella pienempi vanha puinen naulakko. Naulakossa muovikassissa 
voimariini- ja pakasterasioita. Jossakin etiketti ”Mansikka 3.8.2004”. Seinässä Sotainvalidien nahkahanskan 
muotoinen keräyspinssi ja Sydänliiton Punainen sydän kampanjan keräyspinssi.  

Komeron etuseinässä on koivun tuohesta leikattuun Suomen karttaan kiinnitetty sisälämpömittari ja 
vihannesaiheinen juliste. Komeron ovessa on valokuvajulisteessa jokin hirvieläin, Ikkunaseinällä 
matkailujuliste Tunisiasta (ehkä 1970-luku). 

Komeron alakaapeissa vanhoja pyhävaatteita. Toisessa yläkaapissa hiukan vaatteita, toisessa vanha 
mekaaninen kirjoituskone. 

Lipastolla nurkassa on paljon eri ikäisiä kirjoja ja lehtiä ym., sekä hyvin vanhoja (1940-50-luvuilta) että uusia 
(1980-1990-luvulta). Lipaston edustalla on laverilla sekä lipaston ja seinän vieressä lattialla laatikoissa ja 
pinoissa vanhoja lehtiä ja laverilla erilaisia tekstiilejä. 
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Kirjoista lipastolla erottuu ammatti- ja tietokirjallisuudesta: Sukupolvien perintö 1-3 (1984-85); Ester 
Perheentupa: Kutokaa itse kankaanne (painoksia otettu 1928-1954); Postinumeroluettelo 1986; Järjestö- ja 
kokoustieto; Muovinen lehtikansio Kunnallisvirkamiesliiton logolla ja Kunnallisvirkamiesliiton liittokokouksen 
1984 aineistoja. Puutarhurin muistio.326 

Kaunokirjallisuuden nimikkeitä: J. L. Runeberg: Vänrikki Stoolin tarinat (vanha painos, 1940-50 luku); Helena 
Räsänen: Soita minulle Helena (vanha taskukirjapainos ehkä 1960-luvulta), Esa Anttala: Päämaja kutsuu - 
kaukopartio (painos ehkä 1970-luvulta); Mauri Sariola: Ei loitsu eikä rukous (ilmestynyt 1959, ehkä jokin 
ensimmäisistä painoksista).  

Lehdistä erottuvat Matkailu (1995), Helsingin kaupunginteatterin lehti Teatteriin (2001), ET-lehti (2000), 
Valitut palat (1990), Pellervo 1988, Kodin kuvalehti (ehkä 1970-luku). Lehtien välissä vanha Suomen kartta 
(ehkä näköispainos) 1:1 milj.  ajalta ennen 1940-lukua. Matkailuesitteitä- ja karttoja ainakin Ranualta, 
Tanskasta ja Jyväskylästä. Joulukortteja pahvikotelossa, myös 75-vuotissyntymäpäiväkortti. 

Muuta tavaraa lipastolla ja lipastossa käyttämätön hevosenkenkä, polkupyörän paikkarasia, avaimia Abloy ja 
Boda, valettuja uudenvuoden tinoja.  

Laverilla ikkunan edessä muuta sekalaista tavaraa: keltainen uudehko muovinen keittiön lampunvarjostin, 
energiansäästölamppu, koristeellinen lasinen karahvi, pakasterasioita ja kertakäyttörasioita pestyinä 
laatikossa (yhdessä päiväys Mansikka 3.8.2004), sähkökuusenkynttilät, yksi sohvatyyny kamarissa olevalta 
sohvalta. 

Lipaston ja laverin edustalla erilaisia tekstiilejä, ainakin virkkuutöitä, ehkä päiväpeitto tms. 

5.3.1.3 Kamari 
Kamarin ovi aukeaa keittiöön päin. Uuden tupakeittiön, entisen tuvan ovelta katsoen takaseinällä ja 
vasemmanpuoleisella seinällä ovat ikkunat, oikeanpuoleisella seinällä ovi entiseen keittiöön. (Liitteet 33, 34, 
35, 36) 

Oven vasemmalla puolella on sininen, metallipintainen pönttöuuni. Lattia on ehkä 1960-luvun 
muovimattoa, sinistä kun tupakeittiössä, entisessä tuvassa oli harmaata. Seinillä tapetit, kuvio hiukan 
värikkäämpi kuin tuvassa/tupakeittiössä, jossa hiukan pienempi ja hillitympi kuvio. Tapetit ehkä 1950- tai 
1960-luvulta. Katto valkoista lautapaneelia. Uunin vieressä on lattiassa hiukan kosteusvahinkoa, samoin 
katossa ja seinässä oven luona. (Liitteet 35, 36) 

Katossa on keltaisella varjostimella varustettu uudehko kattovalaisin (1980- tai 1990-luku) jossa 
energiansäästölamppu. Samanlainen oli tupakeittiössä, mutta katosta irrotettuna ja laverille siirrettynä. 

Seinällä oven vasemmalla puolella on pönttöuunin vieressä pyöreä lasinen peili ehkä 1950-60-luvuilta, 
hiukan pienempi kuin tuvassa.  

Kalustuksena on oikealla ikkunaseinällä sininen kangaspäällysteinen sohva, ehkä 1950-60-luvulta. Sohvalla 
on osa sohvatyynyistä pinossa ja niitten päällä vuodevaatteita, ainakin tyyny, lakana, viltti ja päiväpeitto.  
Sohvan kummassakin päässä on puinen vetolaatikko, samaa sarjaa kuin keittiössä, ja näissä lähinnä 
keittiötavaroita. Kolme vetolaatikkoa lisää on sohvan vieressä lattialla. 

Sohvan luona tupakeittiön oven oikealla puolella on seinän vieressä uudehko, valkoinen sähköpatteri.  

Lattialla sohvan luona on kolme valkoista, puista uuden näköistä vetolaatikkoa, samaa sarjaa kuin 
tupakeittiössä, niissä lähinnä keittiötavaraa. Vetolaatikoita vastaavaa lipastoa tai työtasokaappia ei ole. 
                                                           
326 Kirjojen tietoja ja julkaisuvuosia tässä ja edempänä haettu ja täydennetty Suomen kansallisbiografia Fennicasta, 
Kansalliskirjasto 2019. 
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Takaseinällä kyljellään ja oikeanpuoleisen ikkunan vieressä pystyssä olivat lokakuussa 2016 kaksi valkoista, 
korkeaa uuden näköistä kaapinovea. Näitä vastaavaa kaappia ei ollut. Tämä voi viitata siihen, että 
huonekaluja ja ehkä muutakin on saatettu sekä viedä että tuoda. Myöhemmin sisätilojen laserskannauksen 
yhteydessä ikkunan edessä ollut kaapinovi oli ilmeisesti valaistuksen parantamiseksi siirretty kamarin 
sohvanpuoleiseen etunurkkaan. Ovi saattoi aiemmin olla siirrettynä ikkunan eteen kamarin etelänpuoleisen 
uloimman ikkunan huonon kunnon takia. 

Muuta esineistöä on parissa pahvilaatikossa ja muutamissa pieniä säilytyslaatikoissa sohvan ja 
ompelukoneen luona ja lehtiä ja muuta tavaraa lattialla vetolaatikoiden luona keskilattian takaosassa. 

Oikeassa takanurkassa on ollut arvattavasti aiempi koululaisen työpiste. Sen yläpuolella on kirjahylly, jossa 
on kirjoja pinoissa kyljellään. Hyllyn alla nurkassa on toinen, punainen puinen tuoli. Puuttuva koululaispöytä 
saattaa olla sama, joka on viety vajaan. Oranssi, pieni 1970-luvun koululaishylly löytyy eteisestä ja 1970-
luvun mallia oleva koululaislamppu karjakeittiöstä.  

Koriste-esineenä kamarin tässä nurkassa ikkunan luona on painokankainen koristevaate, joka esittää 
pikkutyttöä ja koiraa. Sen alla säästöpankin seinäkalenteri 1988 ja tämän osittain peittämänä vanhempi 
koko vuoden valokuvakalenteri, jossa kuva-aiheina hevosia. 

Kirjahyllystä roikkuu pieni joulutonttuaiheinen lasimaalaus ja ainakin vielä 1970-luvun alkupuolella 
suosittuja kankaalle painettuja matkamuistoviirejä Suomesta. Viirit ovat kohteista: Lounais-Hämeen pirtti 
(sijaitsee Saaren kansanpuistossa Tammelassa), Seinäjoki, Tampere (vuonna 1971 valmistunut Näsinneula 
näkyy kuvassa), Humppila, Kittilä ja Helsinki. 

Kirjahyllyn päällä on lasipurkissa suovarpuja (ehkä suopursu ja suokukka) ja toisessa päässä kynttilänjalka 
ilman kynttilää. 

Oikeassa nurkassa lattialla lähellä sohvaa on arvattavasti viimeksi käytössä ollut televisio.  

Kamarin vasemmassa takanurkassa on arvattavasti ollut aikuisen työpiste, josta ovat jäljellä takaseinän 
kirjahylly ja sivuseinän seinähylly-kaappi-yhdistelmä. Hyllyssä on kirjoja pinoissa kyljellään. Kirjoituspöytää 
ei ole.  Todennäköisesti se on siirretty pöydäksi astiakaapin alle keittiöön. Seinään kiinnitettävä valkoinen 
metallinen kohdevalaisin (ehkä 1980-luvulta) on pahvilaatikossa hyllyn alla. Onko se ollut sijoitettuna tähän 
työpisteeseen vai johonkin muualle, jää avoimeksi. Lattialla on Valittujen Palojen luontoaiheisen suurikoisen 
kirjan päällä muovinen valkoinen kelloradio.  

Koriste-esineinä kamarin vasemman takanurkan hyllyryhmässä ovat seinäkaapin päällä 
greippilimonadipullossa viljantähkä ja lasipurkissa jokin kuivanut, suikertava luonnon- tai puutarhakukka. 
Kirjahyllyn reunalla on pyöreä luonnonkivi, punainen puoliksi poltettu kynttilä ja pieni koristeastia, jossa 
lasipurkkiin on kiinnitetty samankokoisia pyöreitä kiviä. Kirjahyllyn päällä on tyhjä Munkki-yskänlääkepullo 
(yskänlääkemerkki 1970-luvulta, pullo on kaapuun pukeutuneen munkin muotoinen, munkkihahmon 
päähineenä oleva korkki puuttuu). Entisen keittiön oven vieressä käsin kirjoitettuna akvarellipohjalla (tai 
käsin kirjoitetusta ja väritetystä painettuna) Fransiscus Assisilaisen rukous. Lattialle oli pudonnut mutta 
sisätilojen laserskannauksen yhteydessä nostettu sohvalle 1960-70-lukujen vaihteesta oleva osuuspankin 
Sumppi-peikko-aiheinen säästölipas. 

Vinottain lähellä kamarin vasenta takanurkkaa on vanha, puu- ja metallirakenteinen poljettava Singer-
merkkinen ompelukone (noin 1950-60-luku). Koneessa on vielä lanka paikoillaan. 

Yksi puinen punainen tuoli (ilmeisesti ruokailuryhmään kuulunut) on ompelukoneen takana vasemmassa 
takanurkassa. 

Kirjoja on kummassakin hyllyssä lähinnä kaunokirjallisuutta mutta vasemmanpuoleisessa hyllyssä myös 
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maatalouden ym. ammattikirjallisutta. Pääosa kirjoista on kaunokirjallisuutta 1970-80-luvuilta mutta 
mukana myös hengellistä ja kaunokirjallisuutta 1940-50-luvuilta ja joitain vanhempia koulukirjoja.  

Nimikkeitä kaunokirjallisuudesta: R. K. Narayan: Kilpimaalarin rakkaus (suom. 1978);  Gerald Durrel: Eläimet 
ja muu kotiväkeni (suom. 1. painos 1972); Abbé Prévost: Manon Lescaut (suom. 1983); Ernst Hemingway: 
Kenelle kellot soivat; Mika Waltari: Parhaat pienoisromaanit; Norman Mailer: Alastomat ja kuolleet; John 
Steinbeck: Tuntemattomalle jumalalle; Annika Idsröm: Sinitaivas (1982); Anni Polva: Nyt lähden minä 
(1979); Colleen McCulloch: Tim (suom. ens. 1979). Lisäksi käännöskirjallisuutta mm. Joy Fielding, Daphne 
Du Maurier, Jacqueline Briskin, Madeleine Brent ja M. M. Kaye.327 

Vanhempaa kaunokirjallisuutta: Aino Räsänen: Helena ei tottele (1964); Anni Swan: Ollin oppivuodet; E. 
Pärnänen: Antti Kivekäs (2. lyh. painos 1943); Wilhelm Moberg: Mies ja hänen naisensa (suom. 1944); 
Annikki Setälä: Tilkkupeitto (1954). 

Maatalouden ammattikirjallisuutta ym.: Makkonen: Nautakarjaoppi; P. Lisitzin: Kotieläinten terveydenhoito; 
Yläneen kunnalliskertomus 1979. 

Muuta tietokirjallisuutta. koulukirjoja ja muistelmia: Hilja Valtonen: Omakehu (1973); Ulf Nilson: Omapäiset; 
Aapeli saarisalo: Etelän ristion mies Matti Rautanen. 

Koulukirjoja: Ervasti – Ruusuvuori: Lukukirja 2; Vanhan testamentin lukemisto; Laulan ja soitan. 

Lastenkirjallisuutta: Anthony Burgess & Fulvio Testa: Siellä missä jäätelö kasvaa (suom. 1979); Jaakko 
Haavio: Sininen hetki (1984). 

Hengellistä kirjallisuutta: John Bunyan: Kristityn vaellus; H. E. Wisløff: Turvassa kaikessa huolimatta; Jaakko 
Haavio: Ikikevät (1947), Sanoja suruun (1963). - Jaakko Haavio oli syntynyt Yläneellä ja toimi Yläneen 
kirkkoherrana 1935-50.328 

Muuhun esineistöön sisältyy vetolaatikoissa sohvalla pakasterasioita muovikassissa, 
suurkeittiöelintarvikepakkausmuoviämpäri ja valkoinen muovinen kulho tai amppeli.  

Toisessa vetolaatikossaa sohvan toisessa päässä on samoin muovisia pakasterasioita tai uusiokäyttöön 
pakasterasioiksi otettuja elintarvikerasioita kansineen, suurkeittiöelintarvikepakkausmuoviämpärin kansi ja 
muovinen juomapullo. Jäätelörasian kannessa teksti ”Juustom. 20.4.86. Jenni”. Tässä ”juustomaito” kertoo 
pakastetun ternimaidon ternisyyden asteen (kelpaa vielä uunijuustoon, vastakohta on ”pullamaito”, josta ei 
enää saa uunijuustoa), päivämäärä pakastusajan ja ”Jenni” on lehmän nimi, josta voidaan päätellä maidon 
lehmäkohtaisia ominaisuuksia. Kun esineistö muuten viittaa maatalouslomittajan ammatissa toimimiseen, 
ja Päivölä on jo 1980-luvulla ollut asuntotilana, maitoa lienee saatu muualta. 

Muutoin sohvalla on mehumaijan lävikkö (muita mehumaijan osia on entisessä keittiössä) ja metallinen 
lasagnentekokone (myyntipakkaus tupakeittiössä). 

Lattialla olevista vetolaatikoista päällimmäisessä on pyöreä paristokäyttöinen seinäkello, joululahjapaperia, 
vanhanmallinen musta kameran kotelo (lattialla vieressä myös Fujin pahvinen filmipakkaus), paperipussissa 
punajuuren siemeniä, ainakin neljä Kunnallisvirkamiesliiton kalenteria, päällimmäinen vuodelta 1986.  

Kahdesta alimmaisesta vetolaatikosta lattialla toisessa on posliinimuki, Pellervo-lehden numero noin 1960-
luvulta (lehden nimi painettu vielä fraktuuralla), sen päällä vanha musta, ristikantinen virsikirja tai uusi 
testamentti. Tämän alla Silja Linen laivalippu ja ruotsinkielinen Pohjanmaan matkailuesite. Pohjimmaisena 

                                                           
327 Kirjojen tietoja ja julkaisuvuosia tässä ja edempänä haettu ja täydennetty Suomen kansallisbiografia Fennicasta, 
Kansalliskirjasto 2019. 
328 Mattila-Lonka 2001:130. 
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vanha painettu traktorin rekisteröintiin liittyvä asiakirja (ehkä 1940-50-luvulta). Osittain laatikon päällä, 
osittain lattialla kirjottu valkoinen pöytäliina. 

Toisessa alimmaisessa muovilaatikossa ainakin suurkeittiöelintarvikepakkausmuoviämpäri. 

Television päällä on lehtiä ja esitteitä, joukossa ainakin Ammattikasvatushallituksen ruokasieniopas, Suomen 
matkailu -lehden numero, värikkäitä, painettuja ruokareseptikeräilykorkkeja (ehkä 1970-80-luku) ja 
sanomalehdestä leikattu eläinlääketieteen professorin, Suomen hippoksen puheenjohtajan, 1950-luvun 
alussa vähän aikaa myös Yläneellä eläinlääkärinä toimineen Erkki Rajakosken muistokirjoitus vuodelta 1977. 
Näiden vieressä säilytyslaatikossa C-kasetteja, mm. Kotimaiset (Minttu sekä Ville, Reikani Reikani) ja Lavojen 
mestarit sekä FaberCastellin värikynäpakkaus. Vieressä vanhassa kaupan lihapakkauksessa pikkutavaraa: 
makeisrasia, terätön paksu tussikynä, kyniä, korkkeja, keittiötavaraa. 

