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1. Johdanto 

 

1.1 Kohde 
 

Kaarinassa sijaitseva Pukkilan kartano on Suuren Rantatien varrelle rakennettu 1700-luvun 

herraskartano. Se entistettiin 1960-luvulla ja kalustettiin 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun 

virkamies- ja upseerikodin asuun. Pihapiirin ryytimaakorttelisto on rekonstruoitu hyödyn ajan 

esimerkkien mukaisesti.   

Pukkilan pihapiiriin kuuluu 1760-luvulta peräisin oleva puinen päärakennus, jonka siipirakennuksia 

ovat vanha, mahdollisesti 1600-luvulta peräisin oleva päärakennus ja aittarivi. Päärakennus on 

yksikerroksinen, mansardikattoinen ja volyymiltaan tyypillinen rokokookauden herraskartano. Sen 

suunnittelijana pidetään Turun kaupunginarkkitehti C. Fr. Schröderiä, joka on tukeutunut Carl 

Wijnbladin mallikirjojen tarjoamiin esimerkkeihin. Suuri 1900-luvun alussa rakennettu kivinavetta rajaa 

aluetta lännessä.  

Kartanotalouteen liittyvä maanviljelysmaisema on rakennusryhmän ympäriltä huomattavasti 

kaventunut. Kartanoon johtanut päälähestymissuunta on rautatien katkaisema ja käynti kartanoon on 

ohjattu takakautta. Peltomaille on kaavoitettu ja rakennettu pienteollisuusaluetta.  

Asutusrahasto osti kartanon Heikki Malmivirran perikunnalta ja muinaistieteellinen toimikunta lunasti 

kartanon ja piha-alueen lahjoitusvarojen turvin vuonna 1965. Muinaistieteellinen toimikunta restauroi 

ja pitkälti rekonstruoi rakennuksen ulkoasun että kiinteän sisustuksen tyylihistoriallisin perustein 1760-

luvun asuun. Kartanossa suoritetun restauroinnin jälkeen kartanomuseo avattiin yleisölle vuonna 

1970. Kivinavetassa vuodesta 1970 lähtien ollut ajokalunäyttely päättyi vuonna 2001. 

Kohteen hallinta siirtyi Museovirastolta Senaatti-kiinteistöille vuoden 2014 alussa niin kutsuttujen muki 

eli museo- ja nähtävyyskiinteistöjen joukossa. 
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Suojelutilanne 

 

 

Valtion rakennusten suojeluluokitusten tarkempi kuvaus on tämän dokumentin liitteenä.  

  

Valtakunnallisesti merkittävä 

rakennettu kulttuuriympäristö 

RKY 

RKY 2009 Itsenäinen RKY-kohde Pukkilan kartanomuseo 

Suojelu asetuksen 480/85 

nojalla 

VN 31.8.1994 Suojelu käsittää päärakennuksen, eteläisen 

sivurakennuksen, kaksi aittaa ja puuvajan. 

Turun kaupunkiseudun 

maakuntakaava 

YM 23.8.2004 Kartanomuseo merkitty tunnuksella SR 
602002: Suojeltava rakennetun ympäristön 
kokonaisuussuojelumääräys: - Suunnittelun ja 
rakennustoimenpiteiden tulee olla 
kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja 
edistäviä. Rakennuksia ja/tai muita rakenteita 
ei saa ilman erityisiä pakottavia syitä purkaa. 
Suunnitelmista ja toimenpiteistä on pyydettävä 
museoviranomaisten lausunto. Kartanomuseo 
sijaitsee virkistysalueeksi (V) merkityllä alueella. 
Kartanon kaakkois- ja luoteispuolilla 
Littoistentien varrella työpaikka-alueet (TP). 

Asemakaava  Kartanomuseon alue on asemakaavoittamaton, 
mutta alue sisältyy Kaarinan vuosien 2015-19 
kaavoitusohjelmaan. 

Muinaisjäännösrekisteri  Pukkilan kartano on merkitty Museoviraston 
muinaisjäännösrekisteriin historiallisena 
asuinpaikkana (kartano). Kartanon 
sivurakennuksen kellarissa ja sen 
läheisyydessä on tehty arkeologiset kaivaukset 
syksyllä 1976.  
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1.2 Tehtävä 
 

Tähän raporttiin on koottu Museoviraston hallinnan ajalta keskeiset aineistot kohteen hoidosta ja 

tutkimuksesta. Lisäksi on luetteloitu kirjalliset lähteet, jotka valottavat kohteen historiallisia vaiheita. 

Nämä aineistot on lisätty selvityksen liitteeksi pdf-tiedostoina. Aineistot on luetteloitu Harvard-

järjestelmää käyttäen. Poikkeuksen luettelointijärjestelmän noudattamiseen muodostavat päivätyt 

asiakirjat, jotka on tilaajan toiveesta luetteloitu kronologisessa järjestyksessä. 

Aineisto keskittyy 2000-luvulla tehtyihin korjaustöihin sekä kiinteistön historiallista ja maisemallista 

arvoa kuvaaviin dokumentteihin.  Vanhempia aineistoja on otettu mukaan valikoiden. Valokuvat ja 

piirustukset rajattiin selvityksen ulkopuolelle. Kirjallisuutta lukuunottamatta kaikki tähän kartoitukseen 

listatut dokumentit skannattiin pääsääntöisesti kokonaan. Joistakin kirjallisista lähteistä on kuitenkin 

mukana vain yhteenveto tai dokumentin Pukkilan kartanoa koskeva osa. 

Työssä käytetyt arkistolähteet olivat Museoviraston arkisto, sekä virkamiesten käytössä muodostunut, 

järjestämätön Museoviraston restaurointipalvelut -yksikön käsiarkisto ja sen sähköinen vastinpari, K-

asema. Lisäksi selvityksen kokoamisessa käytettiin useita sähköisiä tietokantoja: Kulttuuriympäristön 

tulosalueen asianhallinta -rekisteriä, jonka sisältöön voi tutustua Museoviraston arkiston 

asiakaspäätteellä, sekä useita vapaasti verkossa sijaitsevia Museoviraston rekisteriportaalia, 

tapettitietokantaa ja valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen portaalia, rky.fi 

-sivustoa. Museovirasto restauroi -verkkosivustolla oli tietoa kohteiden viimeaikaisista korjaustöistä. 

Kirjallisuusluettelo koottiin arkistodokumenteissa mainituista lähteistä sekä tekemällä kirjallisuus- ja 

artikkelihaut verkossa kirjastojen yhteistietokanta Melindassa sekä artikkelitietokanta Artossa. 

Kohteen suojelutilannetta on selvitetty johdantoon liitetyllä taulukolla, jossa on esitelty kunkin 

kaavatason suojelumääräykset. Kaavatilannetta voitiin tämän työn puitteissa selvittää verkossa olevien 

kaava-aineistojen perusteella, joten selvitystä tulee tältä osin pitää alustavana. Kohteen tarkempi 

suojelutilanne tulee selvittää kunnan kaavoittajalta. 
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2. Piirustusluettelo 

 

Piirustusluettelo sisältää museoviraston rakennetun ympäristön piirustusluettelo tietokantaan merkityt 

piirustukset. 

 

1676  Pukkilan kartano 
 

Signum: 602030004  

  päärakennus, luoteisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 59x42 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1961 

 

Signum: 602030005  

  päärakennus, lounaisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 59x42 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1961 

 

Signum: 602030006  

  päärakennus, koillisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 59x42 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1961 

 

Signum: 602030007  

  päärakennus, poikkileikkaus, ullakon (?) ikkuna, osa 

paneliseinää, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1960 

 

Signum: 602030008  

  päärakennus, poikkileikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1960 

 

Signum: 602030009  

  päärakennus, koillisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030010  

  päärakennus, lounaisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1676
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030004
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030005
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030006
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030007
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030008
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030009
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030010
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  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030011  

  päärakennus, luoteifasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030012  

  päärakennus, kaakkoisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030013  

  päärakennus, ikkuna, ovi ja sarana, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030014  

  päärakennus, I krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030015  

  päärakennus, II krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 56x42 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th, 1961 

 

Signum: 602030016  

  päärakennus, kaakkoisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 59x42 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th, 1961 

 

Signum: 602030017  

  päärakennus, ullakon pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030018  

  päärakennus, kaakkoisfasadi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030019  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030011
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030012
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030013
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030014
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030015
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030016
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030017
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030018
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030019
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  päärakennus, luoteisfasadi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x43 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030020  

  päärakennus, koillisfasadi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030021  

  päärakennus, lounaisfasadi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030022  

  päärakennus, asemapiirros, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x63 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030023  

  päärakennus, sisäänkäynti, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030024  

  päärakennus, kuistin laudoitus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030025  

  päärakennus, huoneen 9 uuni ja huoneen 2 uunikaappi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 56x41 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1961 

 

Signum: 602030026  

  päärakennus, pystylaudoituksen lautaleikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 30x42 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, Lindquist Th., 1961 

 

Signum: 602030027  

  päärakennus, ikkunat, detaljeja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030020
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030021
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030022
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030023
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030024
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030025
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030026
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030027
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Signum: 602030028  

  päärakennus, räystäskoriste ja vinotuet, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030029  

  päärakennus, kuistin räystäslista ja räystästuki, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030030  

  päärakennus, pituusleikkaus, osa, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 29x29 cm  

  Piirtäjä: Valtare F 

 

Signum: 602030031  

  päärakennus, eteisen ikkuna, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030032  

  päärakennus, ullakon ikkunakehykset, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030033  

  päärakennus, ullakon ikkunat, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030034  

  päärakennus, pariovet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x62 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030035  

  päärakennus, ullakon pyöreä ikkuna, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x61 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030036  

  päärakennus, parioven karmi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 49x39 cm  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030028
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030029
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030030
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030031
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030032
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030033
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030034
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030035
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030036
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  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030037  

  päärakennus, kuistin parioven oikeanpuoleinen osa sekä huone 4 

ikkuna, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030038  

  päärakennus, eteisen ikkuna ja karmi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 62x43 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030039  

  päärakennus, ulkoseinä eteisen kohdalta, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 45x30 cm  

  Piirtäjä: Valtare F 

 

Signum: 602030040  

  päärakennus, huoneiden 7 ja 8 välinen ovi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030041  

  päärakennus, huoneiden 5 ja 4 välinen ovi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030042  

  päärakennus, huoneiden 2 ja 3 välinen ovi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030043  

  päärakennus, huoneiden 10 ja 11 välinen ovi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030044  

  päärakennus, ullakkokerroksen saranoita, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030037
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030038
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030039
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030040
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030041
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030042
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030043
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030044
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Signum: 602030045  

  päärakennus, huone 5 ovi ja seinäpaneli, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x43 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030046  

  päärakennus, vuorilautoja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030047  

  päärakennus, huone 6 ovi, ikkunat ja seinälaudoitus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030048  

  päärakennus, huone 6 ovi ja seinälaudoitus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030049  

  päärakennus, huone 16 oven karmi ja vuorilauta, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030050  

  päärakennus, huone 16 ovi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 60x43 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030051  

  päärakennus, jalkalistoja, kattolista, panelilista, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x32 cm  

  Piirtäjä: Valtare F 

 

Signum: 602030052  

  päärakennus, jalka- ja kattolistoja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030053  

  sivurakennus, koillisfasadi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030045
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030046
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030047
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030048
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030049
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030050
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030051
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030052
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030053
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  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030054  

  sivurakennus, poikkileikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x62 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030055  

  sivurakennus, pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 60x43 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030056  

  sivurakennus, pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030057  

  sivurakennus, kellarin pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030058  

  navetta, lounais- ja kaakkoisfasadit, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 106x44 cm  

  Piirtäjä: Tohka E, 1962 

 

Signum: 602030059  

  navetta, luoteis- ja koillisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 108x44 cm  

  Piirtäjä: Tohka E, 1962 

 

Signum: 602030060  

  navetta, pohja ja leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 107x44 cm  

  Piirtäjä: Tohka E, 1962 

 

Signum: 602030061  

  navetta, pohja (navetan muutos vaunuhalliksi), suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 42x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H, 1963 

 

Signum: 602030062  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030054
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030055
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030056
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030057
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030058
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030059
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030060
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030061
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030062
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  navetta, kaakkois- ja koillisfasadit (navetan muutos 

vaunuhalliksi), suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 42x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H, 1963 

 

Signum: 602030063  

  navetta, luoteis- ja lounaisfasadit (navetan muutos 

vaunuhalliksi), suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 42x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H, 1963 

 

Signum: 602030064  

  navetta, leikkaus (navetan muutos vaunuhalliksi), suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 42x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H, 1963 

 

Signum: 602030065  

  navetta, pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 70x47 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030066  

  navetta, sivu- ja päätyfasadi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 69x45 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030067  

  vanha aitta, pohja ja fasadi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x43 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030068  

  aitta (purettu 1962), pohja ja päätyjen sivufasadi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x63 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030069  

  uusi aitta, pohja ja leikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 61x42 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1963 

 

Signum: 602030070  

  asemapiirros, mittauspiirustus 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030063
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030064
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030065
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030066
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030067
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030068
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030069
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030070
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  Koko: leveys x korkeus 66x88 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030071  

  työväen asunto ja työhuone, pohjafasadi ja leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 35x46 cm  

  Piirtäjä: Koponen K, 1922 

 

Signum: 602030072  

  päärakennus, vesikouru, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 68x60 cm  

  Piirtäjä: Kaila P, 1971 

 

Signum: 602030073  

  kävelysillan kaide, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 48x32 cm  

  Piirtäjä: Kaila P, 1973 

 

Signum: 602030074  

  pysäköintialue ja tilustie, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 66x45 cm  

  Piirtäjä: Saatsi H, 1973 

 

Signum: 602030075  

  pysäköintialueen ja tilustien leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x32 cm  

  Piirtäjä: Saatsi H, 1973 

 

Signum: 602030076  

  sivurakennus, pituusleikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x45 cm  

  Piirtäjä: Laine V, Heininen T, 1977 

 

Signum: 602030077  

  sivurakennus, kellarin pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x45 cm  

  Piirtäjä: Laine V, Heininen T, 1976 

 

Signum: 602030078  

  sivurakennus, kaivauksissa esiintullut viemärirakennelma, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x45 cm  

  Piirtäjä: Laine V, Heininen T, 1976 

 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030071
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030072
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030073
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030074
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030075
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030076
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030077
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030078
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Signum: 602030079  

  päärakennus, kuistin räystäsrakennelma, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030080  

  päärakennus, pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x45 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1966 

 

Signum: 602030081  

  päärakennus, pituusleikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x45 cm  

  Piirtäjä:  

 

Signum: 602030082  

  päärakennus, ullakon seinää ja ovia, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x45 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1964 

 

Signum: 602030083  

  päärakennus, kuistin leikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x63 cm  

  Piirtäjä: Valtare F 

 

Signum: 602030084  

  päärakennus, osa ulkoseinää huoneiden 6 ja 7 kohdalla, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F 

 

Signum: 602030085  

  päärakennus, pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1960 

 