5.3.1.4 Kamari, entinen keittiö 
Entisestä keittiöstä on tehty kamari kun entisestä tuvasta on tehty tupakeittiö.  Huoneeseen on ovi sekä 
kamarista (aukeaa kamariin) että eteisestä (aukeaa eteiseen). Kamarin ovelta katsoen takaseinällä on ikkuna 
pihalle ja oikealla ikkuna tielle päin. Vasemmalla on muuri ja kiinteä metallinen puuhella. (Liitteet 32, 33, 34, 
35) 

Katto on puinen lautapaneelikatto. Kattolampun kanta ja johto ovat vanhat (1940-50-luku), varjostin 
uudempi (1970-80-luku). Sähköjohdot ja pistorasiat ehkä 1950-luvun lopusta tai 1960-luvun alusta. Muurin 
vieressä sinkityllä pellillä suojattu seinä ja betonirapattu muuri on maalattu vaalean kellanruskeiksi. 
Muurissa on kaksi peltiä, tuhkaluukku ja ilmanvaihtoluukku. Seinät ovat harmaanvalkoista pinkopahvia. 
Nämä edustavat ehkä 1950-lukua. Lattia on uudempaa muovimattoa, ehkä 1980-luvun alusta. Lattian 
jalkalistat ja eteiseen vievän oven puitelaudat puuttuvat. Nämä on todennäköisesti irrotettu lattian uutta 
muovimattoa asennettaessa, ovenpuitteiden irrotusta on voinut vaatia myös pakastearkun sisään tuonti. 
Muurin päällä on kaupan muovikassissa muutamia tapettirullia myyntipakkauksissaan. 

Lattialla on tummansinen räsymatto. Kukka-aiheiset ikkunaverhot ovat ehkä 1980-luvulta. Seinän vieressä 
kärpäsverkko ikkunaa varten. Kyljellään olevan sängyn päällä kaksi kehystettyä, maalattua, pastellisävyistä 
seinätaulua, aiheena järvimaisemat. Toisen ikkunan luona on seinässä hevosaiheinen valokuvajuliste, toisen 
luona auto- ja laiva-aiheinen mainosjuliste. Jääkaapin päällä kaksi valkoista, linnun muotoista posliinista 
kynttilänjalkaa ja lasinen maljakko.  

Kalusteina on eteisen ovea vasten jääkaappi. Huoneen takaseinällä on pakastearkku kansi auki (Khronoksen 
talon sisätilojen laserskannauksessa kansi suljettu). Vasemmalla seinällä on vanha punaiseksi maalattu 
lasten sänky täynnä tavaraa ja sen edessä kyljellään lattialla valkoinen vaneripohjainen uudempi aikuisten 
sänky. Pakastearkun edustalla uudehko muovinen pyykkikori.  

Pienempiä kalusteita on hellan päällä viilujäljitelmäinen hylly. Sen alla hellan päällä suojana kerniliinoja ja 
vanhoja lehtiä ja esitteitä. Kaapin päällä muovinen joululiina. Ovenpielessä oikealla on lattialle jostain 
nostettuna pieni valkoinen laatikosto pikkuesineille. Siinä yhdessä laatikossa nappeja, solkia ym., toisessa 
pari nahkaista ehkä noin 1970-lukua edustavaa rannekellonhihnaa käyttämättöminä. 

Esineistössä on seinustoilla tavaraa pahvilaatikoissa ja muovikasseissa: lehtiä, tekstiilejä, pakaste- ja muita 
muovirasioita, muutamia kirjoja. 

Muutoin etenkin keittiön esineistöä: useamman kuin yhden kotona mehun keittämiseen marjoista käytetyn 
metallisen mehumaijan osia pahvilaatikoiden päällä hellan luona (yksi osa myös kamarin sohvalla), 
jääkaapin muovilaatikoita ja ritilähyllyjä tavarapinoissa. Yksittäisiä esineitä muovinen lävikkö ja metallinen 
siivilä, muovikulhoja (mm. jääkaapissa), vanha harjaksinen, puu- ja metallivartinen pullasuti. Hellalla 
leivinpaperipakkaus. Sänkyyn nojaa lyhytvartinen vanha puinen leipälapio. 
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Muovikasseissa paljon pakasterasioita ja pakastukseen uusiokäytettyjä kaupan elintarvikepakkauksia kuten 
muovirasioita, jäätelö- ja irtomakeisrasioiden kansia, erilaisia mehu- ja juomapulloja, jokunen 
muovikanisteri ja suurkeittiöelintarvikepakkausämpäri, muutama lasipurkki. Jäätelörasioiden käytöstä 
ternimaidon pakastukseen kertovat merkinnät ”Juustom. Jenni 20.4.86” ja ”Ofelia, Juustomaito”.  

Tekstiileistä ikkunan edustalla on taiteltuna uudehko punakeltaraitainen patja. Vieressä muovikassissa 
tekstiilejä, pari vaatetta sängyn päällä ja nurkassa rullalla vanha vaahtomuovinen patja ilman suojusta. 
Uuninpellistä roikkuu sinivalkoinen Jenkki-purukumin mainoslippalakki, joissa lipassa urheiluseuran logo ja 
kuulakynällä kirjoitettuna omistajan etunimi ja seura PöU (Pöytyän urheilijat). Lattialla sinivalkoinen 
samanlainen Trip-mehujuoman mainoslippalakki.  

Myyntipakkauksia mm. kuusenkynttilöistä (kaksi, vanhempi ja uudempi), jokin Riihimäen lasin kristalliesine, 
kahvinkeitin, myös myyntipakkausten styroksmuovikoteloita.  

Lehtiä ja hiukan kirjoja, esitteitä, mainoksia ym. pahvilaatikoissa, muovikasseissa, parissa päre- ja yhdessä 
muovikorissa tai hellalla olevan kaapin laatikoissa tai tavarapinoissa tai sängyllä.  

Kirjoista lattialla pahvilaatikossa tekstiilien päällä kuvateos ”Mauno Koivisto”.  Hellan vieressä tavarapinossa 
Tore Zetterholm: Kirjaniekat (1984), hellalla kirja ”Seulottua sanaa” (SKS, 1961). Sängyllä Kompassikirja-
sarjan taskukirjapainos George Sava: Parantava veitsi (1960-luku). Kaapin laatikossa hellalla toisessa 
laaatikossa Maatalouskalenteri (1979, julkaisija Pellervoseura ja Maatalouskeskusten liitto).329 

Lehdistä erottuvat Valitut Palat (1993), Ilta-Sanomat (1992), Suomen matkailu ja Hevosurheilu. Esitteistä 
Ikaalisten kylpylä, Pyhäjärvi (Säkylä), Paikalliskultturia (Alastaro, Loimaa, Loimaan kunta, Mellilä 1999), 
karttoja ja mainoksia (mm. Tapiola, Turun osuuskauppa, kosmetiikan postimyyntiyritys Yves Rocher). 
Raviohjelma Turun Metsämäen raviradalta heinäkuulta 1990.  

Muuta kirjallista materiaalia Kuusamon Iivaaran lomakeskuksen muovinen kansio Kunnallisvirkamiesliiton ja 
Maatalouslomittajat ry:n painatuksin, Farma-maatalousnäyttelyn 1986 esittelijäkortti (tekstillä 
Maatalouslomittajat). Hellalla olevan kaapin toisessa laatikossa lapsen piirtämä kortti ja horoskorppikirja 
tähtimerkistä Oinas. 

Lattialla jonkun pahvilaatikon alla vanha, pieni, maalarinteipillä korjattu lasten ksylofoni. 

5.3.1.5 Vintin rappuset 
Vintin rappusiin aukeaa eteisestä kevyt lautapaneelinen ovi. Sen jälkeen on pari porrasaskelmaa ja tämän 
jälkeen jyrkemmät puiset rappuset. Rappusten sivuun jää vähän seinätilaa, jossa on muutama 
ripustusnaula. (Liitteet 33, 34, 37) 

Alarappusilla on pinossa hiukan lehtä ja kirjoja: Harlekiini-sarja, Julia-sarja, Linna-sarja (1986), Valitut palat, 
neulelehti, joku sanomalehti. Eteisen lattialle levinneet kirjat lienevät kaatuneet tästä pinosta joskus. 
Muovikassissa lisää lehtiä, päällä taiteltu vanha kernipöytäliina (ehkä 1970-80-luvulta), vanha rottingista 
punottu kukka-amppeli. 

Rappusten sivussa on pari vanhaa pölynimurin suulaketta, vanhoja kesäkenkiä (ehkä 1970-luvulta), vanhoja 
vaatteita isossa pahvilaatikossa ja seinässä naulassa. 

Rappusissa kulkee seinässä sekä vanhoja, mustia, punospintaisia sähköjohtoja että uudempia valkoisia 
muovipintaisia. Rappusten yläpäässä vintin sisäseinässä on sulaketaulu.  

Rappusissa ja niiden yläpäässä jonkun remontin (arvatenkin käymälän, kellarin ja/tai saunan rakentamisen) 
                                                           
329 Kirjojen tietoja ja julkaisuvuosia tässä ja edempänä haettu ja täydennetty Suomen kansallisbiografia Fennicasta, 
Kansalliskirjasto 2019. 



60 
 

yhteydessä maalattu seiniin ja tutkirakenteisiin maalaustöiden yhteydessä raitoja, kun on maalattu sinisiä, 
valkoisia ja punaisia maalisiveltimiä tyhjäksi. Samanlaisia maalausjälkiä on myös vajassa. Tämä on ollut 
helpoin tapa saada maalisivellin puhtaaksi paksusta maalista kunkin maalausvaiheen lopussa. 

5.3.1.6 Vintti 
Vintti on kylmä ja rakentamaton. Rappuset vinttiin tulevat eteisestä ja vintin  kummassakin päädyssä on 
ikkuna. Keskellä on savupiippu. Yläosasasa piipun muurauksissa on tukirakenteena kanaverkkoa. Katto on 
tiilikatto ja rakennettu aiemman pärekaton päälle, joka vielä näkyy sisältä. Ulkoseinissä näkyy alaosassa 
vinolaudoitusta välikerroksena ulkoseinissä ulkopuolella uloimpana olevan peiterimoitetun 
pystylaudoituksen alla. Eristeenä on muuten paitsi eteisen kohdalla sisäkaton päällä sahanpurua. Eristeiden 
päälle on osassa vintin lattia aseteltu lautoja siten kuin navetan vintissäkin. (Liitteet 33, 34, 37) 

Rapuista katsoen takimmaisen katonlappeen alla roikkuu vanhoja vaatteita vaatepuissa. Muuten on tavaraa, 
etenkin vanhoja lehtiä pahvilaatikoissa ja hiukan erilaisia käytöstä jääneitä tavaroita. 

Vanhoja vaatteita on myös pahvilaatikoissa ja lisäksi matonkuteita kerissä. Naulassa roikkuvat vanhat 
monot. Siellä täällä näkyy jokunen vanha kenkä, myös vanha käsilaukku. 

Vanhaa esineistöä ehkä jo 1930-luvulta ovat ikkunan vieressä seinään nojaava vanha puinen hevoskärryn 
penkki ja kaksi vanhaa pärekoppaa. Seinällä on käyttämätön hevosenkenkä. Jossakin reunassa on vanhoja 
puisia rimanpätkiä pinossa, ehkä jo talon rakennusvaiheessa vinttiin jätettyjä. 

Vanhempaa teollista käyttöesineistöä edustaa vanhanmallinen käytöstä jäänyt jalkalamppu ehkä 1930-
1950-luvulta ja vanhanmallinen, arviolta samanikäinen pieni kulunut matkalaukku, rikki mennyt nukkekoti.  

Koulusssa askarreltu lienee ruskeista pahvilaatikoista tai ruskealla paperilla päällystetty koottu kivikirkon 
pienoismalli. Lattialla on rikki menneen vanhan olkihimmelin jäänteet. Jonkun laatikon päällä kehyksetön 
maisema-aiheinen pastellisävyinen maalaus kankaalle (kehykset ehkä menneet rikki, ellei itse maalattu). 

Nurkassa on vanha metallinen kattolampun varjostimen kehikko (ehkä 1950-60-luku). Lattialla on vanha 
silityslauta. Jossain yksittäinen kauppaan munia myydessä käytetty pahvinen munakenno lytistyneenä. 
Yhdessä laatikossa on tallessa leppeelle taiteltuina vanhoja sipuliverkkopusseja, joissa siemensipuleita on 
myyty ja korjattuja ja kuivatettuja sipuleita säilytetty. 

Uudempaa teollista käyttöesineistöä ovat sähkölämmitin ja sähköllä toimiva lämpöpatteri ja noin 1970-
luvun mallia oleva käytöstä jäänyt pölynimuri. Vintille on varastoitu myös vanha televisioantenni. Ikkunan 
luona on ikkunatiivistenauhan pakkaus. 

1980-lukua tai myöhempää aikaa edustanevat kasvuturvesäkki, jotkut tavaroiden myyntipakkausten 
styroksmuovikotelot, poltettu ulkokynttilä. 

Vanhoja lehtiä on pahvilaatikoissa ja pinoissa runsaasti.  

Maatalouden ammatti- ja harrastuslehdistä erottuvat Pellervo (mm. 1984 ja 1987), Metsäuutiset, 
Maaseudun tulevaisuus (1985), Nuorten Sarka (1970, 4H-liiton julkaisu).  

Valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia sanomalehtiä ovat Kotimaa (1980), Turun Sanomat, Säkylän-
Köyliön-Yläneen Sanomat (ilmestynyt tällä nimellä 1979-1991, myöhemmin Pyhäjärviseutu, yhdistynyt 
Alasatakuntaan 2003).330 Lehtileikkeenä tästä on talletettu muovisuojuksessa laaja uutinen Suomen 
hyönteistieteellisen seuran vierailusta Yläneellä Sahlbergin hyönteistieteilijäsuvun jalanjäljissä ja tähän 
liittyneestä näyttelystä. – Sahlberg-suku omisti Yläneen Uuttakartanoa vuosina 1809-1890, suvussa oli 
                                                           
330 Lehtien ilmestymis- ja nimenmuutostiedot tässä ja edempänä Suomen kansallisbibliografia Fennicasta, Kansalliskir-
jasto 2019. 
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hyönteistieteilijöitä neljässä polvessa, joista kaksi varhaisinta hyönteistieteilijäpolvea samalla Yläneen 
Uudenkartanon omistajia.331 

Asiakaslehtiä ovat Me (1976, E-liikkeen asiakaslehti), Maatilan Pirkka (K-Maatalouden asiakaslehti), Työn 
lomassa (1968, Säästöpankin asiakaslehti, myöhemmin ”Kymppi”), YV (1966, Osuuspankin asiakaslehti). 

Yleisaikakaus- ja harrastuslehtiä ovat Kotiliesi (1960-70-luku), Me Naiset (1976, 1977), Yleisurheilu (1972), 
neulelehdet, Kodin Kuvalehti (1969, 1970), Anna (1982), Kansa taisteli – Miehet kertovat (1970). 

Kirjoista erottuu ammatti- ja tietokirjallisuudesta P. Lisitzin: Utaretulehdus (1962).  

Kaunokirjallisuutta: Unto Seppänen: Juhla meren rannalla; D. H. Lawrence: Poikia ja rakastajia (1960-luvun 
taskukirjapainos), ”Sulkakoristeinen sombrero” (Montana-sarja, 1950-luku); A. J. Cronin: Lääkärin tie. 

Koulukirjoja, ehkä oppikoulun, on 1950-60-luvuilta, ainakin englannin ja saksan oppikirjoja, mm. Saksan 
kielen alkeet I ja Saksan kielen keskeistä sanavarastoa. Kansakoulun kirjoista Oma Kirja (1954, jokin 
kansakoulun II luokan oppikirja).  

Muusta aineistosta erottuvat Postinumeroluettelo (1970-80-luku), eläinaiheisia keräilykortteja (ehkä 1970-
80-luku), Helsingin taidehallin näyttelyluettelo. Mainoksia: E-Tarmola (jokin E-osuusliikkeen kauppa, 1970-
80-luku), pankki, kirjakerho (1980-90-luku). 

Yhdessä puisessa hedelmälaatikossa on pahville liimattu, mahdollisesti joskus seinällä ollut mustavalkoinen 
valokuva kahdesta haitarinsoittajasta. Kuva on ehkä 1950-luvulta. 

Kirjallisia dokumentteja on Maatalouslomittajat ry:ltä ja kunnallisvirkamiesliiton Lounais-Suomen piiriltä 
sekä Sanoma Oy:n kenttämyyntiorganisaatiolta 1970. 

5.3.2 Sauna 
5.3.2.1 Saunan veranta 
Saunan edessä on katettu, betonipohjainen, puisilla kaiteilla ympäröity avoveranta. Sen edessä on 
porraskivenä vanha tahkonkivi. Verannan pystytolpassa on ulkolämpömittari ja tolpasta on lähtenyt 
pyykkinaru talousrakennuksen päädyssä oleviin koivuihin. Välillä on pyykkinarun kiinnikkeenä ollut puinen 
seiväs. (Liite 37) 

Saunan verannalla ja sen edustalla on pääosin puutarhanhoitoon liittyviä esineitä. Näitä ovat muiden 
muassa uudehko työnnettävä mekaaninen puutarhahara, ultraääneen perustuva myyränkarkotin (laitteen 
myyntipakkaus on säilynyt asuinrakennuksessa), muovinen kastelukannu, muovisia 
kertakäyttötaimiruukkuja, lämpöharso, puutarhalannoitesäkki, varrellinen heilurihara, haravanvarsi, 
muoviletkunpätkä ja lankakela. Maassa on rikkinäinen muovinen kukka-amppeli. Kaupan muovinen lihan 
myyntipakkaus lienee ollut uusiokäytössä puutarhassa, samoin kevyet puiset kaupan hedelmälaatikot, joita 
samoin kuin kaupan pahvilaatikoitakin oli myös talousrakennuksen sisätiloissa. (Liite 38) 

Saunaan liittyvää esineistöä ovat pyykkinarun ohella ämpäri ja kauha verannalla ja verannan sivussa pari 
muovista pesuvatia. Verannan kaiteeseen nojaa muovinen saunan lattiaritilä. Oven edustalla on 
ikkunanpesuaineen suihkepullo. Verannan kapeamman sivun kaiteeseen nojaa parila, jolla on saatettu esim. 
hiillostaa silakoita saunanpesässä. (Liite 38) 

Muuten on verannan kaiteitten poikki asetetun puuseipään ja toisen kaiteen päällä pari vanhaa räsymattoa 
ja narussa roikkuu jokin vaate, ehkä sivummalla olevan vanhan metallirunkoisen puutarhakeinun 
katekangas. 

                                                           
331 Mattila-Lonka 2001: 67-72. 



62 
 

5.3.2.2 Saunakamari 
Saunakamariin tullaan saunan ulko-ovesta verannalta. Oikealta aukeaa ovi saunahuoneeseen, vasemmalla 
seinällä on ikkuna. Saunakanmarin seinät, katto ja ovet ovat lakattua lautapaneelia. Lattialla on palanen 
muovimattoa ja uudehko tehdastekoinen yksivärinen räsymatto. Lattia lienee maalattua betonia. Ikkunassa 
on pieni verho ja seinällä naulakko. (Liitteet 33, 34, 35, 36) 

Saunan sisätilat ovat siistit ja muutoin hyväkuntoiset mutta homeen haju ilmassa kertoo vaurioista, joita on 
aiheuttanut saunahuoneen katossa näkyvä lattiasieni.332 Sen kasvun lienee mahdollistanut jokin 
kosteusvaurio, mahdollisesti ehkä saunan katossa piipun vieressä. 

Kalustuksena saunakamarissa on puinen, maalattu keittiön työtasokaappi (ehkä 1930-50-luvulta), joka hyvin 
on voinut kuulua asuinrakennuksen alkuperäiseen keittiökalustukseen, ja kankaalla verhoiltu vanha 
nojatuoli (ehkä 1950-70-luvulta).  Kaapin päällä on itse tehty virkattupäällyksinen tyyny. 

Saunaan tai saunakamariin liittyvää esineistöä ovat uudehko päreestä tehty puuteline, pari muoviämpäriä, 
kaapin päällä vanha metallinen, emaljoitu pesuvati ja froteepyyhe. Pesuvadissa on juomalasi, pyykkipoikia, 
puukontuppi ja kampa. Myös valittujen palojen taskualmanakka 1995. Vieressä kaapin päällä peili. 
Pahvilaatikossa sivummalla jalkaraspi ja muovisia papiljotteja. 

Siivousvälineitä ovat muovinen lattiaharja ja lyhytvartinen ikkunalasta (ehkä 1980-luku). Siivousaineista 
löytyy yleispuhdistusaine ja verannalla ikkunanpesuaine. Myös astianpesuainepullo. 

Muuten saunakamarissa on lähinnä pahvilaatikoissa, kaapin päällä, nojatuolissa ja nauloissa seinillä erilaista 
tavaraa pahvi- ja puulaatikoissa ja muovikasseissa. 

Styrokslaatikot (ehkä kaupan liha- tai kalatiskiltä poistetut) ja useampi siististi laskostettu sipulien 
verkkopussi lienee hankittu puutarha- ym. käyttöön, varmaan tähän ovat sopineet myös puiset 
hedelmälaatikot ja muoviset hedelmäkennot. Kasvimaalla on rivejä merkitessä saatettu käyttää noin 40 cm 
pituisia puu- ja muovikeppejä, jotka jossain välissä ovat päätyneet saunakamariin. Jossakin pahvilaatikossa 
on paperipusseissa kukkien siemeniä, mm. päivänkakkara, rusoikikukka ja leukoija. Lattialla on vanha 
muovinen kukka-amppeli. 

Naulassa on sininen kerninen sadetakki (ehkä 1970-luvulta) ja jokin valkoinen, auringonpaisteelta verhoava 
kesävaate, kumpikin varmaan piha- ja puutarhatöissä käytetty. Vieressä laatikon päällä myös jokunen muu 
vaate, ehkä paita. Jossain pahvilaatikossa punainen itse tehty villaneule. 

Rakennustarvikkeista on näkyvillä metallinen karkea viila tai raspi, pakasterasiassa (1980-luku) sekalaisia 
ruuveja ja lyijykynänpätkä. myyntipakkauksessaan löytyy oveen kiinteänä asennettava Abloy-lukko (ehkä 
aiottu saunan tai asuinrakennuksen ulko-oveen mutta jäänyt asentamatta, nytkin saunan ulko-ovessa on 
lukko, mutta vain ulkoa avattava ja suljettava, kun pakkauksessa oleva malli on sisältä myös ilman avainta 
vääntimellä toimiva).  

Muuta satunnaista esineistöä on neljän litran lasinen hillopurkki (voitu käyttää esim. omenahilloon tai 
suolakurkuille kotisäilönnässä), iso kymmenen litran muovikanisteri vailla etikettejä (ehkä otettu johonkin 
tilapäiseen uusiokäyttöön). Kaapin päällä ilmeisesti poistoon menneen vanhan jääkaapin lasi- ja 
metallihyllyjä. 

Myyntipakkauksista muovisia juomapulloja (Vip-mehu; Kössin kotisima, parasta ennen -päiväys 1999). 
Uudehko kahvinkeittimen myyntipakkaus ehkä 1990-luvulta. Pahvilaatikoita uusiokäyttöön tavaroiden 
säilytystä varten on haettu kaupasta. Laatikoissa on elintarvikkeiden, kuten kananmunien hedelmien ja 

                                                           
332 Katso Lehtinen 2018a. 
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vihannesten tuotemerkkejä. 

Muovikasseissa on seinään naulaan tai saunanpeltien vetimiin ripustettuina pestynä talteen laitettuja litran 
täysmaito- ja tuoremehutölkkejä. Tölkit lienee aiottu uusiokäyttöön esim. pakastuksessa. Ehkä tölkkien 
alaosissa voi myös kasvattaa taimia. 

Muovikasseissa, pahvilaatikoissa tai muovisissa säilytyslaatikoissa on lehtiä ja esitteitä. Sanomalehtiä 
tarvitaan saunansytykkeiksi, mutta myös esimerkiksi taimiruukkujen alle laatikoiden pohjille ym. 
Sanomalehdistä ja esitteistä ovat osuneet päällimmäisiksi Turun Sanomien Extran ristikkosivu alkuun 
täytettynä, Pyhäjärviseutu (Säkylässä vuoteen 2003 ilmestynyt paikallislehti, liitettiin sitten Eurassa 
ilmestyneeseen Alasatakuntaan), Lahden kaupungin ja Perniössä sijaitsevan Lupajan muinaispolun 
matkailuesitteet ja Kesport Säkylän esite.  

Muuta tunnistettavaa kirjallista materiaalia ovat Pellervo-seuran julkaiseman maatalouden ammattilehti 
Pellervon vuosikerroille tarkoitetut muoviset kansiot (tyhjinä pahvilaatikossa, itse lehtiä on pahvilaatikoissa 
enemmän asuinrakennuksen vintillä), ikkunalaudalla Hotelli Cumuluksen tulitikkulaatikko ja jossain 
pahvilaatikossa suuren suomalaisen kirjakerhon pahvikuori. Kaapin päällä vadissa Valittujen palojen 
taskukalenteri 1995. Muovikassien tuotemerkeistä erottuu Peurungan kuntoutumis- ja liikuntakeskus.  

5.3.2.3 Saunahuone 
Saunahuone on betonilattiainen. Seinät ja katto ovat lakattua lautapaneelia lukuun ottamatta rapattua 
muuriosaa. Pihan puoleisella seinällä on ikkuna. Kiinteitä kalusteita ovat kiuas, vesipata ja puiset lauteet. 
Oven pielessä on 1960-luvun mallia oleva pulsaattoripesukone. (Liitteet 33, 34, 35, 36) 
 
Kattoon on sijoitettu muoviset pyykkinarut. Seinän vieressä on joitakin muoviämpäreitä. Nurkassa seinällä 
metallikorihyllyllä shampoo, saippua, merisuola ja pyykinpesuaine.  
 
Muutoin muutama pahvilaatikko, joissa jotain tavaraa muovikasseissa. 

5.3.3 Talousrakennus 
5.3.3.1 Vaja 
Entinen lato, myöhempi vaja on lautarakenteinen, myös lattia on lautaa. Tukirakenteet ovat puusta. 
Pääosassa seiniä on pystyrimoitus.  

Pariovat aukeavat pihalle, toinen ovipari niitä vastapäätä pellon puolella on jossain vaiheessa laudoitettu 
umpeen, sarananpaikat näkyvät vielä seinälaudoituksessa. Navetan puolella on ovi navettaan. Oven vieressä 
ovat tikapuut rakentamattomalle navetan vintille. (Liitteet 33, 34, 35, 36) 

Valaisimia tai ainakin niiden sähköjohtoja lienee uusittu joskus ehkä 1970-1980-luvuilla. Valaisin on navetan 
sisäoven vieressä ja pistorasia ulko-oven vieressä. 

Maatilavaiheen esineistöä on vajassa kaiken kaikkiaan vähän. Esineistön vähäisyyden mahdollinen selittäjä 
voi olla, että viljelystä luovuttaessa tai omistajanvaihdoksen yhteydessä tai muuten maatalouteen liittyvää 
irtaimistoa olisi myyty.  Tähän viittaa vuonna 1968 tehdyn kauppakirjan maininta, että kiinteistö myydään 
ilman irtaimistoa. Tämä selittää todennäköisesti sen, että maatalouden koneita sen paremmin hevos- kuin 
traktorivetoisia ei ole juuri lainkaan ja muutakin maatilavaiheen irtaimistoa on vain hyvin vähän. 

Vanhinta maatilavaiheen esineistöä edustavat talousrakennuksen nykyisessä vajaosassa, entisessä lato-
osassa säilyneet joidenkin hevosvetoisten työkoneiden tai hevoskärryjen pyöräparit  ja hevoskärryjen 
lehtijouset akseleineen, tekstiilien kotikäsittelyyn liittyvät vanhat välineet kuten vyyhdinpuut ja vanhat 
kangaspuut, kaikki puusepäntekoisia tai itse tehtyjä,  todennäköisesti tehdastekoisen rukin hajonneet 
kappaleet, puinen pokasaha, lautainen tiinu, hajonnut, tehdastekoinen mutta maalaamaton  puinen 
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potkukelkka ja pärekoppa, jossa rohtimia. Pärekoppaa on todennäköisimmin viimeksi käytetty kuivikeolkien 
viemiseen makasiinista navettaan. Rohtimet, jotka ovat pellavan käsittelyn eräs välituote, on ehkä kumottu 
koppaan myöhemmin. Pärekoppa, potkukelkka ja tiinu ovat voineet olla käytössä vielä myös 1960-70 luvuilla 
niin kauan kuin tilalla on ollut karjaa ja tilalla on asuttu ympärivuotisesti. Vanhempaa käyttöesineistöä 1930-
50-luvuilta ovat vielä myös kaksi kahviprännäriä, joilla on itse paahdettu kahvipapuja, ja peltinen muutaman 
litran maitokannu. 

Uudemmat, selkeästi tehdastekoiset, osina varastoidut kangaspuut vajassa voivat liittyä mahdollisesti myös 
jo myöhempään asuntotilavaiheeseen. Mattoja kudottaessa kangaspuut on saatettu pystyttää sisätiloihin ja 
purkaa taas kun matot on saatu kudottua.  

Myöhempää maatilavaiheen esineistöä vajassa ovat kananmunia maatiloilta kauppaan toimitettaessa 
käytetyt pahviset munakennot, maitoa meijeriin luovutettaessa ja muutenkin lypsyn jälkeen siivilöitäessä 
käytetyt siivilävanut ja eläinten rehujen, lääkkeiden ym. muoviämpäripakkaukset, ainakin Tummeli-
lypsyvoide, joka edustanee 1960-70-lukuja. Karjatalouteen 1960-70-lukujen vaihteen tienoilla tai 
myöhemmin viittaa myös muovimuki, jolla on annosteltu jauhemaista rehua tai rehusuolaa maitoon tai 
veteen sekoitettavaksi vasikkaa juotettaessa tai jauhorehuun sekoitettavaksi osana lehmän kuivaruokaa. 
Karjanrehujen pakkauksista löytyy muovinen herajauhesäkki.  

Muovisia apulantasäkkejä on enemmänkin, samoin jokunen kangassäkki. Nämä eivät kaikki ehkä 
välttämättä enää liity tilan omaan maatalouteen, koska kaikenlaisia paperi-, kangas- ja muovisäkkejä on 
alusta alkaen myös huolellisesti uusiokäytetty maataloudessa, rakentamisessa, piha- ja puutarhatöissä ym. 
Kangassäkeissä on kuljetettu ja ehkä säilytettykin viljaa ja myös siirretty perunoita perunamaalta kellariin 
syksyllä perunannoston aikaan. Kangassäkkien teksteistä on luettavissa, että alun perin niissä on tuotu 
Suomeen yllensä kahvia (esim. ”Cafe do Brazil”). Myös erilaisia muovikanistereita. Näissä on voinut olla 
karjan ravintoainetiivisteitä ym, mutta muovikanistereita on myös uusiokäytetty joko astioina tai 
leikkelemällä muovista esimerkiksi aitatolpan eristimiin prikkoja. Myös vanha puinen, ehkä itse, 
mahdollisesti koulun käsityönä joskus tehty lintulauta. Vajan oven suussa on köysiä (muovisia ja 
luonnonmateriaalista). 

Erilaisia kaupan pahvilaatikoita, joihin on varastoitu tavaraa, on runsaasti. Myös tämä on uusiokäyttöä: 
kaupoista on aina saanut tätä varten laatikoita, lisäksi on puisia hedelmälaatikoita, joille myös löytyy 
käyttöä. Pahvilaatikoiden tuotemerkkejä ehkä 1970-80-luvuilta ovat Esan Maito Punkalaitumelta, Knorr, 
Cloetta, Jaffa, Oululainen, Koff, Valio jne. 

Varhaisempaa maatilavaihetta edustavia, todennäköisesti tilattuina vastaanotettuja  lehtiä pahvilaatikoissa 
tai satunnaisesti irrallaan ovat Keskusosuusliike Hankkijan asiakaslehti Hankkijan saroilta, Kokemäellä 
ilmestynyt Maalaisliitto-Keskustapuolueen äänenkannattaja Lalli, Eurassa ilmestynyt ja myös Yläneelle 
levinnyt Kunnallis-Sanomat (nimenä myöhemmin vuodesta 1974 Alasatakunta), Osuuskauppaliikkeen 
asiakaslehti Yhteishyvä ja Pellervo-Seuran julkaisema maatalouden aikakauslehti Pellervo ehkä 1960-luvun 
lopulta.333 Lasten leluista löytyy ehkä 1960-lukua edustava pieni muovinen nukenvaunu.  

Työkaluista 1960-70-lukua maatilana ja aikaa siitä eteenpäin asuintilana sopivat edustamaan pitkävartinen 
sokerijuurikkaanharvennuskuokka, jota on käytetty myös kasvimaan kitkemisessä, lehtiharavat ja 
metallirunkoiset, lautapohjaiset käsikärryt, joilla on karjataloudessa lykätty maito- ja vesitonkia ja joita- on 
käytetty myös piha- ja puutarhatöissä. 

                                                           
333 Lehtien ilmestymis- ja nimenmuutostiedot tässä ja edempänä Suomen kansallisbibliografia Fennicasta, Kansalliskir-
jasto 2019. 