Signum: 602030086  

  päärakennus, kamarin kattoparrurakennelma, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 30x21 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030087  

  päärakennus, tuvan kattoparrurakennelma, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 30x21 cm  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030079
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030080
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030081
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030082
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030083
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030084
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030085
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030086
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030087
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  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030088  

  päärakennus, tuvan kattoparrurakennelma, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 30x21 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1961 

 

Signum: 602030089  

  päärakennus, ikkunakarmien mitoitus, ikkunat 1-12, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030090  

  päärakennus, ikkunakarmien mitoitus, ikkunat 13-28, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x60 cm  

  Piirtäjä: Valtare F, 1962 

 

Signum: 602030091  

  navetta, pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 71x42 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, 1968 

 

Signum: 602030092  

  navetta, kaakkois- ja koillisfasadit, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, 1968 

 

Signum: 602030093  

  navetta, leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, 1968 

 

Signum: 602030094  

  päärakennus, ulkoporras, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x33 cm  

  Piirtäjä: Heikkinen M, 1980 

 

Signum: 602030095  

  ympäristösuunnitelma, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x45 cm  

  Piirtäjä: Saatsi H, 1974 

 

Signum: 602030096  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030088
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030089
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030090
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030091
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030092
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030093
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030094
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030095
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030096
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  ympäristösuunnitelma, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x45 cm  

  Piirtäjä: Saatsi H, 1974 

 

Signum: 602030097  

  pysäköintialueen istutussuunnitelma, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 66x31 cm  

  Piirtäjä: Saatsi H, 1973 

 

Signum: 602030098  

  vahtimestarin asunto, pihasuunnitelma, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x32 cm  

  Piirtäjä: Saatsi H, 1980 

 

Signum: 602030099  

  päärakennus, sisäänkäynti, portaat, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 68x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, Havas H, 1964 

 

Signum: 602030100  

  päärakennus, sisäänkäynti, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 103x51 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, Havas H, 1964 

 

Signum: 602030101  

  sauna, pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 46x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, Havas H, 1963 

 

Signum: 602030102  

  sauna, leikkaus, kattodetalji, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 46x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, Havas H, 1963 

 

Signum: 602030103  

  sauna, leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 45x30 cm  

  Piirtäjä: , 1963 

 

Signum: 602030104  

  sauna, koillisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 46x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, Havas, 1963 

 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030097
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030098
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030099
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030100
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030101
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030102
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030103
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030104
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Signum: 602030105  

  sauna, luoteisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 47x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, Havas, 1963 

 

Signum: 602030106  

  sauna, kaakkoisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 46x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, Havas, 1963 

 

Signum: 602030107  

  sauna, asemapiirros, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, Havas, 1963 

 

Signum: 602030108  

  navetta, traktoripilttuu, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 49x48 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M, 1970 

 

Signum: 602030109  

  navetta, kaakkois- ja koillisfasadit (navetan muutos 

vaunuhalliksi), suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 45x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H., 1963 

 

Signum: 602030110  

  navetta, pohja (navetan muutos vaunuhalliksi), suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 45x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H., 1963 

 

Signum: 602030111  

  navetta, luoteis- ja lounaisfasadit (navetan muutos 

vaunuhalliksi), suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 45x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H., 1963 

 

Signum: 602030112  

  navetta, leikkaus (navetan muutos vaunuhalliksi), suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 45x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H., 1963 

 

Signum: 602030113  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030105
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030106
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030107
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030108
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030109
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030110
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030111
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030112
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030113
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  navetta, leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 59x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M., 1967 

 

Signum: 602030114  

  navetta, räystään leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 53x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H., 1968 

 

Signum: 602030115  

  navetta, pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 53x30 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M., 1967 

 

Signum: 602030116  

  vahtimestarin asunto, asemapiirros, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 47x34 cm  

  Piirtäjä: Kaila P., 1976 

 

Signum: 602030117  

  aita, fasadi, leikaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 90x30 cm  

  Piirtäjä: Havas H., 1970 

 

Signum: 602030118  

  autokatos, pohja, kattokuva, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 45x63 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M., 1991 

 

Signum: 602030119  

  autokatos, asemapiirros, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x45 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M., 1991 

 

Signum: 602030120  

  autokatos, luoteisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x45 cm  

  Piirtäjä: Kairamo M., 1991 

 

Signum: 602030121  

  päärakennus, kattotikkaat, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 60x46 cm  

  Piirtäjä: Kaila P., 1971 

 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030114
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030115
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030116
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030117
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030118
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030119
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030120
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030121
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Signum: 602030122  

  asemapiirros, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 115x123 cm  

  Piirtäjä: Valtare F., 1961 

 

Signum: 602030123  

  asemapiirros, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 159x102 cm  

  Piirtäjä: Jama E., Heininen T., 1971 

 

Signum: 602030124  

  puutarha, puutarhasuunnitelma, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 116x107 cm  

  Piirtäjä: Ronbröijer, 1970 

 

Signum: 602030125  

  päärakennus, kattopaanut, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x33 cm  

  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1968 

 

Signum: 602030126  

  navetta, ikkunat, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x33 cm  

  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1968 

 

Signum: 602030127  

  navetta, liukuovi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x33 cm  

  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1968 

 

Signum: 602030128  

  navetta, ovet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x33 cm  

  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1968 

 

Signum: 602030129  

  navetta, pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 76x44 cm  

  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1968 

 

Signum: 602030130  

  sauna, leikkauksia, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x33 cm  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030122
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030123
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030124
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030125
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030126
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030127
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030128
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030129
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030130
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  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1963 

 

Signum: 602030131  

  sauna, ovet, ikkunat, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 44x33 cm  

  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1963 

 

Signum: 602030132  

  sauna, sokelin mitoitus, pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 46x33 cm  

  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1963 

 

Signum: 602030133  

  asemapiirros, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 128x66 cm  

  Piirtäjä: Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 1968 

 

Signum: 602030134  

  navetta, pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 62x43 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., 2005 

 

Signum: 602030135  

  navetta, leikkaus A-A, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x52 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., 2005 

  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030131
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030132
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030133
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030134
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/piika/read/asp/r_piirustus_det.aspx?PIIR_ID=602030135
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4. Asiakirjat 

Asiakirjat on järjestetty kronologisesti. Päiväämättömät dokumentit on listattu ensin. Asiakirjat on 

listattu käyttäen seuraavaa järjestelmää: 

Laatija/kirjoittaja, vuosi. Asiakirjan otsikko. [asiakirjan tyyppi] Kokoelma. Maantieteellinen paikka: 

Arkiston/Säilytyspaikan nimi. 
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kartano, Kansio I Historia 1980-. Helsinki: Museovirasto 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=126
http://museovirastorestauroi.nba.fi/museot/pukkilan-kartano
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=200095
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=200095
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000024487
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000024487
http://tapetti.nba.fi/haku.php
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MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  04.11.2005
Tulostettu 04.11.2005

Omistajat ja omistusperusteet

Tila  602-453-1-51 ,  PUKKILAN KARTANO

Omistus  (tietolähde: Väestötietojärjestelmä) 

OMISTAJAT: 

Nimi: SUOMEN VALTIO/RATAHALLINTOKESKUS

Osoite: PL 185,  00101 HELSINKI

Nämä kiinteistörekisterin omistaja- ja osoitetiedot ovat tammikuu 2005 tilanteesta.
Viralliset omistajatiedot ovat saatavissa lainhuutorekisteristä.  
Lisätietoa www.ktj.fi



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  03.11.2005
Tulostettu 03.11.2005

Omistajat ja omistusperusteet

Nämä kiinteistörekisterin omistaja- ja osoitetiedot ovat tammikuu 2005 tilanteesta.
Viralliset omistajatiedot ovat saatavissa lainhuutorekisteristä.  
Lisätietoa www.ktj.fi

Pyytämiäsi tietoja ei ole saatavilla.

Maksua ei peritä tämän kohteen osalta.



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  
Tulostettu 03.11.2005

Perustiedot

Rekisteriyksikkö

Kiinteistötunnus: 602-453-1-51

Kunta: Piikkiö

Kylä: BUKKILA ELI PUKKILA

Nimi: PUKKILAN KARTANO

Maapinta-ala: 3.9000 ha

Kokonaispinta-ala: 3.9000 ha

Palstojen lkm: 2

Yksikkölaji: Tila

Rekisteröity: 30.10.1964

Arkistotunnus: 6:19-



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  
Tulostettu 03.11.2005

Karttatuloste

Tulosteen keskipisteen koordinaatit:  P: 6703158  I: 1581159 
Tuloste ei ole mittatarkka. 



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  04.11.2005
Tulostettu 04.11.2005

Omistajat ja omistusperusteet

Tila  602-453-1-100 ,  PUKKILA

Omistus  (tietolähde: Väestötietojärjestelmä) 

OMISTAJAT: 

Nimi: MAATALOUSMINISTERIÖN ASUTUSASIAINOSASTO

OMISTUSPERUSTEET: 

Lainhuuto 07.01.1956

Nämä kiinteistörekisterin omistaja- ja osoitetiedot ovat tammikuu 2005 tilanteesta.
Viralliset omistajatiedot ovat saatavissa lainhuutorekisteristä.  
Lisätietoa www.ktj.fi



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  03.11.2005
Tulostettu 03.11.2005

Omistajat ja omistusperusteet

Nämä kiinteistörekisterin omistaja- ja osoitetiedot ovat tammikuu 2005 tilanteesta.
Viralliset omistajatiedot ovat saatavissa lainhuutorekisteristä.  
Lisätietoa www.ktj.fi

Pyytämiäsi tietoja ei ole saatavilla.

Maksua ei peritä tämän kohteen osalta.



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  
Tulostettu 03.11.2005

Perustiedot

Rekisteriyksikkö

Kiinteistötunnus: 602-453-1-100

Kunta: Piikkiö

Kylä: BUKKILA ELI PUKKILA

Nimi: PUKKILA

Maapinta-ala: 1.2860 ha

Kokonaispinta-ala: 1.2860 ha

Palstojen lkm: 1

Yksikkölaji: Tila

Rekisteröity: 14.05.1975

Arkistotunnus: 6:48
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MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Etusivu>Museot>Pukkilan kartano

Museot
Linnat
Linnoitukset
Teollisuuskohteet
Kirkolliset kohteet
Muut kohteet

Pukkilan kartano, Kaarina

Pukkilan kartanon juuret ulottuvat aina 1400luvulle asti. Kartanokokonaisuus on kokenut vuosisatojen aikana
lukuisia muutosvaiheita ja kohteen nykyinen rokokooasu on tulosta 1960luvun palauttavista
restaurointivaiheista. Kartanon puutarhassa kukoistava ryytimaa alkuperäislajeineen esittelee kävijöille 1700
luvun rikasta puutarhakulttuuria.

Pukkilan kartano. Kuva: Museovirasto.

Päärakennuksen esikuvina olivat ruotsalaiset mallipiirustukset

Kaarinan kunnassa sijaitseva Pukkilan kartano on yksi Suuren Rantatien varrelle rakentuneista
kartanoista. Pukkila sai nimensä Bocksuvusta, joka omisti tilan 15401720 välisenä aikana.
Kartanon nykyisen päärakennuksen rakennutti hovioikeudenneuvos Christoffer Johan Rappe, josta
tuli myöhemmin Turun ja Porin läänin maaherra. Vuonna 1762 valmistunut päärakennus on
yksikerroksinen, lautaverhoiltu ja katettu paanupinnoitetulla mansardikatolla. Sen lisäksi pihapiiriä
rajaavat vanha päärakennus, aittarivi sekä 1900luvun alussa rakennettu komea kivinavetta.

Kartanoa on aikoinaan ympäröinyt laaja puutarha, jossa oli ryytimaa ja hedelmätarha. Hyödyn
aikakaudella puutarhanhoito oli säätyläisten muotiharrastus. Uusien ja eksoottisten kasvilajien
viljely oli suosittua, ja siemeniä tuotiin myös ulkomaanmatkoilta.

Museoviraston omistama Pukkilan kartano toimii nykyään museona, joka on sisustettu 17001800
lukujen virkamieskodiksi. Kartanon alkuperäisestä rokokoosisustuksesta on säilynyt muutamissa
huoneissa seinäpaneeleita ja vuorilistoja. Useimmat huoneet on kuitenkin sisustettu myöhempään
uusklassistiseen asuun. Kartanoaluetta ympäröivä viljelysmaisema on vuosien saatossa
merkittävästi kaventunut pihapiirin ympäriltä. Kartanoon johtanut alkuperäinen lähestymissuunta
on rautatien katkaisema ja kulku kartanoon ohjautuu nykyään takakautta.

Rokokooasu kertoo 1960luvun restaurointiperiaatteista

Museoviraston edeltäjä Muinaistieteellinen toimikunta hankki Pukkilan kartanon pihaalueineen
omistukseensa lahjoitusvaroin vuonna 1959. Aikojen kuluessa päärakennukseen oli tehty
monenlaisia muutoksia. Muinaistieteellisen toimikunnan vuosina 19651970 toteuttamassa

http://museovirastorestauroi.nba.fi/index
http://museovirastorestauroi.nba.fi/museot
http://museovirastorestauroi.nba.fi/museot/pukkilan-kartano
http://museovirastorestauroi.nba.fi/museot
http://museovirastorestauroi.nba.fi/linnat
http://museovirastorestauroi.nba.fi/linnoitukset
http://museovirastorestauroi.nba.fi/teollisuuskohteet
http://museovirastorestauroi.nba.fi/kirkolliset-kohteet
http://museovirastorestauroi.nba.fi/muut-kohteet
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restauroinnissa tavoiteltiin 1700luvun asua, johon kuuluivat mm. ulkoseinien pystylaudoitus,
paanukatto ja punamullatut julkisivut. Ikkunoihin palautettiin alkuperäisen kaltainen
kaksikymmenjakoinen ruudutus, joka oli säilynyt muutamassa yläkerran päätyikkunassa.
Korjaustöiden yhteydessä myös rakennuksen kivijalkaa vahvistettiin ja lattiat korjattiin.
Kartanomuseo avattiin yleisölle vuonna 1970, ja nykyasussaan se kertoo myös 1960luvun
restaurointiperiaatteista.

Pärekaton kunnostusta ja ryytimaanhoitoa

2000luvun puolella Pukkilan kartanossa on tehty vain pienimuotoisia kunnossapitotöitä ja mm.
vahvistettu ullakon kattorakenteita. Kesällä 2007 pihapiirissä uusittiin aitan vellikellon ja liiterin
pärekatot sekä pihakaivon kansi. Työt toteutettiin vanhan mallin mukaan alkuperäisen kaltaisia
materiaaleja ja työtapoja noudattaen. Kesällä 2012 ohjelmassa oli aitan savitiilikaton korjaustyö.