65 
 

Asunto- ja loma-asuntovaiheita maatilavaiheen jälkeen todennäköisesti edustaa vajassa säilytetty, ilman 
renkaita oleva, arviolta ehkä 1970-luvun alun mallia oleva Datsun-merkkinen henkilöauto. Autoon liittyviä 
tarvikkeita tältä tai myöhemmältä ajalta ovat ainakin auton ilmapumppu, varoituskolmion kotelo, 
jäähdytysneste-, tuulilasinpesuneste- ym. pullot (muovisia noin litran pulloja), auton (tai traktorin) uudehko 
akku (ehkä 1980-luvulta), eri ikäisiä auton päälirenkaita vanteineen tai ilman ja sarja pölykapseleita, yksi 
auton sisäkumi. Itse auto seisoi syksyllä 2016 vajan nurkassa pukeilla ilman renkaita.  Polttoainetta (ehkä 
traktorin, jos sellainen on ollut, traktorityökaluja ei näy, siksi ehkä vain autolle myöhemmin) on iso peltinen 
polttoainekanisteri. 

Auton kanssa samaa ikää saattavat olla 1970-luvun auto- ja matkailuaiheiset ja yleisaikakauslehdet joita on 
autossa ja vajan lattialla. näitä ovat ainakin Purje ja Moottori -lehden numerot vuodelta 1972 ja samoilta 
ajoilta ainakin Viikko-Sanomat vuodelta 1974. Sivummalla pahvilaatikoissa on hiukan uudempia lehtiä ehkä 
1970- tai 1980-luvuilta: sanomalehdistä Turun Sanomat ja Helsingin Sanomista ainakin mainoksia, Aku 
Ankka, valitut palat, Me naiset, Suomen kuvalehti. 1980-lukua edustavat ainakin lehdet Suomen matkailu ja 
Matkailu ja Leirintä. 

Viimeistään asuintilavaihetta, mutta ehkä myös jo maatilavaiheen loppuaikaa edustanee polttopuupinon 
pohja vajan lounaisnurkassa. Kun erillistä puuvajaa ei ole, niin tämä lienee ollut polttopuulle ainoa paikka.  

Muusta esineistöstä ladossa ehkä jo vuonna 1980 tapahtunutta omistajanvaihdosta seuraavaan vaiheeseen 
voivat mahdollisesti liittyä samoihin aikoihin 1970-luvulla suosiossa olleet, kangasteollisuuden 
jäännöskappaleista leikellyt matonkuteet ja uudehkot kangaspuut sekä käytöstä poistetut vanhat 
pakastimet.  

Vajan kattoon olevaan naruun on ollut ripustettuna vihtoja, joita oli tapana tehdä kesällä myös talven 
varalle, ripustaa kuivumaan ilmavaan paikkaan ja käyttää talvella. 

Ilmeisesti samaa vaihetta edustavaa muuta esineistöä ovat seinällä nipussa roikkuvat käytetyt muoviset 
pienkanttipaalaimen heinä- tai olkipaalien paalinarut. Apulantasäkkien tapaan niitä on aina hyödynnetty 
uusiokäytössä maataloudessa, puutarhassa ym. Talousrakennuksen päädyssä naruja on ollut taimien, ehkä 
tomaatin tukena. 

Uudempia pihassa käytettäviä pihan tai puutarhan työkaluja tai näiden ja näihin liittyvien materiaalien 
pakkauksia vajassa ovat työnnettävä moottorikäyttöinen ruohonleikkuri, kukkaruukut (sekä vanhoja 
punasavisia että uusia kertakäyttöisiä muovisia ostotaimien ym. mukana tulleina), turpeesta puristettuja 
taimikennoja (myös itse kylvettyjen tainten kasvatukseen), kasvuturvesäkit (ehkä 1980-luvulta), puutarhassa 
marjapensaissa käytettyä rastasverkkoa (ehkä 1970-80-luvulta), kasvimaalla taimien päällä ja hallan suojana 
käytettyä harsoa, verkkopussi sipuleille (istukassipulipusseja on uusiokäytetty tyypillisesti itse kasvatettujen 
sipulien säilytykseen talvella). 

Muita pihan työkaluja ovat metallinen uudehko lumikola, metallinen puutarhatuolin runko ehkä 1970-
luvulta, uppopumpun pakkaus (ehkä perunakellarin tyhjentämiseen vedestä rankkasateella tai keväällä 
lumien sulaessa, itse pumppu oli huussissa rappujen viereisellä tasolla). 

Ehkä rakentamiseen ja remontteihin eri aikoina liittyvät mahdollisesti rakennus- tai maalaustöissä käytetty 
pieni rakennusteline, palaset aaltopeltiä ja kanaverkkoa, styroksinpalaset (voinut jäädä yli esimerkiksi 
perunakellarin vuorauksesta, jota paljastui Khronoksen talon aidan rakennustöissä syyskuussa 2016), 
eriväriset maalisivellinten tyhjäksi sivelyn jäljet seinän vinotuessa oven vieressä, remonteissa poistetut tai 
uusilla korvatut pari lasi-ikkunaa (pysty kolmiosainen, neliskanttinen neliosainen), metallinen pokasaha 
(ehkä 1950-60-luvulta, käytetty metsätöissä, arvatenkin ainakin polttopuita haettaessa), kaksi sahanterää 



66 
 

seinällä, maali- ja tärpättipurkkeja, remontissa uusilla korvattuja vanhoja, mustia punospäällysteisiä 
sähköjohtoja (ainakin vajassa ja asuinrakennuksessa on uusia valkoisia sähköjohtoja 1970- tai 1980-luvulta).  

Asuinrakennuksesta arvatenkin poistettuja huonekaluja ym. tai niiden pakkauksia ovat astiakaapin ritilä, 
vanha koululaistuoli, ehkä 1970-luvulta oleva koululaisten ja aikuistenkin usein käyttämä metallinen 
työpöytälamppu, räsymatto, punottu matto nostettuna seinälle, seinäkellon ostopakkaus, pakastearkun 
ostopakkaus (puu- ja styroks-vahvisteineen), television ostopakkaus (paksu pahvilaatikko), vanhoja 
pölynimureita (1960-luku, 1970-luku). 

Talteen on otettu kaikki, mitä on arveltu voitavan käyttää: Mehukattipullo, iso muovinen jäätelörasia (sopii 
pakastukseen), viilipurkkeja (kertakäyttömukiksi tai pakastukseen tai taimille), jugurttipurkkeja, vanha 
punottu leipäkori, muovisia shampoo- ja juomapulloja, talteen otettuja kaupan muovikasseja.  

Vanhoja yksittäisiä vaatekappaleita on seinillä nauloissa tai narulla, siellä täällä eri ikäisiä yksittäisiä 
jalkineita (juhlakenkä, varvastossu, talvilenkkikenkä), vanhoja kangaskasseja seinällä naulassa. 

5.3.3.2 Navetta 
Navetta on hirsiseinäinen ja betonilattiainen, myös kivijalka on betonia. Sisäseinät on laudoitettu, mutta 
hirsiseinä on näkyvissä lantalan ja vajan puolella. Ulkoseinät ovat ulkopuolelta pystylaudoitetut ja 
peiterimoitetut. Sisällä navetassa katto ja seinien yläosa on valkoiseksi kalkittu, seinien alaosa pietty tai 
tervattu. Kumpikin on ollut sekä seiniä suojaava että hygieniaa edistävä toimenpide, ja tiloja on saatettu 
kesäsiivouksen yhteydessä kalkita vuosittain.   

Pihan puolella on navetan ulko-ovi ja ikkuna, sisäovi on vajaan. Sen kautta on hoidettu ruokintaa kun talvi- 
ja muuta rehua todennäköisesti on säilytetty vajan puollella. Myös takaseinällä on ikkuna ja lantalaan on 
navetan takanurkassa sontaluukku. Aiemmin on ollut myös sontaovi, joka kuitenkin näyttää sisäpuolella 
laudoitetun umpeen eikä erotu enää sisältä mutta oven paikka näkyy lantalan puolelta. Parsien takana on 
betonilattiaan valettu matala lantakouru ja sontaluukun luona nurkassa näkyy laudoitettu virtsakaivon 
kansi. Katossa on ilmanvaihtotorvi jota tarvitaan ilmanvaihtoon karjan ollessa talvet sisällä. Seinillä on 
ripustusnauloja ja yksi oksasta tehty ripustuskoukku, nurkassa pieni puinen hylly. (Liitteet 33, 34, 35, 36) 

Sähköjohtoja on kahden ikäisiä: mustia, paksuja punospäällysteisiä (ehkä 1940-50-luvulta) ja muovisia 
valkoisia (1970- tai 80-luvulta. edellisiin liittyvät lasikupuiset valaisimet ja vanhat mustat katkaisijat. 

Karjan ruokintapöytä on valettu betonista ja parsirakenteet ovat puiset. Parsirakenteissa on metalliset 
kiinnikkeet riimuille. Yksi metalliketjusta tehty riimu roikkuu vielä seinällä. Yhdessä parsipaikassa on jäljellä 
ilmeisesti riimuna myöhemmin käytettyä paksua oranssinväristä muoviköyttä ja puurakenteinen kevyt, 
tilapäinen väliaita. Tällaisia on saatettu käyttää esimerkiksi estämään vierekkäin olevia eläimiä häiritsemästä 
toisiaan jos vierekkäin sijoitetut eläimet eivät pysyvästi tai tilapäisesti tule toimen keskenään. Lattialla on 
paksusta peltistä oleva tynnyrinpuolikas. Tällaisia on käytetty kesällä laitumella lehmien juoma-astioina. 
Vettä on saatettu viedä laitumelle maitotongissa käsikärryillä, jollaiset vajassa onkin. 

Navetan etuosassa on jäänne puretusta seinärakenteesta, josta ovat jäljellä vain oven kehykset. Tämä 
saattaa olla jäännös karsinasta tai pilttuusta navetan ulko-oviseinän viereisessä etuosassa tai mahdollisesta 
muusta erillisestä tilasta. Seinä on saatettu purkaa viimeistään kun navetassa on viimeksi ollut varastoituna 
puutavaraa (lankkuja ja lautoja).  Lankkuja ja lautoja ja muuta puutavaraa on maalaistaloissa yleisesti 
rakennus- ja korjaushankkeita varten.   

Esineistöä navetassa on vähän. Jo mainitun juoma-astian ja riimun lisäksi löytyy peltinen lapio, jollaista on 
voitu käyttää niin sonta-, vilja kuin betonilapionakin (viimeisin käyttö on hyvinkin voinut olla betonilapiona), 
vanha luudan tynkä, rautalangan pätkiä ja vanha ruostunut maaliämpäri.   
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Maatalouden uudempaa vaihetta edustavat muoviset ja luonnonkuituiset käytetyt heinä- tai 
olkipienkanttipaalien paalinarut nipuissa seinällä, yksittäiset muoviset apulantasäkit ja isot muoviset 
öljykanisterit. Kun paalinaruja ja apulantasäkkejä on myös aina monipuolisesti kierrätetty, niin ei ole 
varmuutta, liittyvätkö ne tilan maatila- vai asuntotilavaiheeseen. Samoin öljykanistereista ei ole varmuutta 
liittyvätkö ne tilalla harjoitettuun maatalouteen vai onko esim. joku peltoja viljellyt joskus käyttänyt 
talousrakennusta satunnaisesti huoltotilana. 

Navetan etunurkkaan on varastoitu tavaraa osittain peitettynä muovilla. Päällimmäisenä on keittiön 
työtasokaapin osa. On myös puisia kuormalavoja, pahvisia, puisia ja styroksisia laatikoita (saatettu käyttää 
esimerkiksi taimien kasvatuksessa). On jonkin puutarharakenteen (katoksen tai vastaavan) tekstiiliosaa 
taiteltuna leppeelle. Lattialla on Ikaalisten kylpylän shampoopullo. Navetan lattialla ruokintapöydän luona 
on kesykanin papanoita. Kesät kani lienee yöpynyt huvimajassa, jossa on häkki ja heiniä, talvet ehkä 
navetassa ainakin silloin, jos ei enää ole ollut muuta karjaa. 

5.3.3.3 Karjakeittiö 
Navetan ja kanalan välinen pieni huone on tässä nimetty karjakeittiöksi. Se lienee ollut alkujaan navetan ja 
kanalan huoltotila etenkin maidon ja munien käsittelyssä.  Ulko-ovi ja ikkuna ovat puoleisella seinällä ja 
lantalaan on ollut pieni luukku, joka sittemmin on suljettu. Seinät ovat laudoitetut ja kalkitut. Kalustuksena 
pari hyllyä takaseinällä. Hyllyllä on erilaista pikkutavaraa. Kuten navetassakin, täällä on puunoksista tehtyjä 
ripustuskoukkuja seinillä.334 (Liitteet 33, 34, 35, 36) 

Esineistöstä vanhinta maatilavaihetta edustavat takaseinällä isot, 2 x 2 metriä kooltaan olevat loinpuut. Niitä 
on tarvittu ennen kuin mattoa on ruvettu kutomaan. Rakenne on kokoon taitettava varastoinnin 
helpottamiseksi. Kuten kangaspuutkin, ne on voitu pystyttää sisätiloihin käyttöä varten mutta pidetty 
muuten varastoituina. Loinpuiden vieressä ovat ilmeisesti pellavanloukutin ja lihta. On mahdollista, että jos 
irtaimistosta on esimerkiksi omistajanvaihdoksen yhteydessä 1969 pidetty huutokauppa, niin 
tämänkaltainen vanha esineistö on saattanut jäädä myymättä. Samaa aikakautta edustanevat myös seinällä 
olevat kaksi puista pokasahaa ja puinen suorakulma eli vinkkeli. Nämä ovat samaa 1930-40-lukujen ajallista 
kerrostumaa kuin hevosajoneuvojen pyörät, ei-tehdastekoiset vanhat kangaspuut ja kahviprännärit vajassa.  

Ajalta ennen sähkölamppuja (tai ainakin ennen sähkölamppujen jatkojohtoja ja pistorasioita) ovat myös 
vanha peltinen öljylamppu, jota on saatettu käyttää vielä 1940-luvulla, ja vanha ei-sähkökäyttöinen 
silitysrauta. Seinällä on kaulimen näköinen työkalu, jossa tavallisesta kaulimesta poiketen on poikittaisia 
uria.  

Seinällä naulassa vanha ruostunut hevosenkenkä. (Näitä on peltotöissä kadonnut ja vastaavasti 
myöhemmin, vielä myös traktoriaikana, peltotöissä niitä on löytynyt tämän tästä. Jotkut ovat saattaneet 
koota näitä esimerkiksi verstaan seinälle riviin, mutta näin ei ole tehty Päivölässä.) Toisessa naulassa on 
jotain hevosen valjaiden osia. Lattialla betonisen kattotiilen puolikas. 

Uudemman maatilavaiheen tai asuintilavaiheen esineistöä ovat täälläkin muoviset käytetyt paalinarut 
seinällä nipussa, muoviset apulantasäkit (mm. Suomensalpietari ja typpirikas Y-lannos), keittiöstä 
karjakeittiöön päätynyt vanha metallinen kammella pyöritettävä lihamylly (ehkä 1960-luvulta), käsikärryn tai 
polkupyörän vanne, käyttämätön puinen kirveenvarsi, varreton rautaharava, jota on saatettu käyttää 
kasvimaalla, jokunen ruskea lasinen lääkepullo (ehkä eläinlääkkeille), yksittäinen rypistynyt munakenno (iso, 
avoin, nelikulmainen, käytetty munien myyntiin, ehkä satunnaisesti ostoon), rautalankaa, muoviletkua ja 
perunannostossa käytetty pärekoppa. Hyllyllä nurkassa on vanha sähköllä toiminut kattila, jota kuitenkin on 
viimeksi taidettu käyttää kaasuliedellä. Seinällä naulassa on jokunen vanha vaatekappale, vanha talvitakki 

                                                           
334 Vertaa Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä: ”Lauri poika metsäs häärii, katselevi puita väärii”. 
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tai vastaava ja vanha musta käsilaukku (ehkä 1960-luvulta). Vanhan pahvilaatikon päällä on maidon 
vähittäismyyntipakkauksina joskus 1960-70-luvulla olleista muovipusseista kudottu pyöreä kynnysmatto. 

Peräseinän hyllyllä on lähinnä rakentamiseen ja remontointiin liittyvää pikkutavaraa: ruuveja lasipurkissa, 
pultteja ja muttereita, ovenkahva, muovinen naulakko, lakka- ja maalipurkkeja, hiekkapaperia, posliinisia 
lampunkantoja ja pistorasioita, vanha saunankiukaan tai muuripadan arina. Itse vanha käytöstä poistettu 
kiuas tai pata lienee lantalassa. Se voi olla mahdollisesti aiemmasta saunasta tai jos nykyisessä saunassa on 
jo ehditty kiuas tai muurinpata uusia.  

Asuintilavaiheen esineistöä vapaa-ajan tai pysyvänä asuntona ovat vanhat henkilöauton kesärenkaat, 
jokunen laturin tms. hihna, eri kokoisia muovisia öljy- ym. kanistereita, muovinen vihreä postilaatikko, 
jonkun puutarharakenteen tekstiiliosa naulassa, uudehko muovinen joulupöytäliina, täälläkin kuten 
navetassa puinen kuormalava, kaupan muovinen maitotölkkilaatikko (ehkä 1970-80-luvulta), rottinkiset, 
nahkahihnaiset hyväkuntoiset, arvattavasti melko vähän käytetyt suksisauvat (ehkä 1970-80-luvulta), 
nahkainen koiran liekahihna metallisoljella (melko vähän käytetyn näköinen), polkupyörissä ym. käytetty 
litteä metallinen avain seinällä naulassa, muovipussissa käyttämättömät saunankiukaan kivet. Lasten 
muovinen hiekkalaatikkoämpäri, metallinen vieterijousilla varustettu työpöytävalaisin 1970-luvulta (yleinen 
koululaisilla mutta myös aikuisilla kirjallisissa töissä). Myös lattialla hiekkapaperin palanen. Karsittu kuiva 
joulukuusen runko. 

Erilaisia myyntipakkauksia on pelastusliivien muovinen myyntipakkaus ehkä 1970-luvulta, Riihimäen lasin 
kristallimaljakon myyntipakkaus ehkä 1980- tai 1990-luvulta, rotanmyrkyn pahvinen myyntipakkaus samalta 
aikajaksolta, lasinen mehupullo ehkä 1970-80-luvulta, yksittäiset astianpesuaine- ja tomaattiketsuppipullot 
samalta ajalta. Musta muovisäkki (ehkä kasvuturvetta).  

Uudempia aikakauslehtiä ja esitteitä on pahvilaatikoissa, mm. Me naiset (1999), Kotiliesi (1999), opaskartta 
Helsingin seudulta, näkyvissä Tikkurilaa. Toisissa pahvilaatikoissa sanomalehtiä, ainakin Turun sanomat  
(1998) ja Auranmaan viikkolehti. Esitteitä mm. matkailuaihepiiristä: Pajarinhovi Kiteellä, Kemin lumilinna 
(mainitaan perustetuksi 1996), Velkua. Mainoksia: Benecol, Yhtyneet kuvalehdet (2002). Käyttöohje:  Ginge-
ruohonleikkuri. Isossa pahvilaatikossa teksti: ”Lautasliinoja. Eläkeliitto.”  

5.3.3.4 Kanala 
Talousrakennuksen eteläisin osa on pääteltävissä aiemmaksi kanalaksi. Kanalaan johtava ulko-ovi on 
pihanpuoleisella itäseinällä samoin kuin ovet karjakeittiöön ja navettaan ja myös vajan pariovet. 
Päätyseinällä on kaksi ikkunaa. Lantalaan on ollut ovi ja luukku, mutta nämä on laudoitettu umpeen. 
(Liitteet 32, 33, 34, 35) Seinät ja katto on kalkittu valkoisiksi kuten navetassakin. Sähkövalaistus on hoidettu 
samanlaisilla lasikuvullisilla hehkulampuilla kuin navetassakin. Tällaisia on ollut ehkä 1940-60-luvuilla. Osa 
sähköjohdoista on samalta ajalta mustia ja punospäällysteisiä, osaa uudempia valkoisia muovipäällysteisiä 
1970-80-luvulta. 

Kanalan takapäädystä ovelta katsottuna on otettu tila myöhemmin rakennettuun ulkokäymälään johtaville 
portaille, joita rakennettaessa kanalan sisäkatto on purettu ja kanalasta näin on tullut samanlaista 
ulkovarastotilaa kuin talousrakennuksen vajaosasta. (Liitteet 33, 34, 35, 36, 37) 

Kanalaan on varastoitu lähinnä jätepuutavaraa, rimoja ja laudanpätkiä, joita lienee jäänyt yli viimeisimmistä 
remonteista ja rakennustöistä kun käymälää, kellaria ja saunaa on rakennettu.  Seinään nojaavat 
lautarakenteiset karkeatekoiset tikkaat, joita lienee käytetty rakennuksen muutostöissä. 

Vanhimman maatilakauden esineistöä kanalassa ovat puretun katon kattotuolien päällä säilytettävät vanhat 
puiset, mustalla maalatut, pyöreäpuolaiset tikapuut, lattialla pari vanhaa puista tiilimuottia sekä vanha 
pärekoppa, jota on käytetty perunannostossa.  
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Uudemman maatilakauden esineistöä ovat paperiset maitojauhesäkit (vasikoiden ruokintaan) ja Sampo-
kanarehusäkit, yksittäiset muoviset apulantasäkit, muovikanisterit (todennäköisesti öljylle ym., ehkä myös 
karjan ravintolisille ym.), vanha peltinen suolakurkkupurkki, lattialle pudonnut vanha kuivattu vihta ja 
metallikehikkoinen, muovikangaspäällysteinen vanha lampunvarjostin ehkä 1960-luvulta (korvattu 
arvatenkin uudemmalla). 

Asuntotilakauden esineistöä ovat muovinen auton jarrunestepullo, pieni kuivunut joulukuusi, josta oksat 
karsittu, hajonnut kottikärryn pyörä (itse kottikärryt ovat ulkopuolella talousrakennuksen päädyssä), 
keraamisia kukkaruukkuja ja muovisia taimiruukkuja, oranssinvärinen muovinen Sarviksen ahkio (ehkä 1970-
80-luku, voitu käyttää sekä lasten leikeissä että esim. polttopuiden siirtoon pihan poikki talvella), lasten 
muovinen hiekkalaatikkoämpäri, muovinen kukka-amppeli, vanha rikkinäinen puutarhatuoli metallirungolla 
ja muovikankaalla,  

Tuotepakkauksia muovinen mehukatti-pullo (ehkä 1970-80-luku), Trip-juomatölkki, pahvinen maitotölkki, 
kahvipusseja, muovi- ja paperipusseja. 

Pahvilaatikoissa ja yhdessä muovisessa ostoskorissa on lehtiä ja esitteitä. Lehtiä ovat muiden muassa Valitut 
palat, Osuuspankin asiakaslehti, Ilmaisjakelulehti Seutu-Sanomat (1994), Iltalehti (1994, ristikkoa tehty), 
ilmaisjakelulehti Turkulainen 1993, Kunnallinen Viikkolehti (1993, vuodesta 1998 nimenä Auranmaan 
viikkolehti). Matkailuesiteiden aiheina ovat muiden muassa Kuusamo, Savonlinna, Uusimaa (1992) ja 
Lahden kaupunginteatteri (1992).  

5.3.3.5 Ulkokäymälä 
Ulkokäymälä on muuta talousrakennusta uudempi ja lienee rakennettu ehkä 1970-luvun alussa. Tila 
ulkokäymälälle on erotettu kanalan takaosasta ja lantalasta niin, että ulkokäymälään noustaan portaita 
talousrakennuksen eteläseinässä rakennuksen lounaisnurkan luona olevasata ovesta pitkin rappusia parin 
metrin korkeudella olevalle puulattiaiselle ylätasolle jossa on käymäläistuin ja portaiden sivussa vähän 
varastotilaa. Tila on erotettu navetan vintistä seinillä, joiden yläosia on vuorattu muovisilla 
hedelmäkennoilla, joita on saanut kaupoista hedelmiä sisältäneiden pahvilaatikoiden mukana. (Liitteet 33, 
34, 35, 36, 37) 

Seinillä on julisteita: Teboil-huoltoasemaketjun keräilypainokuvia vanhoista autoista 1970-luvulta, vanhoja 
suomalaisia akvarellitekniikalla toteutettuja satukuvituspainokuvia, tietokirjamainosjuliste ja 
Kunnallisvirkamiesliiton juliste.  

Rappujen viereisellä tasolla on kanaverkosta ja rimoista tehty häkki, jota todennäköisesti on käytetty 
kesykanin laiduntamiseen kesällä, kun tämä muuten lienee asunut kesät huvimajassa ja talvet navetassa. 
Häkin päällä on pehmustettu nahkajäljitelmällä päällystetty pallijakkara  ja vieressä ehkä 1980-luvulta oleva 
sähkökäyttöinen uppopumppu (käytetty arvatenkin jos keväällä lumien sulaessa tai muuten rankkasateilla 
vesi on tulvinut perunakellariin). 

Huussissa on länsiseinällä lasinen ikkuna. Tiilikatossa on ollut reikä, josta tullut kosteus on lahottanut reiän 
myös lattiaan. Reikä katossa on korjattu mutta ei enää reikää lattiassa. 

Syksyllä 2016 käymälän ulko-ovi oli irronnut ja nojasi talousrakennuksen ulkoseinään. 

5.3.3.6 Lantala 
Lantala on maatila-aikana ollut navetan ja kanalan toinen huoltotila karjakeittiön ohella. Sinne avautuvat 
pariovet talousrakennuksen länsiseinässä. Navetan ja kanalan seinissä näkyvät navetasta ja kanalasta 
lantalaan johtaneet sontaovet ja sontaluukut ja luukku myös karjakeittiöstä. Ovet on kuitenkin laudoitettu 
sittemmin umpeen ja myös luukut lukuun ottamatta navetan sontaluukkua, navetan sontaovi on laudoitettu 
myös sisäpuolelta. Lantalassa ei ole sisäkattoa. (Liitteet 33, 34, 35, 36, 37) 
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Kun uusi ulkokäymälä on rakennettu, lantalasta on tullut ulkokäymälän huoltotila. Lantalaan on heitetty 
vanha, ilmeisesti käytöstä poistettu kiuas tai muuripata. Sen arina saattaa olla karjakeittiön hyllyllä. 

5.3.3.7 Navetan vintti 
Navetan vintti on rakentamaton. Navetan sisäkaton eristeiden päälle on kuitenkin aseteltu lautoja. Näin 
navetan vintilä on mahdollisesti joskus voitu säilyttää jotakin. (Liitteet 33, 34, 35, 36, 37) 

Vintillä on satunnaista tavaraa hiukan pahvilaatikoissa, ainakin säästettyjä muovikasseja ja vanha pärevakka. 
Rakennustöistä on jäänyt laudanpätkiä, joita on pinossa sekä jokunen kappale styrokslevyä, jota on käytetty 
ainakin kellarin lämpöeristyksissä. Vintille on nostettu myös kaivon käsikäyttöinen vesipumppu putkineen. 
Sen pahvinen myyntipakkaus näkyy vieressä, siihen on koottu laudanpätkiä. 

5.3.4 Kellari 
5.3.4.1 Kellarin eteinen 
Perunakellari on maakatettu mutta kellarin betonirappusten päälle on rakennettu puinen, peltikattoinen 
eteinen. Kellarin eteinen edustanee samaa ajallista vaihetta kuin sauna ja talousrakennukseen tehdyt 
muutokset. Eteisessä on ikkuna länteen pellon suuntaan. Ikkunassa on verho. (Liitteet 32, 33, 34, 35, 36) 

Naulassa rappujen seinillä on ohut metallinen paistinpannu ja metallinen pokasaha. Rungon poikkipuiden 
päällä on kaksi kolmipiikkistä käsikuokkaa. Ulkopuolella seinän vieressä on pienikokoinen, puutarhassa 
käytetty viikate. Lattialla kellarin oven edustalla on stryoksmuovinen laatikko ja palanen styrokslevyä, 
rappusilla on palanen kuplamuovia. (Liite 38) 

5.3.4.2 Kellarihuone 
Kellarihuone on valettu betonista. Katto on tasakatto, sitä tukee kaksi puupylvästä. Ovi on puusta. Oven 
alareuna on lahonnut. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että vesi välillä (sateella tai keväällä lumien 
sulamisaikaan) on noussut kellariin; tähän liittynee myös talousrakennuksessa tavattu uppopumppu. Seinät 
on kalkittu, seinien alaosa pietty.  

Kellarissa on lahonneita hyllyrakenteita perällä. Tiilestä ja pienistä kuormalavoista on rakennettu korotuksia, 
nämä arvatenkin veden kellariin nousun varalta. Viimeksi perunoita ja juureksia on säilytetty kaupasta 
saaduissa muovilaatikoissa ja kellarissa on myös muovisia ja peltisiä isoja sankoja, joita lienee käytetty 
perunoiden ja juuresten siirtelyyn, ehkä säilytykseenkin.  

Muutamissa laatikoissa on vanhoja, kuivuneita, ensin itäneitä mutta sitten lakastuneita perunoita tai 
juureksia. 

Ilmanvaihtoa varten on katon läpi rakennettu metallinen ilmanvaihtotorvi joka nousee multakatosta noin 
vajaan metrin korkeuteen. 

5.3.5 Huvimaja 
Huvimajan sisätiloihin on laudoista, rimoista, kanaverkosta ja vanhasta jääkaapin hyllystä rakennettu 
kanihäkki. Häkki on vajaan metrin korkeudessa lattiassa ovelta katsoen takaseinällä. Oikealla tien puolella 
on ikkuna. Häkin pohjalla on hiukan heiniä ja kanin papanoita. (Liitteet 33, 34, 35, 36, 38) 

5.4 Rakenteita ja esineistöä pihalla ja puutarhassa 
5.4.1 Vanhat maarakenteet 
Päivölän tonttia ympäröivät ojat etelässsä ja lännessä ovat samalla tontin rajoja. Tontin länsirajan ojaa oli 
syksyllä 2016 etelässä perattu kaivinkoneella, kun siihen likimain saunan päädyn tasalla laski salaoja 
länsipuoliselta pellolta. Yläosaltaan oja oli noin avo-ojitetun pellon vanhaa sarkaojaa vastaava ja toi vettä 
tieojasta. Tontin eteläreunan oja oli samanlainen. Tien puolella ei ollut tontin kohdalla ojia. (Liite 33)  
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Tieltä on tontille kaksi liittymää: talousrakennuksen vajaosan pariovien ja huvimajan luona, mistä tullaan 
pihalle ja kuusiaidan eteläpäässä, mistä päästään entiselle perunamaalle ja samalla eri kiinteistön vuodesta 
1971 muodostavalle pellolle. Piha oli jo vuonna 2016 täysin ruohottunut mutta tasainen. Perunapellolla 
rehotti monenlainen kasvillisuus.335 Vajan parioville johti maarakenteinen silta, joka on mahdollistanut esim. 
henkilöauton ajamisen ovesta sisään, aiemmin myös ehkä hevoskärryn. 

Laserkeilaus toi esiin tontin sisällä pieniä maanpinnan muotoja, jotka kasvittomana aikana näkyivät myös 
maastossa. Tontin eteläosan perunamaan pohjoisreunassa erottuu kyntövako, ja kun puut saunan takana 
olivat kasvaneet oksistoltaan ulommas, pellon reunavaon paikka näyttää siirtyneen. Saunalta johtaa matala 
ojanpohja tontin rajaojaan pellon suunnassa. Tontin pohjoiskärjessä on kaksi maaläjitystä, joista toisessa 
erottuu punaista poltettua savitiiltä. Tämän pääteltiin tässä voivan liittyä joskus vuoden 1969 jälkeen 
tapahtuneeseen saunan uusimiseen. Toisen läjityksen synty-yhteys jää avoimeksi. (Liite 33) 

Tarkoituksellisesti synnytettyjä maarakenteita ovat etupihan kaksi kivillä reunustettua kukkapenkkiä. 
Samanlainen saattaa olla myös kellarin eteisen pellon puoleisella seinustalla.  Mitään kukkia kukkapenkeissä 
ei vuonna 2016 enää kasvanut, vaikka joitain perennoja muuten olikin pihassa joko istutettuina tai 
villiintyneinä.336 (Liite 33)  

Puutarhan hoitoon liittynevät Khronoksen talon aidan rakennustöissä syksyllä 2016 maasta esiin nousset 
mustat muovit ainakin kolmessa eri kohdassa asuinrakennuksen eteläpuolella ja saunan länsipuolella. 
Ainakin osan pääteltiin voineen olla mansikkamaan peitemuoveja, joilla on ehkäisty rikkaruohojen kasvua 
mansikkamaalla. (Liite 33) 

Tärkein maarakenne on saunan itäpäädyssä oleva betonirenkainen, betonikantinen kaivo. Syksyllä 2016 
kaivon betonikannen luukku puuttui ja kaivossa ilmeisesti ollut käsikäyttöinen metallinen vesipumppu oli 
nostettuna navetan ylisille. (Liite 33) 

5.4.2 Sähkönsiirto 
Tontin kaakkoiskulman poikki kulkee suurjännitejohto, jonka yksi tolppa osuu päivölän tontille kuusiaidan 
eteläpuolisen liittymän eteläreunassa. Sähkö Päivölään on tullut kuitenkin Yläneen puoleisen Sankarin talon 
luona olleen muuntajan kautta, josta sähkön jakelulinja tuli vielä syksyllä 2016 pellon poikki niin, että linjan 
yksi töngöllä tuettu tolppa on Päivölän tontin puolella kellarin luona. Tästä jakelujohto jatkuu kuusiaidan 
eteläpään suurjänmnitetolppaan ja siitä edellen pitkin tienvartta tien eteläpuolella Uudenniityn talon 
suuntaan. 

Perunakellarin luona olevasta pylväästä johtaa avojohto asuinrakennuksen seinään. Asuinrakennuksesta 
sähkö on johdettu maajohdolla talousrakennukseen ja saunaan. Talousrakennuksen päädyssä näkyvät vielä 
aiemmin myös sinne vieneen vanhan avojohdon eristimet. Johdot lienee uusittu saunaa rakennettaessa. 