Pukkilan kartanon ryytimaa edustaa hovioikeudenneuvos Rappen aikakautta, ja siellä kasvatetaan
1700luvulle tyypillisiä yrttejä ja kasveja perinteisin menetelmin. Kasvien runsaus sekä yrttien ja
vihannesten monipuolinen hyötykäyttö kertovat tuon ajan valistuneisuudesta. Neliruutuinen
ryytimaa kukoistaa yhä paikalla, johon se on merkitty vuoden 1762 tiluskarttaan. Kartanomuseon
puutarhan ylläpito vaatii vuosittain säännöllistä hoitoa ja kunnostusta.

Pukkilan kartano on ollut koekohteena mukana keväällä 2009 käynnistyneessä Perinnekasvit
museopuutarhoissa hankkeessa, josta on vastannut Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa puutarhojen vanhoista kasvilajeista, kartuttaa kokemuksia
perinnekasvien hoidosta sekä hyödyntää tätä tietoa suunniteltaessa vanhojen kasvien esittelyä
museopuutarhoissa. Pukkilan kartanon ohella hankkeessa olivat mukana Kuusiston kartanon
puutarha Kaarinassa ja Yläneen kotiseutumuseon pihamaa Yläneellä.

Pukkilan kartanomuseon osalta hankkeessa tutkittiin erityisesti ryytimaan kasvillisuutta.
Ryytimaalta löytyy 82 kasvilajia, joiden taustoja tutkittiin vanhan kirjallisuuden ja arkistolähteiden
avulla. Kartanopuutarhan vaiheista saatiin arvokasta lisätietoa myös haastattelemalla siellä
työskennelleitä puutarhureita. Saatujen taustatietojen pohjalta ryytimaalla tehtiin pienimuotoisia
kunnostustöitä, ja samalla sinne istutettiin kaksi vanhastaan Suomessa viljeltyä
maatiaisperunalajiketta ja kaksi ryvässipulin paikalliskantaa. Hankkeen yhteydessä ryytitarhan
kasvilajit dokumentoitiin valokuvaamalla.

Kattotyö 2012, urakoitsija: Restart Oy



16.11.2005Kiinteistön perustiedotMuseovirasto

Tunniste:Hallinnollinen kiinteistö: 112
Katuosoite:

Tilannimi: Omistaja: Museovirasto

 (Rakennuskaava)
Kaava: Viemäri, Vesijohto, Sähkö, PuhelinLiittymät:Ei ole kaavan mukainen

-
< määrittelemätön > / 

Ostopvm:  Palstojen lukumäärä: 2 kpl
Hankintahinta:Tehokkuusluku: 0,00  EUR0,00

Vapaa rakennusoikeus: 0,0 Verovuosi: m²
Käytetty rakennusoikeus: Verotusarvo: m²  EUR0,000,0
Rakennusoikeus: Arviopvm:   m²0,0
Maapinta-ala: Tilan nykyarvo:3,90 ha m² 0,00 EUR39 000,0

Virall. kiint.tunnus: 602-435-0001-0051 Vuokrauksen siirto-oikeus:
Rekisterinumero: 1:51 Omistussuhde: Oma

Tunniste: 1121
Haltija: MuseovirastoKylännimi: Pukkila

Lainhuudon kirj.pykälä: Perustettu:
Lainhuudon kirj.pvm: Viimeinen muutos:

Kiinteistön perustiedot
Pukkilan kartano

Jakomerkki:
Tilan laatu:

 
Tilanne:

26.10.2005 / skarvine
10.05.2004 / systeemi

Piikkiö, Pukkilan kartano- ja ajokalumuseo
Littoistentie 114, 21500 PIIKKIÖ

Arvot
Arvotiedon tyyppi MuutettuSeliteArvoPäiväys

Osuudet: Lisätiedot:

Komartek Kiinteistönpito
0014 - rev. 040119A

sivu 1 / 1



16.11.2005Kiinteistön perustiedotMuseovirasto

Tunniste:Hallinnollinen kiinteistö: 112
Katuosoite:

Tilannimi: Omistaja: Museovirasto

 (Rakennuskaava)
Kaava: Liittymät:Ei ole kaavan mukainen

-
< määrittelemätön > / 

Ostopvm:  Palstojen lukumäärä: 1 kpl
Hankintahinta:Tehokkuusluku: 0,00  EUR0,00

Vapaa rakennusoikeus: 0,0 Verovuosi: m²
Käytetty rakennusoikeus: Verotusarvo: m²  EUR0,000,0
Rakennusoikeus: Arviopvm:   m²0,0
Maapinta-ala: Tilan nykyarvo:1,29 ha m² 0,00 EUR12 860,0

Virall. kiint.tunnus: 602-453-0001-0100 Vuokrauksen siirto-oikeus:
Rekisterinumero: 1:100 Omistussuhde: Oma

Tunniste: 1122
Haltija: MuseovirastoKylännimi: Pukkila

Lainhuudon kirj.pykälä: Perustettu:
Lainhuudon kirj.pvm: Viimeinen muutos:

Kiinteistön perustiedot
Pukkila

Jakomerkki:
Tilan laatu:

 
Tilanne:

26.10.2005 / skarvine
10.05.2004 / systeemi

Piikkiö, Pukkilan kartano- ja ajokalumuseo
Littoistentie 114, 21500 PIIKKIÖ

Arvot
Arvotiedon tyyppi MuutettuSeliteArvoPäiväys

Osuudet: Lisätiedot: LH 7.1.1956 � 9 , tilaan 1:34.

Komartek Kiinteistönpito
0014 - rev. 040119A

sivu 1 / 1
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« Etusivu

KAIKKI

KAIKKI

Pukkilan kartano

Haku  Hakuohjeet | Tietoa tapeteista | Tekijät

Yksinkertainen | Monivalinta

Yleisväri: KAIKKI Kuvion tyyppi:

Valmistaja: KAIKKI Näytteen tyyppi:

Tekniikka: KAIKKI

Kunta: KAIKKI Kohde:

Hae vuosikymmeniltä:  - Hae kuvauksesta:

Hae

Näytetään tulokset 1-25 / 66. Mallin täydet tiedot saat klikkaamalla tekstiä tai kuvaa.

1 2 3 > Seuraava

1646
Pukkilan kartano, Piikkiö

Ovenpäällysmaalaus, jossa kaksi naisenpäistä, siivekästä leijonaa
vartioi välissään olevaa medaljonkia. Alapuolella erillinen kapea
reunanauha, jossa spiraalille vuoroin ylös ja alas taipuva köynnös
(akantus)

1647
Pukkilan kartano, Piikkiö

Pitsimäinen, pintaa muodostava kuvio, jossa pystysuoria, sivuille
haarautuvia köynnöksiä ja pienistä palloista muodostuvia
helminauhakuvioita. Kuvio vaaleanharmaa.

1679
Pukkilan kartano, Piikkiö

» HAKU / HAKUTULOKSET TYHJENNÄ LOMAKE
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Runsaasti mittapiirustuksia huoneista 2, 3, 4 ja 6. Seinien peilityksset ja
koristekuvioiden sijainnit. Osa väritettyjä.

1680
Pukkilan kartano, Piikkiö

Peilityksen yläosan koristemaalaus, jossa viiniköynnös on kiedottu
löyhästi tangon ympäri.

1681
Pukkilan kartano, Piikkiö

Fragmentteja tapettimallista.

1682
Pukkilan kartano, Piikkiö

Kasviornamentiikkaa. Piirros ilmeisesti osa laajempaa kokonaisuutta.

1700
Pukkilan kartano, Piikkiö

Pyöreään muotoon liittyvä "riippuva" kasviornamentti

1701
Pukkilan kartano, Piikkiö

Pyörökaarta ympäröivä lehväornamentti, jatkuu molempiin suuntiin.
Kaaren sisällä ilmeisesti ollut kuvio, josta tässä näkyy vain osa
jalustasta.

3458
Pukkilan kartano, Piikkiö
1780 - 1800

Beige taustaväri. Valko-ruskea-keltainen pystyraita- ja kukkakuvio.
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3459
Pukkilan kartano, Piikkiö
1920 - 1920

Harmaa-mustasävyinen kukkakuvio painatus. Ruskea pohjapaperi
osana kuviota.

3460
Pukkilan kartano, Piikkiö
1880 - 1890

Harmaa taustaväri. Ruskeanharmaa-viininpunainen, vinoruutupintaa
muodostava viiva- ja ornamenttikuvio.

3461
Pukkilan kartano, Piikkiö
1870 - 1870

Harmaa taustaväri. Harmaa-valkoinen, vinoruutupintaa muodostava
kukkamedaljonkikuvio.

3462
Pukkilan kartano, Piikkiö
1910 - 1919

Puna-musta pystyraita- ja kukkakuvio. Värjäämätön pohjapaperi
taustana.

3463
Pukkilan kartano, Piikkiö
1910 - 1919

Puna-vihreä-ruskea, pintaa muodostava pikkuruusukuvio. Musta
pystyviivarasteri. Värjäämätön pohjapaperi taustana.

3464
Pukkilan kartano, Piikkiö
1950 - 1969

Vaaleanharmaa taustaväri, jolla valkoinen pyöreä rasterikuvio.
Harmaa-kultainen kukkaoksakuvio.

3465
Pukkilan kartano, Piikkiö
1950 - 1969

Värjäämätön pohjapaperi muodostaa ohutta raidoitusta harmaan
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taustavärin kanssa. Valkoinen, "repaleinen" verkkokuvio.

3466
Pukkilan kartano, Piikkiö
1930 - 1949

Beige-valkosävyinen pintarakennekuvio. Rappausimitaatio.

3467
Pukkilan kartano, Piikkiö
1930 - 1939

Ruskeasävyinen pysytyraita- ja viivapintakuvio. Liittyy reunanauhaan
3468.1.

3468
Pukkilan kartano, Piikkiö
1930 - 1939

Tapetin 3467.1 reunanauha. Ruskea-kultainen painatus, kulmikas
viivakuvio.

3469
Pukkilan kartano, Piikkiö
1920 - 1929

Sinharmaa-mustasävyinen, pintaa muodostava ruusukuvio. Harmaa,
läpivärjätty pohjapaperi.

3470
Pukkilan kartano, Piikkiö
1950 - 1960

Harmaa taustaväri. Valkoinen, ruudukkomaista pintaa muodostava
kuvio. Liittyy reunanauhaan 3471.1.

3471
Pukkilan kartano, Piikkiö
1950 - 1960

Tapetin 3470.1 reunanauha. Sinisävyinen raidoitus ja musta-valkoinen
viivakuvio.
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3472
Pukkilan kartano, Piikkiö
1940 - 1959

Harmaasävyinen tausta ja vihertävä oksamainen viivakuvio. Liittyy
reunanauhaan 3473.1.

3473
Pukkilan kartano, Piikkiö
1950 - 1950

Tapetin 3472.1 reunanauha. Hopea-sini-valkoinen raidoitus.

3474
Pukkilan kartano, Piikkiö
1940 - 1940

Ruskeasävyinen paperi, mahdollisesti pohjustuspaperi.

1 2 3 > Seuraava

11/12/15 14:56Tapettitietokanta

Page 1 of 5http://tapetti.nba.fi/haku.php#hakutulokset

« Etusivu

KAIKKI

KAIKKI

Pukkilan kartano

Haku  Hakuohjeet | Tietoa tapeteista | Tekijät

Yksinkertainen | Monivalinta

Yleisväri: KAIKKI Kuvion tyyppi:

Valmistaja: KAIKKI Näytteen tyyppi:

Tekniikka: KAIKKI

Kunta: KAIKKI Kohde:

Hae vuosikymmeniltä:  - Hae kuvauksesta:

Hae

Näytetään tulokset 26-50 / 66. Mallin täydet tiedot saat klikkaamalla tekstiä tai kuvaa.

Edellinen < 1 2 3 > Seuraava

3475
Pukkilan kartano, Piikkiö
1900 - 1919

Ruskealla painettu symmetrinen ornamenttipinta. Värjäämätön
pohjapaperi osana kuviota. Tapetti on voimakkaasti tummunut.
Liittyy reunanauhaan 3476. Käsittelykerroksista 5 - 7 pienet näytteet
kansiossa.

3476
Pukkilan kartano, Piikkiö
1900 - 1919

Tapetin 3475.1 reunanauha. Ornamentti- ja nauhakuvio. Valko-
sininen painatus.

3477
Pukkilan kartano, Piikkiö

» HAKU / HAKUTULOKSET TYHJENNÄ LOMAKE
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1890 - 1909

Pintaamuodostava kukkakuvio valkoisella taustalla. Painoväreinä
vihreä ja valkoinen, pinta tummunut voimakkaasti. Värjäämätön
pohjapaperi osana kuviota. Mukana huonokuntoista reunanauhaa.

3478
Pukkilan kartano, Piikkiö
1880 - 1889

Tummanruskea, kuultava liimamaalikerros. Kansiossa on myös tämän
päällä ollut tapetti, pieni huonokuntoinen pala, myös tummenettu
maalaamalla, liittyykö kuolinhuoneeseen?

3479
Pukkilan kartano, Piikkiö
1940 - 1959

Vaaleaävyinen pintarakennekuvio. Rappausimitaatio. Liittyy
reunanauhaan 3480.

3480
Pukkilan kartano, Piikkiö
1940 - 1950

Tapetin 3479.1 reunanauha. Kulta-siniharmaasävyinen raidoitus.
Reunanauha 54 cm katosta.

3481
Pukkilan kartano, Piikkiö
1760 - 1830

Seinän alaosan vaaleanpunertava liimamaalikerros.

3482
Pukkilan kartano, Piikkiö
1920 - 1939

Ruskeasävyinen tyylitelty kukka- ja viivoituskuvio. Viivakuvio jakaa
taustan suorakaiteen muotoisiin kenttiin.

3483
Pukkilan kartano, Piikkiö
1910 - 1920

Voletti-vihreä pintaa muodostava kukkakuvio, mustat pykälletyt
ääriviivat. Tekstiili-imitaatio.
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3484
Pukkilan kartano, Piikkiö
1910 - 1919

Pintaa muodostava, tyylitelty, ruskea-vihreä-musta ruusuoksakuvio.
Värjäämätön, tummunut pohjapaperi taustana.

3485
Pukkilan kartano, Piikkiö
1900 - 1919

Keltaisella painettu pystyraita- ja ornamenttikuvio, kellertävä ohut
verkkorasteri. Värjäämätön pohjapaperi taustana.

3486
Pukkilan kartano, Piikkiö
1880 - 1899

Harmaasävyinen, pintaa muodostava kukkaornamentti. Taustalla
punaista pilkutusta, joka on lähes täysdin kulunut pois.

3487
Pukkilan kartano, Piikkiö
1960 - 1960

Tummanvihreä taustaväri. Kultainen kukka- ja raitakuvio.

3488
Pukkilan kartano, Piikkiö
1870 - 1870

Ultramariininsininen-vaaleansininen kukkamedaljonki- ja
helminauhakuvio. Ruskeita yksityiskohtia.