Puhelinjohtoja ei havaittu. Mahdollisesti puhelinjohto on jossain vaiheessa purettu. 

5.4.3 Pihan kevyet rakenteet 
Asuinrakennuksen räystääseen pihan puolella nojaavat putkirakenteiset metalliset tikkaat. Khronoksen talon 
aitaa rakennnettaessa tikkaat laskettiin maahan, että työkoneille saatiin tilaa, mutta tutkittaessa katon 
sammalia tikkaat nostettiin takaisin. Kanalan sisäkaton kannatinpuiden päällä ovat puiset, maalatut 
pyöreäpuolaiset vanhat tikkaat, jotka joskus, ehkä 1970-luvulla on korvattu metalliputkitikkailla. 
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Asuinrakennuksen luoteiskulmasta huvimajan kaakkoiskulmaan kulki koiran juoksuvaijeri. Se otettiin niin 
ikään alas aidan rakennustöissä työkoneiden liikkumista varten ja oli sen jälkeen vyyhdissä nurkalla. (Liite 
38) 

Saunan verannalta on kulkenut sininen muovinen pyykkinaru ensin seipääseen ja sitten pihakoivuihin, 
joiden runkoihin naru on syöpynyt. Yhden pihakoivun yksi haara oli sen rungon ympäri syöpyneen narun 
kuristamana kuollut. Aidan rakennustöissä myös pyykkinaru pääosin otettiin alas. (Liite 38) 

Pihan irtaimista rakenteista on jäljellä saunan kulmalla, mahdollisesti poissa alkuperäiseltä paikaltaan, ehkä 
1970-lukua edustava metallirunkoinen puutarhakeinu, johon on pinottu ehkä poisvientiä varten erilaista 
romutavaraa kuten vanhan vaahtomuovilla pehmustetun, metallijousitetun nojatuolin osia.  

Talousrakennuksen päädyssä on nauloilla kiinni kuituisia paalinaruja, joita lienee käytetty jonkin seinän 
vieressä kasvatetun hyöty- tai koristekasvin tukemiseen. 

5.4.4 Pihan esineitä 
Pihalta tavattiin satunnaisesti joitain eri ikäisiä suurempia tai pienempiä esineitä kuten työkaluja, kuljetus- ja 
säilytysasioita, ja erilaisia pikkuesineitä. (Liite 37) Saunan verannan edessä olleet esineet (muun muassa 
uudehko, työnnettävä käsikäyttöinen puutarhajyrsin tai ruohonleikkuri, ultraäänimyyränkarkoitin  ja 
kaiteeseen nojannut vanha parila) selostettiin edellä saunan yhteydessä. (Liite 38) 

Vanhin tavattu esine pihalla saattaa olla saunan länsipuolella puuhun nojannut pieni metallinen 
kelkanrunko. Todennäköisestoi se on jo 1930-40 luvulta. (Liite 38) 

Käytöltään vanhaa perinnettä edustava mutta esineenä ei välttämättä yhtä vanha on perunan nostokuokka 
vanhan omenapuun oksalla saunan takana. Sillä on saatu kesällä päivittäisiä ruokaperunoita ennen syksyn 
varsinaista perunannostoa, jossa on saatettu käyttää myös perunannostokonetta. Koneiden käyttöön 
perunamaalla viittaa kyntövako, vaikka käsityökalujakin on paljon.  

Kellarin rappujen ulkoseinustalla on pieni, puutarhassa ilmeisesti käytetty viikate, sisäpuolella pari 
kolmipiikkistä puutarhatyökalua. Talousrakennuksen päädyssä ovat uudehkot keltaiset metalliset kottikärryt 
kumollaan säilytysasennossa. Marjapensaiden luona talon länsipäädyssä on ruohikossa muovinen, varreton 
lehtiharava. (Liite 38) 

Puutarhassa asuinrakennuksen eteläpuolella, talousrakennuksen päädyssä kottikärryjen vieressä ja saunan 
luona puiden alla on yhteensä kolme muovisaavia. Vanha metallinen saavi tai tynnyri on kumollaan saunan 
takana. Talon länsipäädyssä marjapensaiden luona on kumollaan peltiämpäri, alkujaan jonkun öljytuotteen 
myyntipakkaus mutta viimeksi uusiokäytössä todennäköisesti puutarhassa. (Liite 38) 

Tyrnipensaan luona on vanha metallirunkoinen, vaneri-istuiminen tuoli, jota lienee käytetty marjoja 
noukkiessa. Lähellä sitä on muovinen, ruskea, ehjä sarviksen ahkio, jolla ehkä on myös ollut jokin 
puutarhaan liittyvä käyttö. Sen vieressä on nippu metallisia kevyitä paimenpoika-aidan tolppia, joita myös 
lienee käytetty puutarhassa johonkin tarkoitukseen. (Liite 38) 

Pihalla talousrakennuksen ja kellarin välillä on maassa harmaa peltinen kanojen juoma-astia. Viimeksi sitä 
on saattanut ehkä käyttää huvimajassa asustanut ja kesäisin pihassa kanaverkkohäkissä laiduntanut 
kesykani. Etupihan yhden koivun ympäri on sidottu oranssinvärinen muoviköysi, samanlainen, jollaista on 
navetan sisällä yhdessä parressa kaulimena. Paksuudeltaan köysi sopisi olemaan mullikan liekanaru. Tämä 
voi viitata satunnaiseen eläintenpitoon joskus myöhäisessä vaiheessa. Merkkejä tästä (kuten rehusuolan 
annostelumuki) on myös vajassa. Khronoksen talon aidan rakennustyössä, kun kuoppia aitatolpille kaivettiin, 
paljastui sattumalta muovinen lehmän utaretulehduspenisilliinituubi ehkä 1960-luvulta. Se on kuitenkin 
voinut päätyä paikalle myös esimerkiksi uusiokäytöstä lasten leikeissä. (Liite 38) 
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Uudempaa aikakautta edustavat yksi autonrengaspari vajan oven luona räystään  alla (aidan rakennustöissä 
se siirrettiin sitten ehkä sivuun) ja toinen kellarin luona koristekuusen alla. Myös muovisia litran 
jäähdytinneste- tms. pulloja on pari saunan takana. (Liite 38) 

Vielä löytyy pari lasten lelulapiota, lelutraktorin rengas ja pari muovista pyykkipoikaa. (Liite 38) 

5.4.5 Jälkiä vanhasta puuston käsittelystä 
Päivölän pihapuuston, istutusten ja puutarhan vaiheita, pihan muotoutumista ja lajistoa on selostettu 
tarkemmin Khronoksen talon luontoselvityksessä.337 Tässä selostetaan vain niitä puuston vaiheita joista on 
jäänyt pihaan jälkiä. (Liite 38) 

Näistä voidaan mainita kuusiaidan alla sen eteläpäässä tien puolella pino vanhoja karsittuja ja katkottuja 
kuusen runkoja. Tämä on voinut syntyä joskus vuosien 1969-1971 paikkeilla kun Päivölän tontti lohkottiin 
erilleen pelloista ja tarvittiin pääsy pellolle ja ehkä myös perunamaalle koneellista muokkausta varten 
suoraan tieltä, tai mahdollisesti kuusiaidan lyhentämiseen on voinut vaikuttaa myös suurjännitelinja, jonka 
tolppa on lähellä kuusiaitaa. (Liite 38) 

Toinen mainittava pihaan esineellisiä jälkiä jättänyt vanha puuston käsittelytoimenpide näkyy 
talousrakennuksen pihan puoleisella seinustalla. Siellä näkyy kaadetun pihalle vajan oven eteen jo 
riukumittaan nousseita haavanvesoja ja pinotun tungot navetan räystään alle. Vuonna 2016 haavat olivat jo 
vesomassa uudestaan. (Liite 38) 

Muilta osin Päivölän pihan historia puistosuunnitelma- ja puutarhahistoriamielessä on selostettu 
Khronoksen talon luontoselvityksessä. Yleiskuva istutuksista on kuitenkin tässä esitetty Liitteessä 39. 

5.4.6 Khronoksen talon aita ja rakennustyöt  
Khronoksen talon aidan rakentamista syksyllä 2016 ja rakennustöiden yhteydessä tehtyä raivausta on 
selostettu tarkemmin Khronoksen talon luontoselvityksessä.338 Aidan kulku rakennustyön aikaisten 
aitatolppakuoppien mukaan käsivaraisesti merkittynä on esitetty Liitteessä 32. 

Puiden kaatamista pyrittiin aidan suunnittelussa ja rakentamisessa välttämään, mutta pensaita ja nuoria 
puita poistettiin tiheikköpaikoissa paikoin, suurempien puiden oksia aitalinjalla ja koneiden työurilla 
karsittiin ja joitain kevyitä rakenteita koneiden työurilta poistetiin. Maata rikottiin aitatolppien valukuoppia 
kaivettaessa ja työkoneille kulku-uria raivattaessa. Ruohokasvillisuus kuitenkin palautui maanpinnan 
rikkomisesta nopeasti seuraavan kesän aikana.  

Aita rakennettiin perustamalla metalliset aitatolpat maahan pienellä kaivinkoneella kaivettuihin kuoppiin 
valetuun betoniin ja virittämättällä tolppien varaan teräsverkko. Rakennustyön teki paikallinen yrittäjä. 
Khronoksen talosta kertova kilpi sijoitettin aitaan huvimajan kohdalle tammikuussa 2017. 

5.4.7 Aidan rakentamisen jälkeen  
Pian aidan rakentamisen jälkeen kuusiaidan eteläpäähän aidan ulkopuolelle ilmestyi geokätkö. (Liite 38) 

5.5 Arvioita ja huomioita käyttöhistoriasta 
5.5.1 Käytön vaiheet 
Päivölän rakennusten käyttöhistoriaa ei ole tässä selvitetty haastatteluin eikä kattavasti kaikista mahdolista 
asiakirjoista vaan sitä on tässä tulkittu lähinnä esineistöstä ja TMM:n rakennusinventoinnin tiedoista sekä 
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lisäksi  loppuvaiheessa vielä maarekisteristä, henkikirjoista, lainhuutoasiain pöytäkirjoista ja 
kiinteistöveroluetteloista.  

Nämä tarkastelut  vahvistavat, että Päivölän edeltäjänä ollut Lähdenlahti on TMM:n inventointitiedossa 
kerrotun mukaisesti merkitty maarekisteriin asutustilana vuonna 1931 maanmittaustoimituksessa, joka on 
aloitettu vuonna 1927.   

1940- luvulta lähtien Lähdenlahti näyttäisi olleen perikunnan omistuksessa ja ainakin 1950-luvun 
alkupuolella sitä on viljellyt vuokraaja, jolle perikunta sitten on myynyt tilan vuonna 1959. Aiemmin 
vuokraajana ollut omistaja on myynyt tilan vuonna 1969, jolloin pellot on jaettu kahden lähimmän 
naapuritilan kesken ja tontti erotettu omaksi tilakseen nimellä Päivölä ostohetkellä Turussa asuneelle 
henkilölle.  

Seuraava omistajanvaihdos on Turun maakuntamuseon rakennusinentointitiedon mukaan ollut 1980.  

Näin Lähdenlahdessa ja Päivölässä näyttää sen historian aikana joko asuneen tai sitä rakentaneen tai 
vuokranneen tai siellä viettäneen vapaa-aikaansa eri aikoina kaikkiaan ainakin neljä eri perhettä.  

Maatilana Lähdenlahti on toiminut enintään vuoteen 1969, mutta tässä ei ole tarkemmin selvitetty, onko 
viljelyä tai karjataloutta harjoitettu tilalla loppuun asti vai onko esimerkiksi pellot jossain vaiheessa ennen 
tilasta luopumista annettu vuokralle.  

Epävarmaksi osoittautuu TMM:n rakennusinventoinnin tieto, että tien toisella puolella ollut peltomakasiini 
olisi kuulunut Päivölän rakennuksiin. Henkikirjojen mukaan makasiini on ollut koko ajan eri omistajalla, ensin 
Niemelän lohkotilalla ja sitten erään Ortenojan kylän sotien jälkeen perustetun, kauempana sijaitsevan 
maanhankintatilan omistuksessa. - Ellei sitten Niemelän uusi omistaja olisi vuokrannut palstaa 
Lähdenlahden vuokraajalle ja myöhemmälle omistajalle tai tämä kenties omia peltojaan joskus myöhemmin 
Niemelän uudelle omistajalle. Tätä ei ole tässä tutkittu, mutta tämäkään vaihtoehto ei ole mahdoton. 

Kun Lähdenlahden tilan tontti erotettiin omaksi tilakseen nimellä Päivölä, se oli tästä alkaen joko 
asuntotilana tai vapaa-ajan asuntona ilman peltoja hyöty- ja koristepuutarhoineen.  

Onko omaksi tilakseen erotetun Päivölän ensimmäinen omistaja käyttänyt Päivölää vapaa-ajan asuntona vai 
asuntona, ei ole tässä selvitetty, ei myöskään tarkasti sitä onko Päivölän vuonna 1980 hankkinut omistaja 
käyttänyt Päivölää koko ajan vain kesäasuntona vaiko ensin myös asuntona. Vähäiset muutostyöt 
(esimerkiksi ei vesijohtoa eikä viemäriä sisällä, ehkä ei myös puhelinta) voivat viitata mahdollisesti vain 
vapaa-ajankäyttöön koko ajan tai enimmän aikaa.  

TMM:n rakennusinventointilomakkeessa annettujen omistajanvaihdostietojen ja rakennusten esineistön 
perusteella mahdollisesti ehkä 1980-luvun puolivälin yli jatkuneen mahdollisen asumis- tai vapaa-ajan 
käytön jälkeen Päivölää lienee viimeksi käytetty vain kesäasuntona.  

Kesäasuntona Päivölä on varmasti ollut ainakin jo 1998, jolloin omistajan asuinpaikaksi TMM:n 
inventointilomakkeessa ilmoitetaan Oripään keskustaajama. 

Kesäasuntokäytön vähitellen harventuessa ja loppuessa Päivölä näyttää jääneen lopulta lopulta lähinnä 
varastotilaksi ja lopulta käyttämättä ehkä joskus 2000-luvun alkuvuosina.  Tämä karkea ajoitus on saatu 
uusimmista sanoma- ja aikakauslehtien numeroista eri puolilla rakennuksia. 

5.5.2 Eläimet  
Maatilavaiheen kotieläiminä voidaan päätellä varhaisimmassa vaiheessa voineen olla tai ainakin aiotun 
olevan lypsykarjaa navetassa ja ehkä navetan ovinurkassa mahdollisesti sijainneessa tai sijaitsevaksi 
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tarkoitetussa pilttuussa myös hevonen ja kanoja kanalassa. Karjakeittiössä saattaa myös olla jäljellä 
mahdollisia hevosen valjaitten osia. 

Kuitenkin sekä navetta että kanala ovat melko vähän käytetyn oloiset. Syynä tähän voi olla tilan historia 
pitkään perikunnan omistuksessa ja vuokraajan hoitamana ja tätä ennen mahdollisesti tilan rakentaminen 
ehkä muualta käsin, mikä on uusia tiloja lähialueelta käsin perustettaessa ollut yleinen menettely. Näitä 
vaiheita ei ole tässä kuitenkaan selvitetty. Silti merkkejä myös eläinten, sekä karjan että kanojen pidosta on, 
ja henkikirjan mukaan näyttäisi, että tilalla olisi ainakin 1950-60-luvuilla asuttu.  

Lisäksi navetassa kaulimina näkyvät oranssinväriset muoviköydet, jollainen on ehkä liekanaruna myös 
yhdessä pihakoivussa, voivat viitata myös ainakin mahdolliseen tilapäiseen eläintenpitoon vielä joskus 1960-
70-lukujen vaihteen tienoilla tai myöhemmin. Samoin löytyy vajasta maidontuotannon esineistöstä 
siivilävanua ja merkkejä karjan ruokinnasta, pihalta utaretulehduspenisilliinituubi ja vajasta kauppaan munia 
myydessä käytettyjä munakennoja ja kanalasta paperisia kanojen rehusäkkejä.  

Kaikki näistä eivät kuitenkaan välttämättä kerro tilalla harjoitetusta eläintuotannosta vaan osa voi selittyä 
muuten tiivillä yhteyksillä eläintenpitoon. Kuitenkin jos jossain vaiheessa, kun tilan peltoja ei ole enää 
viljelty itse, on mahdollisesti tutun peltojen viljelijän tai muun naapurin kanssa saatettu sopia esimerkiksi 
navettatilojen tilapäisestä käytöstä. 

Asuntotonttivaiheessa, ellei myös jo aiemmin, kotieläimenä Päivölässä näyttää olleen koira, jonka 
juoksunarua varten on asuinrakennuksen nurkalta alkanut vaijeri.   

Huvimajassa tai navetassa näyttää asustaneen kesällä pihalla siirrettävässä kanaverkkohäkissä laiduntanut 
kesykani, jonka papanoita löytyy vielä sekä huvimajasta että navetasta.   

5.5.3 Viljely  
Kasvinviljelyyn liittyen on merkkejä pellavan käsittelystä mitä ilmeisimmin jo tilan alkuvaiheissa 1930-40-
luvulta.  