5435
Pukkilan kartano, Piikkiö
1950 - 1959

Valkoisella painettu varpumainen pintarakennekuvio, taustana ohut
vaaleansininen vaakaviivoitus

5438
Pukkilan kartano, Piikkiö
1860 - 1879



11/12/15 14:56Tapettitietokanta

Page 4 of 5http://tapetti.nba.fi/haku.php#hakutulokset

Ultramariininsinisellä painettu suurikokoinen kuvio

5439
Pukkilan kartano, Piikkiö
1920 - 1939

Harmaalla pohjalla tummemman harmaita pilkkuja säännöllisissä
riveissä

5440
Pukkilan kartano, Piikkiö
1920 - 1939

Ruskealla pohjalla sinisellä painettu kukkakuvio. Vaalea pohjapaperi
muodostaa osan kuviosta.

5441
Pukkilan kartano, Piikkiö
1930 - 1949

Sinisellä ja ruskealla painetti rappauskuvio

5442
Pukkilan kartano, Piikkiö
1930 - 1949

Valkoisella painettu rappauskuvio, taustana värjäämätön
pohjapaperi

5443
Pukkilan kartano, Piikkiö
1880 - 1899

Sinisellä painettu kasettimainen kuvio värjäämättömällä
pohjapaperilla. Tapetti maalattu ohuella värillä mustaksi,
todennäköisesti vainajan muistohuoneeksi.

5444
Pukkilan kartano, Piikkiö
1910 - 1919

Punaisia ruusuja ruskealla taustan lehti- ja verkkokuvio. Värjäämätön
pohjapaperi taustana
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5445
Pukkilan kartano, Piikkiö
1940 - 1959

Vaaleanvihreällä painettu verkkomainen pintarakennekuvio

5446
Pukkilan kartano, Piikkiö
1940 - 1959

ruskeasävyinen pinktarakennekuvio

5807
Pukkilan kartano, Piikkiö

Edellinen < 1 2 3 > Seuraava
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« Etusivu

KAIKKI

KAIKKI

Pukkilan kartano

Haku  Hakuohjeet | Tietoa tapeteista | Tekijät

Yksinkertainen | Monivalinta

Yleisväri: KAIKKI Kuvion tyyppi:

Valmistaja: KAIKKI Näytteen tyyppi:

Tekniikka: KAIKKI

Kunta: KAIKKI Kohde:

Hae vuosikymmeniltä:  - Hae kuvauksesta:

Hae

Näytetään tulokset 51-66 / 66. Mallin täydet tiedot saat klikkaamalla tekstiä tai kuvaa.

Edellinen < 1 2 3

5808
Pukkilan kartano, Piikkiö

Näytteen no. 5807 reunanauha

5809
Pukkilan kartano, Piikkiö

5810
Pukkilan kartano, Piikkiö

5811
Pukkilan kartano, Piikkiö

5812
Pukkilan kartano, Piikkiö

» HAKU / HAKUTULOKSET TYHJENNÄ LOMAKE
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Näytteen no. 5811 reunanauha

5813
Pukkilan kartano, Piikkiö

5814
Pukkilan kartano, Piikkiö

Näytteen no. 5813 reunanauha

5815
Pukkilan kartano, Piikkiö
1780 - 1800

Helminauhoilla koristeltua kasviaiheinen kuvio vaaleansinisellä
pohjalla kuvio harmaala ja valkoisella.

5816
Pukkilan kartano, Piikkiö

Näytteen no. 5815 reunanauha

5817
Pukkilan kartano, Piikkiö

5819
Pukkilan kartano, Piikkiö

Siniharmaan sävyisellä maalauksella marmorointia ja valkoista
tähkä- ja kukkakuviointia.

5820
Pukkilan kartano, Piikkiö

Vaaleanruskealla pohjalla kelta-sini-ruskea geometrinen kuviointi.
Taustalla säännöllistä keltaista pisteytystä.

5821
Pukkilan kartano, Piikkiö

Kultanahkatapetti. Kuvioleveys noin 59 cm ja korkeus mahdollisesti
sama.

5822
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Pukkilan kartano, Piikkiö

5823
Pukkilan kartano, Piikkiö

Tummanruskealla taustalla pintaa muodostava
vaaleanruskeanpunainen kasviaihe.

5824
Pukkilan kartano, Piikkiö

Vaalealla taustalla vihreä pintaamuodostava kukka-aihe.
Tehostevärinä musta.

Edellinen < 1 2 3
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Kaarina Pukkila
1000024487

perustiedot lisätiedot alakohteet  tutkimukset kooste

Nimi: Pukkila Kunta: Kaarina
Järjestysnumero: -1
Laji: kiinteä muinaisjäännös Vedenalainen: ei
Lukumäärä:

Tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: kartanot

Ajoitus: historiallinen Ajoitustarkenne: 1500-luku

Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6708114 I (ETRS-TM35FIN): 250686 
Z/m.mpy alin: Z/m.mpy ylin: 
syvyysmax: syvyysmin:

Koord.selite:
Etäisyystieto:
Peruskartta: Perusk. nimi:

Kuvaus: Pukkilan kartanon historia ulottuu 1400-luvulle saakka. Bock suvun tiedetään omistaneen
kartanon vuosien 1540-1720 välisenä aikana. Aiemmin päärakennuksena olleen
sivurakennuksen alla sijaitsee 1600- luvun holvattu kellari.

Luonti: 14.11.2014 Muutos: 14.11.2014

Anna palautetta näistä tiedoista

 
KUVAT (0 kpl)
LIITTEET (0 kpl)

 KOHDE KARTALLA

Rekisterilinkit

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / rakennettu ympäristö
3449 Pukkilan kartano, ikkunat Väritutkimus 1993  
986 Pukkilan kartano- ja ajokalumuseon lähiympäristö Inventointi 1995  
Muinaisjäännösten hankerekisteri
10042 ent. Piikkiö Pukkilan kartano, Kaivaus 1976  
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / arkeologia
143871 Pukkilan kartanon sivurakennuksen kellarin ja sen ulkopuolen kaivaukset

8.9.-9.11.1976 Kaivaus 1976  

Rakennusperintörekisteri / kohteet
200095 Pukkilan kartanomuseo  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det2.aspx?KOHDE_ID=1000024487
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_alakohde_list.aspx?KOHDE_ID=1000024487
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tutkimus_list.aspx?KOHDE_ID=1000024487
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kooste.aspx?KOHDE_ID=1000024487
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_tietuepalaute_edit.aspx?TIETUE_ID=1000024487
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_liite_list.aspx?KOHDE_ID=1000024487
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KOHDE_ID=1000024487
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=raportti.dbo.T_RYRAPORTTI&tunnus=3449
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=raportti.dbo.T_RYRAPORTTI&tunnus=986
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=mjhanke.dbo.T_HANKE&tunnus=10042
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/esri/broker.aspx?taulu=raportti.dbo.T_RAPORTTI&tunnus=143871
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Piikkiö  

PUKKILAN KARTANO 
 
Osoite:   
Rekisterinumero:  RNo  
Koordinaatit: 
Kiinteistön pinta-ala:  x ha 
 
Kotisivu: 
 
 
Rakennukset 
 
Nro Rakennus Brutto m2 Rakennusvuosi Suojelu 
 Kartanorakennus 598 1800  
 
 
 
Historia 
 
- (RKY 2000). 
- Museovirastolle  
 
Keskiaikainen Pukkilan kartano oli  Bock-suvun rälssiä 1720-luvulle saakka, minkä 
jälkeen sen omistajat 1700-luvulla olivat etupäässä virkamiesaatelia.  Maaherra 
Rappen omistuskaudella 1759-1776 uudistettiin kartanon rakennuskanta 
poikkeuksellisen kokonaissuunnitelman mukaan. Kartanon asuinpiha oli sijoitettu 
keskelle viljelyksiä, kahden peltoja halkovan puukuja-akselin kohtauspisteeseen. 
Päärakennus ja sen kaksi valeperspektiivissä olevaa sivurakennusta muodostivat 
itään avautuvan asuinpihan ja kaksi päärakennuksen länsipuolelle symmetrisesti 
rakennettua talousrakennusta porttiaiheen puukujanteelle, joka johti peltosarkojen 
läpi länttä kohti ja edelleen metsäsaarekkeeseen. 
 
Päärakennus on aikakaudelleen tyypillinen mansardikattoinen yksikerroksinen 
hirsirakennus. Sen yleishahmo ja pohjakaava perustuvat Carl Wijnbladin 1750-
luvulla julkaisemiin malliesimerkkeihin ja kiinteäsisustus paneeleineen ja 
seinäkäsittelyineen vastasi rokokookaudella kehittyneitä sisustustapoja. 
 
Asutusrahasto osti kartanon Heikki Malmivirran perikunnalta ja muinaistieteellinen 
toimikunta lunasti kartanon ja piha-alueen lahjoitusvarojen turvin 1965, jolloin 
maaherra Rappen aikaisesta rakennuskannasta oli jäljellä vain päärakennus, 
eteläinen sivurakennus, pari aittaa ja kivinavetan  runko sekä etelään johtava 
puukujanne. Kartanon julkisivut ja sisätilat rekonstruoitiin ja restaurointiin 
tyylihistoriallisin perustein 1760-luvun asuun. Yleisölle 1970 avattu museo on 
sisustettu monilapsisen säätyläisperheen kodiksi ja 1800-luvun lopulla 
rakennettuun navettaan on koottu 1700- ja 1800-luvun ajokaluja, vaunuja ja rekiä. 
Puutarhaan on 1762 tiluskartan mukaan rekonstruoitu Pietari Kalmin oppien 
mukainen ryytimaaruudukko yrtteineen ja koristekasveineen. 
 
Suojelupäätös 31.8.1994: päärakennus, eteläinen sivurakennus, kaksi aittaa ja 
puuvaja. 
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Yhteyshenkilöt 
 
Arkkitehti Selja Flink (2001-2002) / Marja Ivars   
Rakennuttaja Kari Gröndahl  
Konservaattori   
Tutkija   
Arkeologi   
Hoitoyksikkö  
 
Museonvalvoja 
  
 
 
 
 
 
 
Piikkiö 

PUKKILAN KARTANO 
 
 
Kirjallisuutta 
 
Vuosi Teos RHO 
 
 

Pukkilan kartano museo ja ajokalumuseo. 
Muinaistieteellisen toimikunnan opaskirjanen. 
 
 
Viertiö, Sari, Pukkilan kartano- ja ajokalumuseo. Kartanon 
ja sen alueen historiasta sekä selvitys museoalueen 
kohentamiseksi. Käsikirjoitus 1995. MV, RHO. 
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Kohde id:200095 Pukkilan kartanomuseo

perustiedot historia suojelu

Kuvanumero: RHO217843:3
Kuvateksti: Pukkilan kartanomuseon

päärakennus
Kuvaaja: Sampsa Karvinen
Kuvausaika: 2004

Kuvanumero: RHO217843:5
Kuvateksti: Pukkilan kartanomuseon

pihapiiriä. Vasemmalla puiden
takana näkyy keltaiseksi
maalattu vanha päärakennus
(myöh. sivurakennus), keskellä
päärakennus ja oikealla
aittarakennukset.

Kuvaaja: Marja Ivars
Kuvausaika: 2005

Kiinteistötunnus: 202-506-1-51/2;

Muut tunnukset: RN:o 1:51 Pukkilan kartano Kartanomuseon alue
RN:o 1:100 Pukkila Kartanomuseon lisäalue 
602-005 VARR 

Maakunta: Varsinais-Suomi
Kunta: Kaarina Kylä/K.osa: Pukkila
Osoite: Littoistentie 114, 21500 Piikkiö
Nykykäyttö: Kultt.hist.tyyppi: Ei määritelty
Luonti:1.1.1900 Viimeisin muutos: 17.9.2010

Anna palautetta näistä tiedoista
 

 KOHDE KARTALLA

Avainsanat: kartanot; museot; kartanon päärakennus; aitat; kivinavetat;  

Ajoitus

Kuvaus
Kaarinan Piikkiössä sijaitseva entinen Pukkilan kartano on ollut yleisölle avoin kartano- ja ajokalumuseo
vuodesta 1970 lähtien. Vanhan Turku-Viipuri -maantien (Kuninkaantie, Suuri Rantatie) lähellä sijainneella
kartanolla on pitkä historia vauraana, varsinaissuomalaisena maatilana. Kartanon miespihasta ja sen
lähiympäristöstä on tehty kartanomuseo sen jälkeen kun ne 1950-luvun lopulla lunastettiin
yksityishenkilöltä saaduin lahjoitusvaroin ja luovutettiin muinaistieteellisen toimikunnan (nyk.
Museovirasto) hallintaan. 

Kartanomuseon päärakennus on Pukkilan kartanon viimeinen päärakennus vuodelta 1762.
Mansardikattoinen hirsirakennus on rakennettu 1750-luvulla julkaistuja mallipiirustuksia käyttäen.
Ensimmäinen kerros on pääkerros, jossa sali sijaitsee kulmassa. Muita huoneita ovat ruokasali, förmaaki,
isännän huone, keittiö ja sen apuhuone (käsikamari) sekä kaksi makuuhuonetta ja eteinen, josta johtaa
portaat ylös. Mansardikerroksessa on tavanomaiset päätykamarit, kaksi molemmissa päädyissä. Kaikissa
huoneissa on tulisija; vain eteinen ja ullakon keskiosa ovat olleet lämmittämättömiä. Rakennus on 1960-
luvulla kunnostettu, entistetty ja kalustettu asuun, joka antaa käsityksen 1700-luvun jälkipuoliskon ja
1800-luvun alun virkamies- ja upseerikodista. Miespihan ulkopuolella sijaitsevassa entisessä
kivinavetassa vuodesta 1970 lähtien ollut ajokalunäyttely on päättynyt vuonna 2001. 

Päärakennuksen vieressä on vanhempi rakennus, joka on ollut tilan päärakennus ennen vuotta 1762.
Molempien rakennusten alla on holvattu kellari. Vanhempi päärakennus on jätetty entistämättä ja siinä on
asuttu vielä 1970-luvulla. Sitä vastapäätä sijainnut toinen sivurakennus on purettu jo 1910-luvulla ja sen
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kohdalla sijaitsee ruokakellolla varustettu aitta. Sivurakennukset on sijoitettu valeperspektiiviin siten, että
pihapiiri hieman levenee päärakennuksesta poispäin. Miespihan luoteispuolella on vuonna 1901
rakennettu entinen kivinavetta. Pihapiirin toisella puolella on lisäksi toinen aitta ja rankorakenteinen,
punamullattu puuvaja, mutta muut entiset talous- ja ulkorakennukset on purettu. Kivinavetan vieressä
ovat vuonna 1963 ja 1980 rakennetut museon huolto- ja asuinrakennukset. Kartanomuseon aluetta
rajaavat kuusi- ja pensasaidat, joista osa on istutettu jo ennen museon perustamista, kuusiaita jo 1900-
luvun alussa. Tilan entiset pellot, jotka eivät sisälly museoalueeseen, ovat pääosin tulleet rakennetuiksi. 

Kartanomuseon alue käsittää runsaat viisi hehtaaria ja sitä halkoo kaksi Pukkilanojaan laskevaa, alueen
eteläreunalla yhdistyvää uomaa. Kartanolle on 1800-luvun lopulle asti johtanut kaksi puukujaa, joista
toinen Turku-Viipuri -maantieltä. Ne ovat katkenneet rautatien ja ympäristön rakentamisen vuoksi. Uusi
kulkuyhteys on tuotu täysin vastakkaisesta suunnasta Littoistentieltä, jonka varteen on sijoitettu
kartanomuseon pysäköintipaikka. 

Melko lähellä Pukkilan kartanoa sijaitsee vuonna 1758 Turku-Viipuri -maantien varteen rakennettu
Rungon kestikievarin kookas päärakennus. Se on suojeltu rakennussuojelulain nojalla vuonna 1984. 

Pukkilan kartanomuseon pihapiirin viisi rakennusta on suojeltu asetuksen (480/85) nojalla vuonna 1994.
Kartanomuseon alue on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY-kohde).
Luonti:13.12.2013
 
Rakennukset ja rakennelmat
302906 Aitta Asetus 480/85 (Hyväksytty)
302907 Aitta Asetus 480/85 (Hyväksytty)
309361 Entinen kivinavetta Viranomaistoiminta (Hyväksytty)
302908 Puuvaja Asetus 480/85 (Hyväksytty)
302904 Päärakennus Asetus 480/85 (Hyväksytty)
302905 Vanha päärakennus (nyk. sivurakennus) Asetus 480/85 (Hyväksytty)

Rekisterilinkit

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / rakennettu ympäristö
6550 Kertomus matkasta Halikon Sapalahteen, Kemiön Sandöhön, Sauvon Tapilaan,

Paimion Wiksbergiin, Piikkiön Pukkilaan ja Lyytikkälään 18–19.7.1977 Tarkastus
1977

 

6553 Kertomus tutkija Maija Kairamon ja rkm Matti Raatikaisen matkasta Pukkilan
kartanoon 12.08.1974 Tarkastus 1974  

6538 Matkakertomus, tarkastusmatka 20.–21.7.1989 Turku, Kuusisto, Pukkila ja Kisko
Tarkastus 1989  

6555 Matkakertomus. Louhisaaren linna ja Pukkilan kartanomuseo 16.2.1994 Tarkastus
1994  

6557 Matkakertomus. Piikkiön Pukkila 1.6.1992 Tarkastus 1992  
6558 Matkakertomus. Pukkilan kartanomuseo 17.3.1994 Tarkastus 1994  
3449 Pukkilan kartano, ikkunat Väritutkimus 1993  
6562 Pukkilan kartano, Piikkiö. Matkakertomus 16.11.1994 Tarkastus 1994  
6564 Pukkilan kartano, Piikkiö. Matkakertomus 18.8.1994 Tarkastus 1994  
6563 Pukkilan Kartano, Piikkiö. Matkakertomus 22.9.1994 Tarkastus 1994  
986 Pukkilan kartano- ja ajokalumuseon lähiympäristö Inventointi 1995  
Muinaisjäännösrekisteri
1000024487 Pukkila, asuinpaikat  
Muinaisjäännösten hankerekisteri
10042 ent. Piikkiö Pukkilan kartano, Kaivaus 1976  
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / arkeologia
143871 Pukkilan kartanon sivurakennuksen kellarin ja sen ulkopuolen kaivaukset

8.9.-9.11.1976 Kaivaus 1976  

Rakennetun ympäristön piirustusluettelo
1676 Pukkilan kartano  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/r_rake_det.aspx?RAKE_ID=302906
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/r_rake_det.aspx?RAKE_ID=309361
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/r_rake_det.aspx?RAKE_ID=302908
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/r_rake_det.aspx?RAKE_ID=302904
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Kohde id:200095 Pukkilan kartanomuseo

perustiedot historia suojelu

Aikaisemmat nimet, muut nimet

Historia
Pukkilan kartanosta on tietoja jo vuodelta 1470. Tuolloin Jaakko Jaakonpoika myi osuutensa tilasta
tuomiorovasti Maunu Särkilahdelle, josta sittemmin tuli Turun piispa. Tila nautti säterivapautta 1500-
luvun lopulta lähtien. Nimensä kartano on saanut 1500-luvulla Bock-nimiseltä omistajalta. Isonvihan
aikana tilan rakennukset poltettiin ja se autioitui, mutta rakennettiin uudelleen. 

Pukkilan kartanomuseon päärakennuksen ovat vuonna 1762 rakennuttaneet hovioikeudenneuvos
Chistoffer Johan Rappe (1719-1777) ja vaimonsa Catharina Linnerhielm. He olivat ostaneet Pukkilan neljä
vuotta aiemmin. Turun hovioikeudessa vuodesta 1747 lähtien työskennellyt smoolantilaissyntyinen Rappe
oli 1750-1770-luvuilla hattupuolueen johtavia poliitikkoja. Vuonna 1769 hänet nimitettiin Turun ja Porin
läänin maaherraksi, jonka jälkeen hänet lisäksi korotettiin vapaaherralliseen säätyyn. Maaherrana hän
pyrki edistämään etenkin maataloutta. Lapseton pariskunta asui sekä Piikkiössä että Turussa. He ostivat
myös Piikkiön Raadelman kartanon sekä säterirusthollin läänin pohjoisosassa sijaitsevasta Noormarkusta. 

Rappen teettämä päärakennuksen ulkomuoto seurasi ruotsalaisarkkitehti Carl Hårlemanin vuonna 1752
julkaistua kapteenin virkatalon mallipiirustusta. Pohjakaavalle löytyi uudentyyppinen malli ruotsalaisen
linnoituskapteeni Carl Wijnbladin vuonna 1755 julkaistusta, kymmeniä mallipiirustuksia sisältäneestä ja
säätyläisille suunnatusta opaskirjasta. Tuloksena oli yksikerroksinen, mansardikattoinen hirsirakennus,
jossa sali sijoitettiin kulmaan ja ruokasali keskelle rakennusta. Muut huoneet, jotka olivat keskenään
suunnilleen samankokoisia, sijoitettiin kahteen riviin. Mansardikerrokseen tehtiin tavanomaiset
päätykamarit ja rakennuksen alla holvattu kellari. Huoneet saivat tuolloin muodikkaalle rokokoolle
ominaisen sisustuksen maalattuine seinineen ja rintapaneeleineen, koristeellisine vuorilistoineen ja
peiliovineen. Aiemmin on arveltu Turun kaupunginarkkitehti Christian Fr. Schröderin laatineen Pukkilan
päärakennuksen piirustukset em. mallipiirustusten pohjalta, mutta siitä ei ole löytynyt todisteita. 

Maaherra Rappen kuoltua leski myi Pukkilan kartanon majuri, vapaaherra Carl Fredrik Rehbinderille ja
hänen Teijon kartanosta kotoisin olleelle vaimolleen Catarina Elisabet Kijkille. He teettivät
päärakennuksessa runsaasti erilaisia korjauksia. Majuri Rehbinder kuoli 1795 ja hänen leskensä omisti
kartanon vuoteen 1810. Entinen rakennuskanta säilyi, mutta puutarhaa laajennettiin mm.
hedelmäpuutarhalla. 

Heinäkuussa 1959 Pukkilan kartanon päärakennus ja siihen liittyvä piha-alue puistoineen lunastettiin
yksityishenkilön lahjoittamin varoin muinaistieteelliselle toimikunnalle. Muinaistieteellinen toimikunta laati
Pukkilan kartanomuseon perustamissuunnitelman ja päärakennuksen entistämissuunnitelman.
Rakennukset asetettiin Turun ja Porin läänin rakennustoimiston korjaushuoltoon. Entistämistyöt jatkuivat
1970-luvun alkuun asti, sillä niitä toteutettiin limittäin muinaistieteellisen toimikunnan muiden uusien
museoiden, mm. Louhisaaren, entistämistöiden kanssa. Pukkilan miespihan sivurakennus (vanha
päärakennus) kunnostettiin väliaikaiseksi vahtimestarin asunnoksi ja museon sosiaalitiloja varten
rakennettiin erillinen uudisrakennus. 

Entistämishankkeen loppuvaiheessa 1960-luvun lopulla ryhdyttiin palauttamaan päärakennuksen vieressä
ollutta ryytimaata vuonna 1762 laaditun asemapiirroksen mukaisesti. Myös muu piha-alue, hiekkatiet ja
koivukuja kunnostettiin. Pihan läpi kulkenut tilustie siirrettiin entisen kivinavetan taakse. Pysäköintialue
toteutettiin kartanomuseoon liitetylle lisäalueelle kesällä 1972. 

Museon huoltorakennus valmistui entisen kivinavetan (ajokalumuseon) taakse tilustien varteen vuonna
1980. Matala rakennus on maalattu tumman punamullan väriseksi kartanomuseon muiden rakennusten
tapaan. Pukkilan kartanomuseon rakennukset ovat 2000-luvun alusta lähtien olleet Museoviraston
korjaushuollossa.
Luonti:13.12.2013

Lähteet
Pukkilan kartano- ja ajokalumuseo. Opaskirja. Toim. Ritva Wäre. Museovirasto, Helsinki 1997.
Luonti:13.12.2013
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PERUSHAKU
 
valitse kunta
kaikki kunnat
kohteen nimi tai sen osa ?

 
kohteeseen sisältyy
kaikki vaihtoehdot
ympäristön nykyluonne
kaikki vaihtoehdot
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KARTTAHAKU

kohteet maakunnittain

Kaarina VarsinaisSuomi
Pukkilan kartanomuseo
 
Kuvaus
Pukkilan kartano on tyypillinen 1700luvun herraskartano ja yksi Suuren Rantatien
varrelle keskittyneistä kartanoista. Kartanomuseona toimiva Pukkila kuvastaa 1960
luvun restaurointiperiaatteita ja sen pihapiirin ryytimaakorttelisto on rekonstruoitu
hyödyn ajan esimerkkien mukaisesti. 

Pukkilan pihapiiriin kuuluu 1760luvulta peräisin oleva puinen päärakennus, jonka
siipirakennuksina ovat vanha mahdollisesti 1600luvulta peräisin oleva päärakennus ja
aittarivi. Päärakennus on yksikerroksinen, mansardikattoinen ja volyymiltaan
tyypillinen rokokookauden herraskartano. Sen suunnittelijana pidetään Turun
kaupunginarkkitehti C.Fr. Schröderiä, joka puolestaan on suunnittelunsa tukena
käyttänyt Carl Wijnbladin mallikirjojen tarjoamia esimerkkejä. Kartano on valtion
omistuksessa ja toimii museona. Suuri 1900luvun alussa rakennettu kivinavetta rajaa
aluetta lännessä. 

Kartanotalouteen liittyvä maanviljelysmaisema on kartanon rakennusryhmän
ympäriltä huomattavasti kaventunut. Kartanoon johtanut päälähestymissuunta on
rautatien katkaisema ja käynti kartanoon on ohjattu takakautta. Peltomaille on
kaavoitettu ja rakennettu pienteollisuusaluetta.
 
Historia
Pukkila oli keskiaikainen rälssisäteri ja jaettuna kahteen osaan 1720luvulle asti.
Pukkilan kartanon nykyinen päärakennus valmistui 1760luvun alussa maaherra
Kristoffer Rappen omistajakaudella. Pukkila oli Turussa toimivan virkamiehen
maaseutuasunto. 

Muinaistieteellinen toimikunta restauroi ja pitkälti rekonstruoi 1960luvulla sekä
ulkoasun että kiinteän sisustuksen. Useimmat huoneista restauroitiin uusklassilliseen
tyylivaiheeseen. Alkuperäisestä rokokoointeriööristä on säilynyt joitakin
fragmentaarisia osia. Kartanossa suoritetun restauroinnin jälkeen kartanomuseo
avautui yleisölle 1970.
 
Lisätietoa
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Pukkilan kartanon sivurakennuksen kellarin ja sen ulkopuolen kaivaukset 
8 0 9 0 - 9 .11. 197 6 

Tarkoituksena oli tutkia sivurakennuksen/vanhan päärakennuksen 1600-luvulta peräisin olevan 
kellarin salaojakaivoa ja siihen liittyvää vedenpoistojärjestelmää. Olin paikalla aina tarvittaessa. 

Kellarin ulko-ovelta katsoen vasemmalla on kolme kellaria (tässä kaivauskertomuksessa numerot 
1 ,2,3,), keskellä portaat ja eteistila sekä oikealla yksi iso kellari (numero 4), jossa tutkittava 
lattiakaivo on. Piirustus 602.3. 77, liite 1. 

Kellarin kaivaukset 

9.9. kellareista poistettiin lattiavalut, jotka olivat rikkonaisia. Eteisen, pienen kellarin (n:o 1) ja 
"komerokellarin" (n:o 2) valun seassa oli pieniä kiviä, paksuus oli 3-8 cm. Ison kellarin (n:o 4) valu 
oli erilaista: vaaleampaa, mutta alaosa oli saanut tummemman värin tummasta maasta. V alun seassa 
oli tummanharmaata "kuonaa?". Valujen alla oli mukulakiveystä. 

Suurimman kellarin n:o, 4, eteläpäässä on muurin sisälle menevä syvennys, jonka suuaukko on n. 
1,20 cm leveä ja n. metrin korkuinen. Syvyys n. 1,80 cm. Harmaakivistä muuratut reunat ulottuvat 
siten kellarin kivijalan ulkoreunan ulkopuolelle. Syvennyksen kattona on isot harmaakiviset 
vaakapaadet. Ne kaartuvat alaspäin ja yhtyvät syvennyksen takaseinänä olevaan kahteen isoon 
harmaakiveen. Näiden edustalla ja alapuolella on irtonaisia ladottuja kiviä. Valokuvat ( neg. hist.os. 
72907, 72908 ja neg RHO 27329-27333) 
Ulkopuolelta, rakennuksen päädystä katsoen kaivosyvennys muodosti siis pullistuman kivijalan 
edustalle. 
Syvennys oli kaivauksen alkaessa täynnä vettä kellarin lattiatasoon asti. Kellarin lattioiden 
sementtivalussa oli tähän "lattiakaivoon" johtavat vesiurat. Kaivosta johti ulospäin myöhempi 
salaojaputki. 

Kaivo tyhjennettiin etuosastaan irtokivistä, lahosta puusta ja savesta. Kaivannon takaosan kivet 
jätettiin paikoilleen, koska ne olivat kiinni toisissaan ja vaikuttivat tarkoituksella ladotuilta. 
Kaivosyvennyksen etureunassa oli kaivoon viettävää mukulakiveystäja senjälkeen kaksi 
poikittaista hirttä. Mittauspiirustukset 602.3.77, pohja ja 602.3.76, leikkaus, liitteet 1 ja 2 . 
Poikittaisten hirsien jälkeen, niissä kiinni oli pystyponttiseinää, joka osoittautui 1,20 x 1,80 cm:n 
kokoisen ja noin metrin korkuisen kehikon eli itse kaivon pohjoisseinäksi. Kehikon vasemman 
reunan päällä oli kaksi parrua, jotka jatkuivat takaseinän kivien alle. Valokuvat neg. RHO 27330, 
27331 ). Kaivon keskikohdalla oli vielä yksi, myöhemmin lisätty puu, joka lienee pantu paikoilleen 
estämään penttiseinän kallistumista sisäänpäin. Se päättyi takaosan kiviin. (neg. RHO 27329) 
Kaivon puolivälissä oli kivien seassa pinnaltaan koverrettu parru (ollut aiemmin muussa käytössä?), 
jonka tarkoitus oli kai ollut suojata sen takaa paljastunutta vedenpinnan tasausaukkoa(?). Kuvat 
218133 :1-4 ja neg. RHO 27329. 
Leikkauspiirustuksesta näkyy, että kehikko on kokonaan talon seinälinjan ulkopuolella. 