Jos karjaa on ollut, tätä varten on ollut viljeltävä vähintään heinää ja viljaa voi odottaa viljellyn. Esineellisiä 
merkkejä viljan viljelystä tai heinän kasvatuksesta ennen traktorikoneiden aikaa ei kuitenkaan ole. Tätä voi 
selittää se, että kun tila kauppakirjassa 1969 mainitaan myydyn ilman irtaimistoa, niin mahdollinen tähän 
liittyvä välineistö ja ehkä rakenteitakin on voinut hävitä tässä yhteydessä. Tiedossa on, että yleinen 
menettely tilasta kaupan kautta luovuttaessa on ollut irtaimiston huutokauppa. 

Myöhemmältä ajalta tai ehkä osittain vielä ehkä 1960-70-luvuilta talousrakennuksesta löytyy käytettyjä 
pienkanttipaalaimen muovisia ja kuituisia paalinaruja, traktorin moottoriöljykanistereita ym. Näistä 
paalinarut voivat liittyä myös vain tiiviisiin maatalousyhteyksiin ja tätä kautta uusiokäyttöön saatuun 
materiaaliin. Traktorin öljykanisterit taas ehkä tilojen käyttöön huoltotilana esimerkiksi ympäröivien 
peltojen viljelyyn liittyvissä töissä, jos käytöstä on tutun viljelijän kanssa sovittu.  

Tilan tarkkaa historiaa ei ole tässä tutkittu, mutta tilan voidaan lähteistä nähdä olleen pitkään perikunnan 
omistamana ja vuokraajan hoitamana ainakin jo 1950-luvun alkupuolelta 1950-luvun lopulle, ja tilaa 
perustettaessa on voinut olla mahdollista, että tilaa on ehkä aluksi saatettu rakentaa ja kenties viljelläkin 
osaksi muualta käsin. Tämä, niin kuin edellä pääteltiin karjatalouden osalta, on voinut vaikuttaa 
maatalouden täysimittaisuuteen ja laajuuteen. 1960-luvun alkupuolella tilan omistajiksi tulleet aiemmat 
vuokraajat taas ovat jo lähestyneet eläkeikää ja tilasta luopuessaan 1969 ovat olleet jo eläkeiän 
saavuttaineita. 



76 
 

5.5.4 Koti- ja metsätyöt 
Paitsi välineitä pellavan käsittelyyn, talousrakennuksesta löytyy myös välineitä mattojen tai kankaiden 
kutomisen eri työvaiheisiin ei-tehdastekoisina jo selkeästi 1930-40-luvulta ja lisäksi ehkä tehdastekoisen 
rukin osia. Samalta ajalta löytyy myös puisia pokasahoja. Koti- ja ruokatalouden alalta löytyy 
kahviprännäreitä, vanha maitokannu ja vanhan maitotonkan kansi. 

Kangaspuita löytyy vajasta myös uudemmat, joita on voitu käyttää 1960-80-luvuilla. Myös uudempi 
rautainen pokasaha 1960-70-luvuilta löytyy. 

5.5.5 Piha, puutarha ja kasvimaa 
Puutarha ja kasvimaa on ollut kiinteä osa sekä viljely- että asuntotiloja koko 1900-luvun alkupuoliskon ja 
usein vielä jälkipuoliskonkin ajan. Tilan vanhinta maatilavaihetta voi edustaa vanha omenapuu saunan 
takana, mahdollisesti ehkä myös vanhat, 2010-luvulla jo heikkokuntoiset ja kuolevat luumupuut talon 
takana ja kenties jotkin marjapnsaista. Myös vanhimmat pihapuut voivat olla samaa ikää rakennusten 
kanssa.339 Puutarhakasvien, ainakin perunan ja juuresten viljelystä kertoo perunakellari, joka on ollut 
olemassa todennäköisesti ainakin jo 1960-luvun alusta. 

Myöhemmässä asunto- ja/tai vapaajanasuntotilan vaiheessa puutarhaviljely on ollut monipuolista: 
marjapensaita on viljelty useaa lajia, tavallisimpien puna- ja mustaherukan ja karviaismarjan ohella myös 
ainakin puutarhavdelmaa, marja-aroniaa ja tyrniä, ja ilmeisesti myös mansikkaa.340  

Pakastinta asuinrakennuksessa lienee käytetty puutarhan satoa säilöttäessä ja ainakin mansikkaa näyttäisi 
pakasterasioiden huopakynällä maalarinteipille kirjoitettujen etikettien vuosilukujen perusteella ainakin 
säilötyn vielä 2000-luvun alussa. Tosin ei ole varmaa, olisiko sitä tehty enää silloin Päivölässä, vai olisiko 
Päivölään vain joskus tuotu vanhoja pakasterasioita varastoon.  Samoin keittiöstä löytyy työvälineitä 
raastamiseen ja soseutukseen. Pakastimen runsaasta käytöstä kertovat myös suuret määrät pakastusta 
varten uusiokäyttöön otettuja ja huolellisesti talletettuja elintarvikkeiden myyntipakkauksia lähes kaikkialla. 

Myös koristetekukista, sekä perennoista että yksivuotista, on merkkejä, ja koristepensaiden ja -puiden 
valikoima on monipuolinen.341  

Talousrakennuksesta löytyy sekä turve- että muoviruukkuja, joissa on joko hankittu tai kasvatettu taimia, 
samoin kasvuturvesäkkejä, saunan verannalta puutarhalannossäkki. 

5.5.6 Henkinen viljely ja harrastukset 
5.5.6.1 Lehdet 
Tilan esineistössä erottuvat kirjat ja lehdet ja muu kirjallinen aineisto, joita ei tässä kuitenkaan ole tutkittu 
kattavasti, piirtävät kuvaa monipuolisista henkisistä ja yhteiskunnallisista harrastuksista ajalta ennen 2010 
luvun entistä enemmän digitaalisuuteen painottuvaa tiedonvälitystä.  
 
Ainakin viimeistään 1960-luvuta alkaen näyttäisi tilatun sekä paikallisia että maakunnallisia  sanomalehtiä.  
Näihin ovat kuuluneet ainakin Yläneen – Säkylän – Euran alueelle levinnyt Kunnallis-Sanomat (tällä nimellä 
ennen vuotta 1974, myöhemmin nimenä Alastakunta), Kokemäellä ilmestynyt Maalaisliitto-Keskustapuolu-
een äänenkannattaja Lalli ja sitoutumaton maakunnallinen sanomalehti Turun Sanomat. Maatalouden am-
mattilehdistä noin 1960-luvulta erottuu Pellervo-Seuran julkaisema Pellervo.  
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Asiakaslehdistä erottuvat 1960-luvulta Säästöpankkien asiakaslehti Työn Lomassa (1968) ja Osuuspankkien 
asiakaslehti YV (1966). Vailla tarkka ajoitusta 1960-70-luvuilta ovat Keskusosuusliike Hankkijan asiakaslehti 
Hankkijan saroilta (vuodesta 1972 ilmestynyt nimellä Saroilta) ja Osuuskauppojen asiakaslehti Yhteishyvä, 
 
1970-luvulta erottuu harrastuslehdistä Purje ja moottori (1972), Kansa taisteli – miehet kertovat (1970), 
Yleisurheilu (1972). Myös 4H-liiton Nuorten sarka (1970).  
 
Yleisaikakauslehdistä samalta aikajaksolta erottuvat Viikko-Sanomat (1974). Perhelehdistä Kotiliesi (1960-
70-luku), Kodin Kuvalehti (1969, 1970). Naistenlehdistä Me Naiset (1976, 1977).  
 
Asiakaslehdistä erottuu 1970-luvulta E-osuusliikkeen Me (1976).  
 
Ilman tarkkaa ajoitusta 1970-80-luvuilta yleisaikakauslehdistä Suomen kuvalehti, Kotiliesi, Eeva. Sanomaleh-
distä Turun Sanomat, lastenlehdistä Aku Ankka. Neulelehtiä. Asiakaslehdistä K-maatalouden Maatilan 
Pirkkka. 
 
1980-2000-luvuilla sanomalehdistä esiintyy valtakunnallinen Kotimaa (1980). Paikallislehdistä esiintyvät Sä-
kylän-Köyliön-Yläneen Sanomat (tällä nimellä 1979-1991, myöhemmin nimenä Pyhäjärviseutu), Pyhäjärvi-
seutu (tällä nimellä 1993-2003, liitettiin 2003 Alasatakuntaan), Kunnallinen Viikkolehti (1993, vuodesta 
1998 nimenä Auranmaan viikkolehti), Auranmaan viikkolehti (tällä nimellä vuodesta 1998, aiemmin nimellä 
Kunnallinen viikkolehti). Maakunnallisista sanomalehdistä erottuu Turun Sanomat (ainakin 1998, 2004). Il-
maisjakelulehdistä esiintyvät Turkulainen (1993), ja Seutu-Sanomat (1994). Iltapäivälehdistä esiintyvät Ilta-
Sanomat (1992) ja Iltalehti (1994).  
 
Ammattilehdistä erottuu maatalouden ammattilehti Pellervo (pahvilaatikoissa vintissä vuosikertoja pitkältä 
ajalta 1980-luvulta, ainakin 1984, 1988). Järjestölehdistä maataloustuottajien äänenkannattaja Maaseudun 
tulevaisuus (ainakin 1985), jokin ammattiliiton lehti, Metsäuutiset.  
 
Harrastelehdistä Hevosurheilu, Suomen matkailu (ainakin 1995), Matkailu ja Retkeily, Helsingin kaupungin-
teatterin lehti Teatteriin (2001). Neulelehtiä. 
 
Yleisaikakauslehdistä Anna (1982), Me naiset (1999), Kotiliesi (1999), Valitut Palat (ainakin 1990, 1993), ET-
lehti (2000), Apu (2004).  
 
Viihteestä Harlekiini-sarja, Julia-sarja, Linna-sarja (1986), Seitsemän päivää (1990-2000-luku). 

5.5.6.2 Kirjat 
Koti-ja maatalousalan ammattikijallisuutta on 1920-40 luvulla ilmestyneestä 1990-2000-luvuille.  

Kotitaloudesta Ester Perheentupa: Kutokaa itse kankaanne (painoksia otettu 1928-1954), kauppasieniopas 
tai vastaava (1980-90-luku). Maataloudesta: Makkonen: Nautakarjaoppi; P. Lisizin: Kotieläinten 
terveydenhoito, P. Lisizin: Utaretulehdus. Maatalouskalenteri (1979, julkaisija Pellervo-seura ja 
Maatalouskeskusten liitto). 

Järjestö- ja kunnallistoiminnasta Kunnallisvirkamiesliiton kalenteri, Järjestö- ja kokoustieto, Yläneen 
kunnalliskertomus 1979. 

Muuta tietokirjallisuutta Sukupolvien perintö 1-3 (1984-85), Seulottua sanaa (1961), kuvateos ”Mauno 
Koivisto”. Hiukan muistelma- ja muita tietokirjoja. 

Kaunokirjallisuutta 1940-luvulta 1980-luvulle (sekä korkeakirjallisuutta että ajanvietetyyppistä, esitelty 
edellä esineistön yhteydessä), eri ikäisiä koulun oppikirjoja, hiukan eri ikäistä hengellistä kirjallisuutta 
(muiden muassa Yläneellä vaikuttanut Jaakko Haavio), jokunen lastenkirja. 
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5.5.6.3 Ammatillinen ja järjestötoiminta 
1960-luvulla nähdään tilatun maalaisliitto-keskustapuolueen maakunnallista äänenkannattajaa ja 
maatalouden ammattilehtiä. Asiakkuuksia on ollut maatalouskauppaan.  

1980-90-luvuilla ovat järjestöistä esillä Kunnallisvirkamiesliitto, Maatalouslomittajat ry ja Eläkeliitto. 
Kunnalliskertomus on saatu Yläneen kunnalta. Asiakkuuksia on ollut maatalouskauppaan, vähittäiskauppaan 
ja pankkeihin. Ammatti- ja järjestölehtiä on tilattu tai tullut maa- ja metsätalouden alalta. 

Ammattikirjallisuutta on karjatalouden alalta ja hiukan sekä vanhempaa että uudempaa kirjallisuutta myös 
ainakin kotitalouden alalta. 

5.5.6.4 Harrastukset  
1940-luvulta on joltain asukkaalta säilynyt mustakantinen runo- tai lauluvihko. 

1970-luvulla sekä lehdissä että esineistössä korostuvat harrastuksissa autoilu ja veneily, kun vajaan jäänyt 
auto todennäköisesti edustaa tätä ajanjaksoa ja karjakeittiöstä löytyy pelastusliivien myyntipakkaus ja 
lehdistä on esillä Purje ja moottori vuodelta 1972. 

1970-lukua edustanee myös Tunisian matkailujuliste keittiössä ja 1970-luvulla suositut suomalaisten 
paikkakuntien matkailuviirit kamarin kirjahyllyyn kiinnitettyinä. Viireistä ei voi täysin varmasti päätellä 
ovatko ne 1970- vai 1980-luvulla taloa omistaneiden tuomia. 

1940-80-luvuilta on hengellistä kirjallisuutta ja vuodelta 1980 sanomalehti Kotimaa. Hengellisessä 
kirjallisuudessa nousee tekijöistä esiin Yläneen kirkkoherrana toiminut Jaakko Haavio. Kun vanhempi 
hengellinen kirjallisuus on uudemman 1980-luvun kauno- tieto- ja ammattikirjallisuuden joukossa, se lienee 
tullut tilan vuonna 1980 hankkineen omistajan mukana. 

Samaa kautta lienee tullut myös 4H-liiton jäsenlehden Nuorten Sarka numeroita ja Pöytyän Urheilijoiden 
lippalakki. 

Harrasteaineistosta korostuu 1980-90-luvuilla matkailu. Matkailulehtien ohella on runsaasti matkailu-, loma- 
ja virkistyskohteiden materiaaleja pääasiassa kotimaasta.  

Virkistys- loma- ja kuntoutustoimintaan liittyvistä kohteista esiintyvät esitteissä tai esineissä (tulitikkurasiat, 
kansiot, saippuat ym.) ainakin Ikaalisten kylpylä, Iivaaran lomakeskus, Peurungan kuntoutuskeskus, ja 
majoituskohteista Hotelli Cumulus, Katajiston kartano Hämeenlinnassa ja Pajarinhovi Kiteellä.  

Esitteitä tai lehtiä on myös ainakin Helsingin ja Lahden kaupunginteatterista ja Helsingin taidehallista.  

Raviurheilun alalta on ravien ohjelma Turun Metsämäen raviradalta 1990-luvulta ja Yläneellä 1950-luvulla 
eläinlääkärinä toimineen Suomen Hippoksen puheenjohtajan muistokirjoitus.  

Matkailukohteiden esitteitä on ympäri Suomea sekä pohjois- että Etelä-Suomesta ja myös lähikunnista ja -
maakunnista.  

Maakunnista ja suurista kaupungeista ovat edustettuna ainakin Uusimaa, Pohjanmaa (ruotsinkielinen esite), 
Lahden kaupunki, Jyväskylä, Savonlinna, pääkaupunkiseutu, Pohjois-Suomesta Kemin Lumilinna, Ranua, 
Kuusamo, Julma-Ölkky, Kainuun luontokeskus. Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta paikalliskulttuuri 
Loimaan seudulla, Säkylän Pyhäjärvi, Perniön Lupajan muinaispolku, Velkua. Suomen lähialueista Ruotsi ja 
Tanska. 

Kiinnostuksesta kotiseutuun ja maaseudun kulttuuriperintöön kertovat talteen otettu lehtileike Yläneen 
Uudenkartanon omistajina toimineesta Sahlbrergien hyönteistieteilijäsuvusta sekä kolmiosainen tietoteos 
Isien työ 1980-luvulta. 
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5.6. Rakennusten kunto Khronoksen talo -hankkeen alkaessa 
5.6.1 Asuinrakennus 
Vuosina 2016 ja 2017 asuinrakennuksen lattiat olivat painuneet, kivijalka oli ainakin yhdestä kohdasta 
murtunut ja kivijalkaa vasten olevat seinien alimmat hirret olivat paikoin hajonneet sahanpuruksi kun 
muurahaiset olivat syöneet seinän hirret ontoiksi useista kohdin.   

Etelänpuoleisista ikkunoista toisen alapuolelta seinä on talven 2016-2017 aikana hajonnut ja alempi 
ikkunanpuite pudonnut.  

Vintin kummankin päädyn ikkunoista ovat ikkunanpuitteet lahonnet ikkunalasit pudonneet.   

Asuinrakennuksen tiilikatto oli syksyllä 2016 ja keväällä 2017 vielä ainakin päällisin puolin ehjä, mutta 
räystäiden lahottua reunimmaiset tiilet räystään päällä olivat kohta irtoamassa.  

Kun tiilikaton alla on pärekatto, niin katon pieniä reikiä ei ollut vuonna 2016 mahdollista helposti havaita 
vintin sisäpuolelta niin kuin vajassa. Vesivauriot alakerrassa tupakeittiön ja kamarin välisen oven viereisessä 
seinässä saattaisivat viitata reikään katossa. 

Myös savupiippu näytti vielä sisältä ehjältä.  

Talven 2016-2017 aikana puisesta rapusta asuinrakennuksen ulko-oven ulkopuolella olivat alempien 
rappujen laudat katkenneet mahdollisesti sisätilojen laserkeilauksen laitteistoa siireltäessä.  

Talon sisäilmassa oli keväällä 2017 vahva homeen tuoksu, ja lattia oli muurin luona painunut useita senttejä, 
vaikka sisustus vielä olikin ehjää ja hyväkuntoista. Lattialla olevat esineet olivat vaurioituneet ainoastaan 
ovenpielessä kamarin pönttöuunin vieressä, missä lattialla oleva lehtipino oli kastunut. 

Suurinta vahinkoa Päivölän asuinrakennuksessa näyttivät talveen 2016-2017 mennessä aiheuttaneen lattian 
painuminen ja kivijalan murtuminen sekä alimpien seinähirsien lahoaminen, jotka olisivat tehneet talon 
käyttökuntoiseksi saattamiseksi vaadittavasta remontista suuren, jos taloa vielä olisi haluttu korjata, kun 
perustukset olisi pitänyt uusia, ja rakentaa lattia ja osa seinistä uudestaan sekä uusia myös katto. 

5.5.2 Talousrakennus 
Myös talousrakennuksessa on vanha, sammalen peittämä tiilikatto kuten asuinrakennuksessakin.  Katon 
kunto näytti käynneillä 2017 ja 2016 olevan huonompi kuin asuinrakennuksessa.  

Talousrakennuksen kattoon havaittiin syksyyn 2016 mennessä tulleen muutaman tiilen kokoisia reikiä 
parissa kohdassa navetan ja kanalan yläpuolella ja vajaosassa.  Päivänvalossa nämä ovat sisältä hyvin 
havaittavissa, kun tiilikatto oli rakennettu suoraan eikä pärekaton päälle kuten asuinrakennuksessa. 

Vanhaan tiilikattoon tulee helposti vaurioita, kun katto sammaloituu ja kun tämän jälkeen sammal johtaa 
vettä alapuolisiin puurakenteisiin ja näiden lahottua tiiliä irtoaa ja rikkoutuu. Sammaloitumista voi osaaltaan 
edistää puiden lehtikarike, jota on tullut etenkin talousrakennuksen lounaiskulman isoista hopeasalavista ja 
luoteiskulman isosta vanhasta raidasta. 

Edellisten lisäksi vielä ulkokäymälän päällä oli aiemmin ollut katossa samanlainen reikä ja sisään valunut vesi 
oli lahottanut reiän myös ulkokäymälän lattiaan.  Tiilikatto oli tästä kohdasta vielä korjattu, mutta ei enää 
ulkokäymälän lattiaa.  

Ulkokäymälän ovi oli syksyllä 2016 irti.  

Navetan ilmanvaihtotorvi oli syksyllä 2016 jo huonokuntoinen. 

Vajaosan lautalattia oli hiukan painunut mutta vielä kohtalaisen hyväkuntoinen.  
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Kun reiät katossa olivat vielä pieniä ja paikallisia, niin esineistö koko talousrakennuksessa oli vielä lähes 
kokonaisuudessaan hyvin säilynyttä ilman havaittavia vaurioita. 

Kun kuitenkin katossa jo oli reikiä, voi koko katon romahtaminen lopulta tapahtua äkkiä varsinkin jos sattuu 
tulemaan runsasluminen talvi.  

Runsaslumisina talvina joudutaan vastaavista hyväkuntoisistakin rakennuksista poistamaan lunta katolta, ja 
jos katto on jo vaurioitunut, lumi helposti rikkoo kattoa lisää. 

5.5.3 Sauna 
Sauna ja kellari olivat syksyllä 2016 kaiken kaikkiaan ulkoisesti ja sisältäkin päällisin puolin hyväkuntoiset ja 
siistit, mutta saunahuoneen sisäkatossa oli syksyllä 2016 lattiasieni ja ilmassa oli homeen tuoksu.342  

Sienen kasvu voi johtua kosteuden pääsystä rakenteisiin esimerkiksi katosta savupiipun vierestä.  

Saunan katto on tiiltä, ja katolla kasvaa paitsi sammalta, verannan katon taitteessa myös nokkosta. 

Lattiasienen takia muuten hyväkuntoinen sauna lienee arvioitava korjauskelvottomaksi, vaikka näkyviä 
vaurioita homeen hajua lukuunottamatta ei vuonna 2017 vielä ollutkaan. 

5.5.4 Kellari 
Kellarin eteisessä oli käynneillä 2016 ja 2017 kellarin rappujen suojana ehjä, hyväkuntoinen peltikatto joko 
1970-luvun alun tai 1980-luvun paikkeilla rakennetun sisäänkäynnin päällä. Muuten betonirakenteinen 
kellari on katettu maalla ja mullalla.  

Kellarin alaovi oli alaosastaan lahonnut, minkä perusteella voi olla mahdollista, että kellarin puinen, 
peltikattoinen  eteinen on itse betonirakenteista kellaria uudempi, mihin viittaa myös kellarin nykyisen 
raknteen ja vuoden 1969 lohkomiskartan edellä tehty vertailu. 

Osa kellarin mullalla peitetyistä rakenteista paljastui kun Khronoksen talo-hankkeeseen kuuluvan 
teräsverkkoaidan rakennustöissä raivattiin ajouria aitatöissä käytetyille työkoneille.  

Paljastuneissa rakenteissa oli muun muassa styrox-muovia lämpöeristeenä ja sen suojana käytettyjä 
apulantasäkkejä. Tämä verhoilu sopisi olemaan samaa ikää kellarin puisen, peltikattoisen uudehkon eteisen 
kanssa, vaikka itse kellarin betonivalu olisikin vanhempi. 

Kellari lienee rakennuksista hyväkuntoisin ja olisi ilmeisesti edellleen käyttökelpoiinen. Jos kellaria ei ole 
salaojitettu salaoja voisi vähentää veden nousua kellariin sateilla ja lumien sulaessa. 

5.5.5 Huvimaja 
Huvimajan rakenteet seinissä ja muuten olivat käynneillä 2016 ja 2017 hyväkuntoiset eikä sen sisällä 
erottunut vaurioita.  

Kattohuovalla verhoillusta katosta oli kuitenkin suuri osa kattohuovasta rikkoutunut ja irronnut ja 
lautarakenteinen aluskate paljastunut. Kun lautarakenne oli vielä ehjää ja hyväkuntoista, se todennäköisesti 
ei ollut ehtinyt olla paljastuneena vielä pitkää aikaa.  

Näin huvimajan katto vielä vuonna 2017 olisi voinut hyvin olla korjattavissa. Kun muiden rakennusten kunto 
kuitenkin oli huonompi, huvimajan, niin kuin kellarinkin kunnon merkitys kokonaisuuden kannalta on 
vähäinen. 

                                                           
342 Lajinmäärityksen teki näytteen perusteella vuonna 2017 Seppo Huhtinen Turun yliopiston kasvimuseosta. Katso 
Lehtinen 2018a. 
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5.5.6 Kokonaisarvio  
Kokonaisuudessaan Päivölän rakennusryhmä varsinkin päärakennuksensa osalta mutta myös muutoin 
lukuisien muiden samanlaisten talojen tavoin oli 2010-luvun lopulla jo matkalla kohti tuhoutumista, tai 
vaihtoehtoisesti joko purkua tai erittäin suurta remonttia.  

Mahdollisen remontin taloudellisista ja teknisistä toteutusmahdollisuuksista tai taloudellisesta 
kannattavuudesta etenkin asuinrakennuksen lattian ja alimpien hirsikertojen suurten vaurioiden takia ei 
kuitenkaan olisi ollut varmuutta.  

Tämän takia käyttö tarjolla olleessa Khronoksen talon hankkeessa arvattavasti lienee ollut kiinteistön 
tulevaisuutta sen viime vaiheissa harkittaessa eräs varteenotettavaksi noussut vaihtoehto. 

Sama on voinut vaikuttaa myös itse taidehankkeen puolelta, kun hankkeelle tarjotuista kohteista jokin 
mainittiiin talovaihtoehtojen valintaa koskevissa tiedoissa vielä ennemminkin uusia ihmisasukkaita 
odottavaksi paremmin sopivalta.  

Ihmisasukkaille Päivölä ei enää vuosien 2016-2017 kunnossaan olisi sopinut ilman erittäin mittavia 
korjauksia. 

5.6 Rakennusten ja tontin suojeluarvot 
5.6.1 Rakennushistorialliset arvot 
Rakennushistoriallisia arvoja Päivölällä on ollut.  

Turun maakuntamuseon inventointilomakkeen 1998 mukaan asuinrakennuksen ulkoasu oli säilynyt pitkälti 
alkuperäisenä, ja tilanne oli sama vielä myös vuonna 2016. 

Myös sisätiloissa muutokset ovat vähäisiä ja rajoittuvat lähinnä tapetteihin ja lattiapinnoitteisiin, jotka 
saattoivat edustaa pääosin ehkä 1960-luvun alkua. Tätä voi pitää tälle ajalle edustavana kerroksisuutena. 

Suurin muutos sisätiloissa on jo rakennusinventointitiedossa 1998 mainittu suuremman kamarin 
muuttaminen tupakeittiöksi, jossa kiinteitä rakenteita ei ole muutettu vaan on ainoastaan tuotu entiseen 
tupaan sähköliesiä.  

Myös talousrakennus ja muita rakennuksia uudempi sauna olivat vuonna 2016 lähes 
valmistumisajankohtiensa asussa. Muutoksia ovat talousrakennuksen lato-osan muuttaminen vajaksi ja uusi, 
kanalasta erotettu ulkokäymälä, jota rakennettaessa kanalan välikatto on purettu. Myös näitä voi pitää 
ajankohtaansa hyvin edustavana kerroksisuutena yhdessä likimain samanikäisen uuden saunan ja uusitun 
kellarin kanssa. 

Näin tehtyjä muutoksia voi pitää rakennushistorialliselta kannalta lähinnä historiallista kerroksisuutta 
lisäävinä. 

5.6.2 Maisemalliset arvot 
Paitsi rakennushistoriallisesti myös osana maisemaa Päivölä muodostaa eheän ja edustavan kokonaisuuden 
osana Ortenojan ja Uudenkartanon kylien1800- ja 1900-luvulla muodostunutta kartanoläänimaisemaa.  

Ortenoja on yksi lounaisen Suomen kartanokylistä, jossa ajallisina ja maisemallisina kerrostumina erottuvat 
kartanon talouskeskus kotipeltoinen, 1920-luvulla itsenäistyneet vuokra-alueet ja maailmansotien välisen 
ajan  asutustoiminnan hieman vähäisempi vaikutus.  

Maisematyypiltään Ortenoja edustaa lounaisen Suomen savilakeuksia, jotka Pöytyältä jatkuvat Auraan, 
Loimaalle, Lounais-Hämeeseen ja Somerolle. 

Historiallisesti tämä maisematyyppi Lounaisessa Suomessa oli myöhään, vasta keskiajalla asutettua. 
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Yläneen uusikartano on edustava esimerkki suuremmasta, monikyläisestä kartanoläänistä, jota muistuttavia 
ovat ainakin Vuojoen kartanolääni Eurajoella ja Jokioisten kartano Lounais-Hämeessä.  

Kuten muihinkin samankaltaisiin laajoihin kartanolääneihin Suomessa, sen historiaan liittyy Suomen valtion 
aloitteesta tai myötävaikutuksella toteutunutta aktiivista asutustoimintaa Suomen itsenäistymisen 
molemmin puolin.  

Maisematyypiltään Yläne on rikkonaisempaa ja kuuluu historiallisesti jo esihistoriallisella ajalla asutuksensa 
saaneisiin lounaisen Suomen alueisiin. 

Päivölään rajautuva osa kummastakin kartanoläänistä on näiden myöhemmin asutettua takamaata. 

Johtuen kartanoläänien erilaisesta historiasta niiden asutushistoriat kuitenkin poikkeavat toisistaan.  

Pöytyän myöhään asutetussa, avarassa savitasankomaisemassa vanhimmalle asutukselle, sekä kartanoille, 
kylien taloille että torpille riitti tilaa kylien rintapeltojen liepeillä ja takamaat kylien ulkorajoilla pysyivät 
1800-luvun lopulle asti lähes asuttamattomina.  Koko Ojan ja Ortenojan kylissä tänne muodostui ennen 
toista maailmansotaa vain kolme uutta tilaa, joista Päivölän edeltäjänä ollut Lähdenlahti 1920-luvun 
asutustilana oli nuorin.  

Toisen maailmansodan jälkeen sen sijaan myös Ordenojan kartano joutui maanluovuttajaksi ja sen 
takamaista muodostettiin lähes parikymmentä Karjalan siirtoväen maanhankintatilaa Lähdenlahden uusiksi 
naapureiksi nykyisen Pöytäsuontien varrelle. Tällaisia kartanoiden maista muodostettuja siirtoväen 
asutusalueita on eteläisessä Suomessa runsaasti. 

Yläneenkartanossa ja myöhemmin Yläneen Uudessakartanossa vanhin asutus oli suurelta osaltaan 
esihistorialliselta ajalta jatkuvaa ja tämän sekä rikkonaisen maiseman takia tiivistä. Täällä uutta asutusta 
syntyi jo varhain torppina myös jakokunnan ulkorajoille, ja jo 1800-luvun lopulla kartanon takamailla 
Pöytyän rajan tuntumassa oli useita vanhoja torppia.  

Samoin myös 1900-luvun asutushistoria Uudessakartanossa poikkesi Ortenojasta. Kun Yläneen 
Vanhankartanon ja Uudenkartanon suuromistuksia 1900-luvun alussa järjesteltiin, ja kun pienviljelystä 
tuohon aikaan haluttiin edistää, myytiin Uudenkartanon takamaista Suomen valtiolle laaja maa-alue 
asutustarkoituksiin jo 1910-luvulla ja toisin kuin Ortenojalla, asutustiloja muodostui kymmenittäin.  

Eräs uusi kyläyhteisö muodostui tällöin juuri myöhemmän Päivölän naapuriin Yläneen Uudenkartanon 
Pöytäsuonkulmalle, jossa Pöytyän rajalla sijaitsevan Pöytäsuon laiteita oli kartanon toimesta ojitettu jo 
aiemmin, ja johon nyt muodostettiin useita uusia tiloja jo olemassa olleiden lomaan. Yläneen historian 
kirjoittajan Pia Mattila-Longan mukaan asukkaita perustetuille uusille tiloille tuli paitsi Yläneeltä, myös 
ympäri lähipitäjiä. 

Näin 1920-luvulla perustettu Lähdenlahden asutustila, josta myöhemmin erotettiin Päivölän asuntotila, tuli 
liittymään syntyvaiheissaan voimakkaimmin juuri Yläneen Uudenkartanon Pöytäsuon kulman kyläyhteisöön, 
kun Ordenojan kartanon takamaat kokonaisuudessaan asutettiin vasta toisen maailmansodan jälkeen 
toteutetussa Karjalan siirtoväen maanhankinnassa. Tässä vaiheessa Lähdenlahti ja myöhemmin Päivölä ehkä 
aiempaa enemmän saattoi liittyä myös Ortenojan kyläyhteisöön. 

Sekä maisemallisesti että historiallisesti Päivölä sijoittuu näiden kahden historiallisen kartanoläänin rajalle, 
ja sen historia onkin näin ymmärrettävissä parhaiten näiden molempien koko kartanoläänien historiaa 
vasten. 
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5.6.3 Kokonaisarvio  
Arvioitaessa Päivölän mahdollisia suojeluarvoja sen rakennushistoriallisten ja maisemallistenkin arvojen 
hyvä säilyneisyys asettuu vasten sen rakenteiden jo pitkälle edennyttä vaurioitumista.  

Tämä vaurioituminen todennäköisesti olisi vaikuttanut Päivölän mahdollisten suojeluarvojen tai ainakin 
suojelun toteuttamisen käytännön edellytysten kokonaisarviointiin, jos vaihtoehtona talon käytölle 
Khronoksen talon taidehankkeessa olisi selvitetty rakennussuojelun toimenpiteiden edellytyksiä tai 
mahdollisuuksia Päivölässä.  

Korjaus yksityis- tai muuhun käyttöön rakennushistorialliset arvot säilyttäen todennäköisesti olisi ollut täysin  
mahdollista, mutta arvattavasti erittäin työlästä ja tämän takia kallista, mikä todennäköisesti olisi tehnyt 
korjauksen käytännön toteuttamisesta haasteellista vaikka ei välttämättä kokonaan mahdotonta.  

Saman ikäisiä ja vastaavan historian omaavia ja yhtä alkuperäisessä kunnossa olevia rakennuksia on 
Suomessa todennäköisesti myös paremmassa kunnossa säilyneinä. Usein ennallistavaa korjausta on 
kohdistettu Päivölää vanhempiin rakennuksiin. Mitään estettä ei olisi kohdistaa sitä myös Päivölän 
historiallista kerrostumaa vastaavan ajan rakennuksiin. Kustannukset kuitenkin olisivat pitkälle 
vaurioituneessa kohteessa tällöin todennäköisesti suuret. 
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