Rakennuksen ulkopuoleiset kaivaukset 

Rakennuksen eteläpäädyn kaivaukset aloitettiin 8.9. kellarissa sijaitsevan salaojakaivon katekivien 
ulkopinnan esille saamiseksi. Kaivanto ulottui rakennuksen eteläkulmasta itäisen ikkunan 



puoliväliin. Sen leveys olin. 170-200m. Alueen länsiosa oli aikaisemmin salaojituksen yhteydessä 
kaivettu muurin alareunaan asti. (Valok. neg. RHO 32755) 

Pinnassa oli 20-25 cm mullan ja saven sekaista maata, sen alla 5-10 cm paksu punertava kerros. 
Väri johtui vaalean oranssista tiilimurskasta. Kivijalasta n. 45 cm:n päässä kerros muodosti 
pystysuoraan talon suuntaisena kulkevan juovan, n.2cm paksun, n. 40cm ja kääntyy sitten etelään. 
Kerroksesta löytyi hyvin kirkas lasin pala (astiaa). Noin 140 cm päässä talosta kerros kääntyy 
alaspäin. Punertavan kerroksen alla tummahko savikerros ( kulttuurimaata), jossa joitain laikkuja 
vaaleampaa savea. 

Seinän vieressä oli isohkoja irrallisia kivenlohkareita 50 cm leveydeltä. Niiden alla oli savea. Ne 
otettiin pois, mutta alla oli uusia kiviä, jotka jätettiin toistaiseksi paikoilleen. 

Ne ulottuivat kaivannon keskellä 105 cm päähän kivijalasta (3 kiven leveydeltä). Muualla 
kiviröykkiön leveys n. 70-60 cm. Uloimmat kolme kiveä irrallisia, alla savi. 

Valokuvissa 218133 :5 ja 6 näkyy seinän viereen tehty kaivanto ja kivijalan alta n. 60 cm verran 
esiin tulevat "anturakivet" sekä alempana kivet, jotka ovat kuuluvat kellarin kaivosyvennyksen 
"kattokiviin". 
Kuvissa 218133:7 ja 8 lähikuvat näistä suurehkoista kivistä. 
Valokuvassa 218133:9 näkyy sama tilanne kivien osalta. Ne jätettiin paikoilleen, jottei 
vahingoitettaisi kaivosyvennyksen kattokiviä. Joitakin pienehköjä kiviä on poistettu maan mukana. 
Kaivannon pohjalla näkyy esiin tulleet vanhat vedenpoistoputket Mittauspiirustus 602.3.78, liite 3. 

2 

Tämän päädyn edustalla olevan kaivannon lisäksi tehtiin uusi kaivanto siitä parin metrin päähän. 
Kuvat 218133:18-21 ovat tämän kaivannon pohjalta esiin tulleista kahdesta vedenpoistoputkesta. 
Kun rakennuksen päädystä kaadettiin koivu, nämä kaivannot voitiin yhdistää. Maa oli erittäin kovaa 
savimaata, jossa runsaasti lasia, lasipullon palasia, keramiikkaa, fajanssia, rautanauloja ja luita . 

V edenpoistoputket: 
Kiviröykkiön edestä tuli esille osittain tuohien peittämää lahoa puuta, joka osoittautui kaivon 
vedenpoistoputkeksi. Sen vieressä oli vielä lahompaa puuta, joka osoittautui vanhimmaksi, 
alkuperäiseksi putkeksi. Valokuvat 21833:9-17 ja neg.RHO 32710-32714, 26809-13. 
Myöhempi putkikin oli erittäin laho 140 cm matkalta ja puunjuuria täynnä. Putki oli tehty kahdesta 
kourusta eli halkaistuista, koverretuista puunrungon puolikkaista. Yläpuolineo kouru oli lähes 
hajonnut ja se poistettiin. Putki oli ollut peitetty tuohella ja savella. Valokuva neg.RHO 
32710,32714. Putki päättyi kolmen kiven koloon, joista vasemmanpuoleinen oli iso laattamainen 
kivi. Putken päässä oli suorakaiteen muotoinen reijitetty metallilevy estämässä saven, maan ym. 
pääsyä putkeen. Valokuva neg.RHO 32711. Levy oli kallistunut kiveä vasten ja senja putken 
yläpään väliinjäi 3,5 cm rako täynnä maata. Valokuvissa 238133:12-14 näkyy kourun päättyminen 
reijitettyyn metallilevyyn. Kourun alaosa poistettiin. Valokuva 218133:33. Sen alla oli5-7 cm 
savea. Alla oli kaksi poikittaista hirttä, jotka ulottuivat kaivannon vasemmassa reunassa olevaan 
isoon laattakiveen. Hirsien takana oli ponttiseinä. Putken pää osui juuri sen kohdalle. V aiokuvat neg 
RHO 26809-13, 218133:17. Koska ulompi hirsi oli 30 cm korkeammalla kuin sisempi, oli putken 
pään alle jouduttu panemaan kaksi korotuskiveä. Kaivannon oikeasta reunasta tulee esiin 18 cm 
matkata laho, puunjuuria täynnä oleva hirren pää osittain sisemmän hirren päällä. Sen yläpinta oli 
putken tasolla. Se nousee hieman ylöspäin. Tukenut kai aikoinaan pukea paikoillaan sivusta käsin. 

Vanhin ja sen korvannut uudempi putki olivat lähes vierekkäin poikkihirsien edustalla, mutta 
etelämpänä väli oli 10-13 cm. Vanhin putki oli katkaistu uudempaa asennettaessa. Sen pää oli 



kuitenkin vielä hieman uloimman poikkihirren päällä. Valokuva neg.RHO 26812-14,218133:14 ja 
15. Putkesta ei ollut jäljellä muuta kuin puunrungosta koverrettu alaosa. Päällimmäisestä kourusta 
ei ollut mitään jälkeä, joten päällä oli todennäköisesti ollut vain lankku. Kouru oli hyvin laho ja 
reunoiltaan levinnyt. Alkuperäisen putken alemman kourun reunat olivat 6 cm korkeat ja 5,5 cm 
paksut, pohjan leveys 12,5 cm. Kourun ulkopinnassa oli kaarnaaja suojana tuohet. 

Peltokaivanto 14.1 0. 

3 

Pellolle tehtiin uusi kaivanto sen selvittämiseksi, kuinka pitkälle putket jatkuvat. Esille tuli 
myöhempi puuputki (valokuva neg RHO 27334) ja sen molemmin puolin, n.10-15 cm alempana 
erittäin lahoa puuta eli vanhempi putki. Kaivantoa laajennettiin putkien suuntaisesti etelään. Maa oli 
savimaata, jossa kaivukohdassa tiilen palasia, keramiikkaa, luita. Myöhempi putki oli jopa erittäin 
hyväkuntoinen ja siitä otettiin näytepala. Putkien ympärillä oli tiukka savikerros, ei juuri tuohia. 
(Valokuvat 2181:22-31 , neg. RHO 32741 , neg. RHO 26805-26808) 

Kourut oli jatkettu siten, että tyvipuolen kourun päällä oli jatkokourun latvapää. Ne olivat siis 
sisäkkäin. Liitos oli vahvistettu molemmin puolin rautanauloilla 25-27 cm:n päässä jatkokohdasta. 
Tyvipuun kaarnan paksuus oli 2,5 cm. Liitoskohta oli ympäröity tuohilla. 
Vanhemman putken kouruosa oli sisältä 10 cm leveä. Kourun reunat olivat 7 cm korkeat, niiden 
paksuus pohjalla 6 cm ja yläreunassa 5,5 cm. Kourun päällä olleen puun paksuus oli nykyisellään 
5,5 cm. 

Sain kuulla, että kuusiaidan ulkopuolelta, joen puolelta, oli joskus tullut esille puukourun pää, jonka 
alla oli poikittainen hirsi . Puukourun päällä oli ollut vastakouru, joka oli kuitenkin ollut käännetty 
ylöspäin. Putket ovat siis jatkuneet joenpenkkaan asti. 

Kellareiden kaivaukset 

Kellari 3. 
Kellarin lattiana oli mukulakivet. (Valokuva neg. RHO 27337) Kellarin seinänvierustoja kiersi 
vesiojat kolmella sivulla. Piirustus 602.3. 77, liite 1. Eteläsivulla vesioja oli epämääräisempi ja se oli 
osaksi peitetty/katettu tiilillä. Niiden alla oli karkean hiekan ja saven sekaista maata. (Valokuvat 
218133-35, neg. RHO 27335). Vesiojien vedet olijohdettu eteläseinän alittavaan ojaan, jokajohti 
kellariin 4 ja sen ojia pitkin kaivoon. Kellarin eteläseinässä oli lisäksi ilmanvaihtoaukko kellariin 4. 
(V aiokuva neg. hist.os. 72905-6) 

Kellari 2 
Kellaria lattiana oli betoni,jokajatkui kynnystiilien alle. Betonin alla oli n.5-8 cm hiekanja saven 
sekaista maata. Sen alla mukulakiveystä ja lahoa puuta, joka on kuulunut lattiaa joskus 
peittäneeseen lautalattiaan. Liitekuva 4. 

Kellari 4, luoteisnurkan kaivanto 
Kellarin lattiaa peitti betoni vesiojineen. (Valokuva neg. hist.os. 72907) Betonin alla oli 
mukulakiveys ja seinänvierustoja kiertävät mukulakivistä tehdyt vesikourut, jotka johtivat kaivoon. 
Mittauspiirustus 602.3.77, liite! ja 4. 
Kellarin luoteisnurkkaan tehtiin kaivanto muurin alareunan esillesaamiseksi. Kellarin seinänvieriä 
kiertävän vesikourun pohja oli oviseinän edustalla 25-26 cm päässä seinästä ja länsiseinän edustalla 
37-38 cm päässä seinästä. Mukulakivet numeroitiin ennen poistamista. (Valokuva 218133: 36) 
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Kivien alla ja väleissä oli soraa. Alla oleva maa oli tummaa ja siinä oli hiiltä, lahoa puuta ja jokunen 
tiilinpala. Kerros oli kupera, kuten lattiakiveyskin. (Valokuva neg. RHO 27328) 
Aivan muurien vieressä oli palanutta kerrosta. Se alkoi kellariinjohtavan oven pielessä 102 cm 
kellariin tuodusta -3.00:n tasosta. Länsiseinän edustalla palanut kerros alkoi 90 cm:n päästä. Muurin 
alta tuli esiin hirsikehikkoa. Muurin nähden poikittaisen itä-länsisuuntaisen hirren yläpinta oli 
tasolla -4.38 ja sen päällä olevan muurin suuntaisen hirren -4.20. Mittauspiirustus 602.3.77, liite 1. 

Kaivauksiin liittyvät valokuvat on luetteloitu, numeroituja tekstitetty. Ne ovat liitteenä 7. 

Liisa Eerikäinen 















PUKKILAN KARTANON SIVURAKENNUKSEN KAIV AUSKUV AT 
Tämä luettelo on kaivauskertomuksen liite 7. 
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Olen numeroinut kellarit siten, että portaita alas mentäessä vasemmalla ovat kellarit 1,2,3 ja oikealla 
n:o 4 

Kellari 4:n kuvat: 

Valokuva neg. hist.os.72907. Pukkilan kartanon kellari n:o 4. Eteläpäädyn salaojakaivon suuaukko. 

Valokuva neg. hist. os.72908. Salaojakaivon holvikivetja takaseinä. 

Valokuva neg RHO 27329. Salaojakaivon takaseinää. Oikealla myöhempi vedenpoistoputki. 

Valokuva neg. RHO 27330. Salaojakaivo kats. etelään 

Valokuva neg. RHO 27331 . Salaojakaivo osittain tyhjennettynä. Etualalla kaksi itä-länsisuuntaista 
hirttäja niiden takana salaojakaivon ponttiseinää. Vasemmalla kaksi kaivon päällyspuutaja 
myöhempi parru, joka on tod.näk. pantu tukemaan ponttiseinää. 

Valokuva neg RHO 27332 Salaojakaivon itäseinä. 

Valokuva neg RHO 27333. Salaojakaivon länsiseinä. 

Valokuva 218133:1 Salaojakaivon takaosaa. 

Valokuva 218133:2 Salaojakaivon sisällä olleita kiviä, savea ja irrallinen parru. 

Valokuva 218133:3 Sama kuin edellä. 

Valokuva 218133:4 Salaojakaivo ja Liisa Eerikäinen kaivamassa. 

Rakennuksen ulkopuoleinen kaivanto: 

Valokuva neg. RHO 32755. Rakennuksen eteläpäädyn kaivauksen aloituskohta. 

Valokuva 218133:5. Kaivannossa näkyy rakennuksen kivijalan alta esiin työntyvät anturakivet. 

Valokuva 218133:6. Anturakiviä ja syvemmällä kellarin salaojakaivon päällyskiviä. 

Valokuva 218133:7 Salaojakaivon takaseinän kaksi kiveä ulkopuolelta katsottuna ja kaivannon 
pohja, jossa kivien alta häämöttää vedenpoistoputki. 

Valokuva 218133:8. Sama kuin edellinen. 

Valokuva 218133:9. Salaojakaivon ulkosivuja esiin tulleet puiset vedenpoistoputket ja taustalla 
salaojakaivoa peittäneet kivet. 

Valokuva 218133:10. Vedenpoistoputket kats. etelään 
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V aiokuva 218133:11 Myöhemmän vedenpoistoputken erittäin lahoa päällyskourua. Seinän vierusta. 

Valokuva neg. RHO 32714 Vedenpoistoputkien päättyminen kaivon edustalla. 

Valokuva neg. RHO 32713. Vedenpoistoputken päättyminen salaojakaivon yläreunaan. Reijitetty 
metallilevy näkyy päättymiskohdassa. 

Valokuva neg RHO 32710. Puiset vedenpoistoputket katsottuna etelään. 

Valokuva neg. RHO 32721. Sama kuva kuin 32713. 

Valokuva neg RHO 32711. Puisen vedenpoistoputken päättyminen reijitettyyn metallilevyyn. 

Valokuva 218133:12 Vedenpoistoputket kats. pohjoiseen. Vasemmalla myöhempi putki. Vanhempi 
putki sen vieressä ja sitä mahd. tukenut kivi. 

Valokuva 218133:13 Sama kuin edellinen 

Valokuva 218133:14 Myöhemmän vedenpoistoputken päättyminen metallilevyyn ja vanhemman, 
katkaistun putken päätyminen poikittaisiin hirsiin. 

Valokuva 218133:15 Myöhemmän vedenpoistoputken laho pää poistettu. Alla oli "savikouru". 
Metallilevy vielä kiveä vasten. 

Valokuva 218133:16. Sama kohta kuin edellisessä kuvassa. 

V aiokuva 21813 3: 17. Vedenpoistoputkien alla olleita hirsiä. 

Valokuva neg. RHO 26809 Vedenpoistoputkien päiden alla olleet hirret. 

V aiokuva neg. RHO 26810 Vedenpoistoputket, myöhempi putki katkaistuna. 

Valokuva neg. RHO 26812 Myöhempi vedenpoistoputki katkaistunaja vanhempi vedenpoistoputki 
sekä irrallinen hirsi/lankku. 

Valokuva neg RHO 26811 Vedenpoistoputkien alla olevat tukihirret, 2 kpl. sekä niiden vasemmalla 
puolen kaivon penttiseinää ja sen yläreunaa sisäpuolelta tukenut puu. 

Valokuva neg RHO 26813 Sama kuin 26812 

V aiokuva neg. RHO 26814 Vedenpoistoputkien katkaistut alku päät. 

V aiokuva neg. RHO 26815 Sama kuin edellä. 

V aiokuva neg. RHO 26816 Vedenpoistoputkien alla olevat tukihirret, niiden takana kaivon 
penttiseinää sekä kaivon sisällä olevia ladotluja kiviä. Oikealla näkyy myös erittäin lahoa hirttä, 
joka on tod.näk. tukenut myöhempää/ jompaa kumpaa kourua sivusta. 



Rakennuksen edustalla ollut erillinen kaivanto, joka liitettiin päädyn edustan kaivanteon 

Valokuva 218133:18. Kaivanto katsottuna itään. 

Valokuva 218133:19 Kaivannon pohjalla olevat uusi ja vanha vedenpoistoputki kats. pohjoiseen. 

Valokuva 218133:20. Oikealla myöhempi vedenpoistoputki tuohien peitossa. Vasemmalla vanha 
hajonnut putki. 

V aiokuva 21813 3 :21. Sama kuin edellinen. 

Pellolle tehty itä-länsisuuntainen koekaivanto: 

Valokuva neg RHO 27334 Koekaivannosta esiin tullut myöhempi vedenpoistoputki kats. etelään. 

Valokuva 218133:22 Kaivantoa on laajennettu etelään, joelle päin. 

Valokuva 218133:23 Kaivannon laajennusosaa oikealla. 

V aiokuva 218133:24 Myöhempää putkea kats. pohjoiseen, taloon päin. 

Valokuva 218133:25. Myöhemmän putken liitoskohta. 

Valokuva neg.RHO 32741 Kaivannon laajennusosasta esille tulleet vedenpoistoputket Oikealla 
myöhempi putki ja sen vieressä vanhempi, levinnyt kouru. Kats. etelään. Sama kohta kuin neg. 
26805. 

Valokuva neg, RHO 26805 Sama kuin edellinen. 

V aiokuva neg. RHO 26806 Kaivanto lumen peitossa. 

Valokuva neg. RHO 26807 Sama kohta kuin neg. 26805, mutta katsottuna pohjoiseen eli taloon 
päin. 

Valokuva neg RHO 26808 Pellolla ollut kaivanto kats. taloon päin. Vasemmalla myöhempi 
vedenpoistoputki. Oikealla vanhempi. 

Valokuva 21833:26. Vanhempi vesikouru pudistettunaja katkaistunaja sen päällä ollut parru. 
Kuvan alareunassa myöhempi vedenpoistoputki. 

Valokuva 218133:27 Sama kuva kuin edellä. 

Valokuva 218133:28 Myöhempi vedenpoistoputki katkaistuna. Putki melkein täynnä savea. Kats. 
etelään. Putken vieressä vanhemman kourun katkaisukohta. 

Valokuva 218133:29 Myöhemmän vedenpoistoputken katkaisukohta kats. pohjoiseen eli taloon 
päin. 
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Valokuva 218133:30 Myöhemmän vedenpoistoputken talteen otettu osa avattuna. 

Valokuva 218133:31 Kaivinkonetta käyttänyt ja kaivauksessa avustanut henkilö. 

Kellareiden sisäkuvat 

Valokuva neg. RHO 27341 Kellareihin tuovat portaat. 

Valokuva neg. RHO 27339 Alatasanteelta pikkukellariin n:o 2 vievä oviaukko. 

V aiokuva neg. RHO 27340 Alatasanne, taustalla pikkukellarin oviaukko. 

Valokuva neg.RHO 27336 Kellari 3:n takaseinä 

Valokuva neg. RHO 27337 Kellari 3:n takaseinää ja holvia. 

Valokuva neg RHO 27338 Alatasanne ja siitä kellariin 3 vievä oviaukko. 

Valokuva neg. hist.os. 72905-6 Kellari 3: holvi ja kellariin 4 vievä ilmanvaihtoaukko. 

Valokuva neg. RHO 27335 Kellari 3, taustalla ulos johtavat portaat. Vasemmassa nurkassa seinän 
läpi kellariin 4 johtava vesiura. 

Valokuva 218133 :32. Alatasanteen ja kellari 3:n välinen kynnys kats. kellariin päin. 

Valokuva 218133:33. Kellari 3:n etuosaa. Vasemmalla lattiassa olleet tiilet ja oviaukon editse 
kulkenutta vesiojaa. 

Valokuva 218133:34. Kellari 3:n nurkka tiilineen, josta vesiojajohtaa kellariin 4. 

Valokuva 218133:35. Kellari 3:n vesiojakourua. 

Valokuva 218133:36 Kellari 4 ovensuun nurkka (luoteisnurkka),johon tehtiin koekaivanto 
muurien alareunan tutkimiseksi. Kivet numeroitiin takaisin laittamista varten. 

Valokuva 218133:37. Kellari 4, kivet poistettu. 

Valokuva neg. RHO 27328 Muurin alareuna ja sen alla olevat hirret. 

Valokuvat 218133: 9 ja 10,11 on ottanut Veijo Laine, 
valokuvat 218133: 4 ja 18 joko Panu Kaila tai Veijo Laine, 
loput 218133 kuvat ovat Liisa Eerikäinen ottarnia ja ne ovat vuodelta 1976. 

Liisa Eerikäinen 
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Museovirasto 
Restaurointitoimisto 
3.5.93 
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Pukkilan kartanon ikkunoiden värisävy 

Ikkunat Kymen Palokärjen öljymaali, 
sävy Monicolorin 6166, johon lisätään 10% val 
koista. 
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PUKKILAN KARTANO- JA AJOKALUMUSEON LÄHIYMPÄRISTÖ 

Sisällys: 

KATSAUS HISTORIAAN 

1. Pukkilan kartanon ympäristön kehitys ja tapahtuneet muutokset 
kartalla 1700-luvulta nykypäivään 

- Kartta 1762 
- Kartta 1815 
- Kartta 1957 
- Kartta 1960-luku 
- Kartta 1980-luku 

2. Kootut puutteet ja kehittämiskohteet kartalla 

KEHITT ÄMISSUUNNITELMA 

3. Puutteista, tavoitteista ja toimenpiteistä 

4 . Toimenpide ja hoito ehdotukset esitettynä neljällä osa-alueella 
tarkasteltuina 

ALUE 1 
Puukujanne ja ojan/puron varsi 
Alkuperäinen saapuminen tilalle 

ALUE2 
Rakennusten väliin ja ojaan/puroon rajoittuva pihamaa 
Etupiha 

ALUE3 
Takapiha - tilustie kartanon kohdalta 

ALUE4 
Pysäköintipaikka, saapuminen museoalueelle, puron ja tien varsi 

Kannen kuva kartta Pukkilan ti lasta vuodelta 1762 jossa rajattuna käsiteltävänä oleva alue . 



KATSAUS HISTORIAAN 

1. Pukkilan kartanon ympäristön kehitys ja tapahtuneet muutokset 
kartoilla 1700-luvulta nykypäivään 

Suunnitelma Pukkilan kartanon ympäristön kohentamiseksi perustuvat 
museoviraston rakennushistorian osastolla syksyllä 1994 tehtyyn selvitykseen 
alueen historiallisista vaiheista ja nykytilasta. Oleellinen osa selvitystyötä on 
ollut vanhojen karttojen vertailu ja muutosten tarkastelu. Muutosten tutkimisen 
helpottamiseksi kartat on piirretty uudelleen yhtenäisellä tekniikalla samaan 
mittakaavaan toistensa kanssa. Osa suunnitelmaan vaikuttaneista ympäristön 
piirteistä ei ole nähtävissä kartalla vaan edellyttää havaintoja paikalla. Seuraavat 
kartat on liitetty suunnitelmaan toimenpiteiden perustelemiseksi. Karttapiirrokset 
ovat luonnosmaisia koska ne ovat osa tutkimus ja suunnittelu prosessia. 

Lähtökohtana oli vanhin tunnettu kartta Pukkilan tilasta vuodelta 1762 jota on 
verrattu nykytilanteeseen ja etsitty säilyneitä piirteitä. Karttaa vuodelta 1762 on 
myös verrattu seuraavaan tunnettuun esitykseen tilasta vuodelta 1815 etsien 
muutoksia ja kehityssuuntia. Toisaalta vuoden 1815 karttaa on verrattu 
nykytilanteeseen, jne. 

Suunnitelmalle oleellisimmat ovat vanhimmat vaiheet ja niistä esitetään liitteenä 
osakopio alkuperäisestä kartasta. Vertailulla on pyritty löytämään alueelle 
oleellisia piirteitä joita tulisi korostaa tai pyrkiä palauttamaan jotta ympäristö 
paremmin vastaisi olevan interiöörin sisältöä ja intensiteettiä sekä toisaalta 
heijastaisi omia historiallisia vaiheitaan. Toimenpiteet ovat esteettisiä ilman 
toiminnallista sisältöä koska tilan ympäristön eri vaiheet muovannut toiminta 
maatilana on lakannut. 

Käytetyt kartat: 

Pukkila 1762. Alkuperäinen kartta on Museoviraston Orimattilan varastossa, 
kopio Pukkilan kartanossa. 

Joh. Tillbergin kartta v. 1815. Varsinais-suomen maanmittaustoimiston arkisto. 

Pukkilan tilan Rn:o l 34 Pukkilan yks. talon ja Varsavuoren tilan Rn:o 15 

Varesvuoren yks. taloa kaikista tiluksista Piikkiön kunnassa Turun ja Porin 
lääniä. (Kartta jäljennetty asutuslain toimeenpanoa varten täydentäen 
maanmittausinsinööri S. Mäkelän v. 1941 mittaamasta kartasta 1956-57.) 
Varsinais-suomen maanmittaustoimiston arkisto. 

Kartta piirretty museovirastossa 1960-luvulla 

Kartta piirretty vuonna 1985 otetun ilmakuvan perusteella. 



Seuraavissa kartoissa : 

edellisestä tarkastellusta vaiheesta säilynyt elementti 
edelliseen vaiheeseen verrattuna uusi elementti 

ko. vaiheesta nykytilanteeseen säilynyt elementti 
ko . vaiheelle leirnallinen mutta nykytilanteesta puuttuva elementti 
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1762 
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Luoteeseen suuntautuva piha on alku pitkälle puukujanteesta muodostuvalle 
akselille jota jäsentää peltoalueen laidassa oleva puista muodostettu puoliyinpy-
rä. Loppujenlopuksi puukujanne näyttää päätyvän pienelle metsän keskellä 
sijaitsevalle ojittamattomalle pelto tai niitty aukealle. Akselin alkuosalle sijoittuu 
pari talousrakennusryh.mää. Kaakkoista pihaa reunustavat vinosti valeperspektii-
vin lu~vat sivurakennukset ja aidattu pihamaa. Luoteisen akselin lisäksi oleelli-
nen elementti on neliösommitelmista muodostuva ryytimaa ja sitä sivuava toinen 
puukujanne, joka on ollut varsinainen saapumisväylä kartanoon Helsinki (Vii-
puri) - Turku tielle. Kartassa hahmottuvat peltosarkojen lisäksi puron varret. 
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\ Verrataan karttaa nykytilanteeseen: 





Säilyneet piirteet 
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1941 (1957) 

Rakennuskanta lisääntyy oleellisesti ja siitä hahmottuu kaksi ryhmää tilustien 
varteen sen ja päärakennuksen molemmin puolin. Asuinrakennukset jäävät 
puutarhan yrnpäröimiksi. Myös asuinrakennusten välissä oleva piha muuttuu 
osaksi puutarhaa ja sen arkkitehtoninen luonne heikkenee. Puutarha-aluetta 
korostavat sitä suojaavat ja rajoittavat kuusiaidat. Uusi tie tilan pohjoispuolella 
ja rautatie eteläpuolella rajoittavat pihapiirin aukeamista ympäröiville pelloille. 
Tilan asetelmallisuus vähenee, järjestys ei synny esteettisestä järjestyksen tar-
peesta vaan painotetusti toiminnallisesta järjestyksen tarpeesta. 
Pukkilan ojan kaivaminen on muuttanut kiemurtelevan tulvaalueineen leveän 

' p on uoman kapeaksi ojaksi. . 
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1960 

Edelliseen tilanteeseen verrattuna rakennuskanta on oleellisesti rnaatilatoiminto-
jen loputtua. ja Ympäristö hajoaa. 
Uutena piirteenä ovat kulkuyhteydet päära kennuksesta navetalle puutarhan 
poikki ja aittoihin ja tilustien vähittäinen muuttuminen yhtä arvokkaaksi kuin 
puukujanne. Museotoiminnan edellyttämät aputilat on rakennettu navetan lisä-
rakennukseen joka katkaisee lopullisesti entisen päärakennuksen keskelle asettu-
van akselin. 
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Säilyneet piirteet 

- Akselin katkaiseva navetan lisärakennelma 
- Puistotiet pl!l!rakennuksen ja navetan ja aittojen välissä 

Ka'li'onne~t piirteet 
y V , 

V - Tilu~re;:<l\1.onne navetan ja parkkipaikankohQalta 
/ - Uuden tieyhteyden myötä viimei,nenkin maatilasta· muistuttava hierarkia katoaa 

Päärakennuksen suhde sivurak~iin on kokonaan kadonnut 
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1980 

'· 
Til~e alkaa jälleen eheytyä. Vanha ryytimaa palautetaan " kujanteita vahviste-
taan. '~fn.,puistomaisuus kasvaa ja tilustiestä tulee; i)qi~tokäytävän oloinen. Ra-
k ~ )Quseotoi~ vaatimat ~säkö~tip~~/ 'sekä vahtimestarin asunto. 

o;sävän~ohdalla 'Ollut rautatien , y_~iktfJJa( ... fopetet~ luonnollisen lähes-
y ssu ~ ~ ssä ok~~~· s )äY-föstä./ Uusi tieyhteys syntyy pihapiirin 
lou,~~s- Ja lu~e ~ olelle~t han ,mp~öivän . tien kadotessa · kokonaan. teol-
i ~~Ue kasvaa ·ympäröiv1 e o· 1t:::-ja näkymät tilaltii muuttuvat. 
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PUKKILAN KART ANOMUSEON LÄHIYMPÄRISTÖN 
KEHITT ÄMISSUUNNITELMA 

3. Puutteista, tavoitteista ja toimenpiteistä 

Kartanon maisemalle oleellisia peruselementtejä ovat olleet puukujanteet. Toinen 
kujamme on reunustanut tilalle saapumista ja toinen, edelliselle kohtisuorana 
kartanon ikäänkuin paikoilleen horisontaali koordinaatistossa kiinnittänyt 
johtanut tilan maille. Sisääntulokujanne on menettänyt alkuperäisen 
toiminnallisen luonteensa ja on samalla menettänyt maisemallista merkitystään. 
Poikittainen kujanne taas on kadonnut kokonaan. Mahdollisuuden pitkän 
näkymän luomiseen esti navetan lisärakennuksen rakentaminen juuri akselin 
kohdalle. 
Toinen vanha ja vahva elementti on puron muodostama vesiaihe, joka on myös 
hahmotettavissa tilan tasaiseen maastoon kiinnittäväksi koordinaatistoksi . Toisin 
kuin kujanteet sijoittuvat tilan suhteen keskeisesti , puro kehystää sitä. Puron 
perkaaminen ojaksi on kaventanut sitä ja samalla kasvillisuuden muututtua puron 
maisemallinen vaikutus on pienentynyt, myös rautatien ja tien vallit 
horisontaaleina aiheina vähentävät puron maisemallista merkitystä. 

Päärakennuksen molemmat julkisivut ovat aiemmin muodostaneet kytkennän 
muiden rakennusten kautta maisemaan. Päärakennuksen molemmin puolin 
sijainneet pihat olivat eri luonteiset mutta tilallisesti rajatut. Koilliseen 
suuntautunut entinen talouspiha on kokonaan kadonnut ja päärakennus jää tässä 
suunnassa ilman ympäristöstä tulevaa vastakaikua irralliseksi . Juhlava julkisivu 
kaipaisi tuekseen symmetriaa ja jos mahdollisuutta aksiaalisuutta sekä syvempää 
näkymää. Etupihan asetelmasta on enemmän jäljellä. Toinen siipirakennuksista 
ja aitta kehystävät pihaa, joka kuitenkaan ei nykyisen kasvillisuutensa ja 
jäsentelynsä takia hahmotu suunnitelmalliseksi kompositioksi. Rakennusten 
väliset jännitteet jäävät heikoiksi. 

Seuraavassa ehdotetuilla kertaluonteisilla toimenpiteillä ja hoito-ohjeilla 
pyritään pitämään yllä museon lähiympäristön historialle oleelliseksi 
muodostuneita piirteitä ottamalla niitä ikäänkuin esiin ja poistamalla niitä 
häiritseviä tahattomasti syntyneitä muotoja ja hoitotapoja. Tavoitteena on 
parantaa asetelman hahmotettavuutta. Osa keinoista on hyvinkin pieniä, 
esimerkiksi nurmen leikkaaminen toisin paikoin useammin ja toisin paikoin vain 
pari kertaa kesässä. Eri korkuinen ja laatuinen kasvusta kuitenkin luo 
arvokkuusvaihtelua ja lisää tilan hahmotettavuutta muodostamalla reunoja. 
Kertaluontoiset toimenpiteet ovat lähinnä puiden istutusta ja muutamien puiden 
kaatamista. Osa kaadoista voitaisiin tehdä nyt ja osa sitä mukaa kun puut 
ikääntyvät ja niiden kunto edellyttää toimenpiteitä. Osa istutuksista, kuten 
päärynäpuut, tuottaa halutun vaikutelman nopeammin, poikittaisen akselin tai 
sen alun istuttaminen taas tähtää tulevaisuuteen . Kun katsomme 250 vuotta 
taaksepäin, miksemme ajattelisi 50 vuotta eteenpäin. 

Suunnitelman asiantuntijana on toiminut maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi. 

Seuraavalla aukeamalla kokonaissuunnitelma ja ilmakuva ti lanteesta vuodelta 1985, joka vastaa 
melko hyvin myös nykytilannetta. 



4. Toimenpide ja hoito ehdotukset esitettynä neljällä osa-alueella 
tarkasteltuina 

Suunnitelman tavoitteina olevien vaikutusten selkeyttämiseksi 
kokonaissuunnitelma on jaettu neljään osa-alueeseen jotka muodostuvat alueen 
tilallisen hahmon mukaan. 

ALUE 1 
Puukujanne ja ojan/puron varsi 
Alkuperäinen saapuminen tilalle, johon liittyy puron ylitys ja yrttimaan 
sivuuttaminen 
ALUE 2 
Rakennusten väliin ja ojaan/puroon rajoittuva pihamaa 
Etupiha , rakennusten muodostama pihatila ja sen liittyminen maisemaan 
vähemmän puron varren ja mahdollisesti päärynätarhan kautta. 
ALUE 3 
Takapiha - tilustie kartanon kohdalta. 
Entinen talouspiha pelloille ja maille johtavan akselin alku, jota nykyään 
hallitsee ja rajoittaa navetta/näyttelyrakennus ja lisärakennus. Symmetrian 
rikkoonnuttua etäisyyteen johtavan näkymän siirryttyä päärakennuksen 
määrittämän alueen ulkopuolelle entisen tilustien kohdalle on päärakennuksen 
rajaaman tilan hahmo vaikea määritellä. Olemassaolevan puukujanteen 
kilpailijaksi muodostunut navetalle johtava käytävä joka kuitenkin syrjäyttää 
päärakennuksen korostaen navettaa. 
ALUE 4 
Pysäköintipaikka, saapuminen museoalueelle, puron ja tien varsi . 
Pysäköintipaikan periaatteellinen liittyminen peltoaukeaan, puron ylitys ja 
saapuminen entistä tilustietä pitkin jolta poikkeamalla saavutaan pihalle. 



"' 

" ' "-,, 

~ 

\ 

ffi "',,\ 
··r-, 

""" "' ~.· 

""" 

·, 
\ 

~ \ 

't,,.-; .. :.,~ 
~ ... _ 

~, .,,, . 
·~~,; 

~~:~> 

"J ·\·~ ) .., 
'( \ 

1/ ,J ' . 
~6 ~ 
~· .. 
1 "' 11 1 

1J \ 1 

~ ~ ", 
'""""'-, ·, 

~~ 
',, 

~-
"-

""" 

~ 
' .. __;;.-~~~ 

/ r----
NllTETTAVAALlJE " 

"~ 

~ 
NURHIK KONA HOIDETTAVA ALUE 

LUONNON NIITTY , El NllTETA / "' 

HIEKKAKAYTAVA / "-, 
PENSASAI TA 
KUUSIAITA · © ISTUTETTA VA P\IU ~ 

I ];.,.. KAAOE TT AVA PUU 

'<f::) 

=>uKKILA PHKKIO 
P\,JKKILAN o<ARTANO· JA AJOKAlUHUSEO 

1 j,._ , . .....,,, .. 30 6 ln?s 
SAQI Vl[Q TI Q 

/ 
1 

1 

/ 
/ 

I 

/ 
I 

1 

/ 

j AHMAPllRROS lpoh1ano 1lmt:iMo 1?651 

YMPARISTO SUUNNITELMA 

, "" 







ALUE 1 

Puulrujanne ja ojan varsi 
Alkuperäinen saapuminen tilalle 

Kujanne on käyttämättömänä tuloväylänä menettänyt voimaansa, osa puista on 
tuhoutunut ja tie kaventunut muuttuen miltei poluksi . Myös myöhemmin tullut 
radan suuntainen koivurivi ja kuusiaidan pätkä vievät heikentävät sen 
maisemallista merkitystä. Alueen asukkaiden toimesta on vireillä ehdotus radan 
alikulun rakentamisesta kujanteen kohdalle. Toteutuessaan alikulku 
mahdollistaisi vanhan lähestymissuunnan käyttöönoton ja poistaisi 
käyttämättömän kujanteen ongelman. Tosin alikulun suunnittelulta edellyttää 
erityistä paneutumista, kohta on kulttuurihistoriallisesti vaativa samaan aikaan 
kun savipitoinen maaperä edellyttää raskaita rakennelmia. 

Tavoitteet: 
Riippumatta alikulun toteuttamisesta tulisi kujanteen merkitys kartanon entisenä 
sisääntuloväylänä maisemallisena elementtinä visuaalisella tasolla palauttaa. 

Kujanteen pinnan palauttaminen 
1. Tien aikaisempi pinnan taso ja leveys etsitään kaivamalla ja tie saatetaan 

sopivaan tasoon kuorimalla tien pintaa lanalla. Koneella tehtynä työ veisi 
2-3 päivää ja kustannukset olisivat noin 5000 mk. Edullista olisi jos 
urakoitsija olisi paikallinen henkilö. 

alkuperäinen tien taso 

Kaaviokuva tien oletetusta rakenteesta. Kaikkea sivuilla olevaa myöhemmin 
lisättyä maa-ainesta ei kannata kuoria pois sillä se on helppo pitää 
kasvillisuudesta vapaana. 
2. Rautatiepenkan kohdalla edellytettäisiin suuria massojen siirtoja. Mikäli 

alikulku rakennetaan ei toimenpiteisiin ylimääräisen massan siirtämisestä 
kannattane vielä ryhtyä. Mikäli ylikulkua ei kuitenkaan rakenneta tulisi 
kaivonrenkaissa kasvavien kujannepuiden tukalaa tilaa helpottaa ja entinen 
ylikulun mahdollistava penkka poistaa tai ainakin huomattavasti madaltaa. 
Ratapenkan tylyä vallia voitaisiin parantaa rakentamalla penkan eteen 
valeportti , joka loisi vaikutelman kujanteen jatkuvuudesta. 

Kujanteen puusto ja ryytimaa suhteessa kujanteeseen 

1700-luvun kartassa ryytimaa on r3:ioittunut suoraan sisääntulotiehen. 
Varsinainen kujanne näyttää alkaneen vasta ryytimaan laidasta , ryytimaan 
kohdalla on suurten kujannepuiden sijasta kasvanut pienempiä puita , 
todennäköisesti jotta auringon vapaa pääsy ryytimaalle taattaisiin . Ilmeisesti 

kujanteesta on ollut kulkuyhteys ryytimaan keskikäytävälle ja toisaalta toisella 
puolella avautuvalle avoimelle niitylle. Kun ryytimaa perustettiin uudelleen 
jäivät edelliset nyanssit toteuttamatta, yhteyttä kujanteelta ryytimaalle ei ole ja 
ryytimaa jäätiestä etäämmäs ojan, pensasaidan ja nurmikkokaistaleen taakse. 
3. Kulkuyhteyttä kujanteelta olisi nykyisellään vaikea luontevasti 

rekonstruoida mutta alkuperäistä ajatusta voisi tuoda esiin antamalla 
ryytimaan kohdalla oleville puille erityismerkitystä karsimalla aikaa 
myöten pois huonot koivupuut ja jättämällä vain jalopuut. Uusia 
kujannepuita ei kohdalle pidä istuttaa ja jo istutetut siirretään muualle. 
Tärkeää olisi että kujanteen aloituspuut ryytimaan takareunan kohdalla 
olisivat vahvat ja symmetriset, mikäli tällaisia puita ei tällä hetkellä ole ne 
tulisi istuttaa. 

Oja/ puro 

Puron merkitys maisemalle nykyisellään on pienentynyt sen tultua kaivetuksi 
ojaksi 1930-luvulla. 

Tavoite: Saada puro esiin maiseman elementtinä ja kuljettaa kävijä sen äärelle. 

4. Puron uomaa ei niitetä eikä ajeta nurmikkona vaan se saa kasvaa vapaasti 
luonnon niittynä. Niittämätön alue ulottuu noin metrin harjanteen 
lakikorosta. (kuva) 

1 m l m 
,l<----,t .,1------.,i-

~~ 
niittämättä jätettävä alue 

5. Kivipöydän ympäristö niitetään 2 metrin säteellä ja sille johtava polku 
luodaan niittämällä noin yhden metrin levyisen kaista ojan läntiselle 
pientareelle. Kivipöydän ympärille hankitaan pienempiä kivipaasia 
istuimiksi . 

6. Toinen kuusiaidoista kaadetaan jotta lehtipuukujanteen merkitys korostuu 
ja puro saadaan paremmin esiin. Kuusiaita kaadetaan mahdollisimman 
tyvestä, juurakoiden annetaan olla maassa muutama vuosi jonka jälkeen ne 
on helppo poistaa. Juurakkojen poistamiseen saakka alue hoidetaan 
niittämällä , sen jälkeen se voidaan ottaa viljelyyn . 

7. Huonokuntoiset koivut puronvartta kehystävältä tieltä kaadetaan. Tällä 
hetkellä vievät voimaa itse kujanteelta ja heikentävät ryytimaan muuten 
niin oivallista liittymistä viljeltyyn maisemaan. 
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ALUE2 

Etupiha - Rakennusten väliin ja ojaan rajoittuva pihamaa 

Pihan tämänhetkisessä tilassa alkuperäinen rakennusten välinen asetelma ja pihan 
tila ei hahmotu, rakennusten välinen jännite on kadonnut. Osittain asiaan 
vaikuttaa runsas ja suurikokoinen puusto. Samanlainen nurmi jatkuu 
nykyisellään koko alueen läpi ojaan asti mikä sekään ei tue pihan 
tilavaikutelmaa eikä näkymässä ole aiemmin oleellista puroa/ojaa. 

Tavoitteet: 
Pihatilan tunnun vahvistaminen ja hierarkian esiintuominen. Näkymien 
selkeyttäminen. 

Pihan pinta ja rajaus 
8 . Pihan vajaa symmetria korostuu keskikohtaa korostamalla ja rajaamalla 

pihan muoto käytävällä. Käytävä tehdään kuorimalla nurmi pois 10-15 cm 
paksuudelta ja levittämällä tilalle soraa. Tällöin myös pihan tarkastelu eri 
suunnista aktivoituu. 

9. Ojan merkitys maisemassa kasvaa ja pihan hierarkia selkiytyy erilaisella 
nurmen käsittelyllä. Osaa hoidetaan kuten ennenkin pihanurmena ja osa 
alueesta niitetään pari kertaa kesässä siimaleikkurilla. Ojan uomaa 
ympäristöineen ei niitetä lainkaan. 

10. Viljapellon ulottaminen pihaan asti on hierarkkisesti ja historiallisesti 
epäilyttävä ratkaisu. Pihan eteen kuuluisi paremminkin hedelmätarha. 
Hedelmäpuut istutetaan riviin siten että ne niiden välistä avautuu näkymä 
pelloille. Puiden välinen nurmi hoidetaan niittämällä. Pelto alkaa siten 
vasta sivurakennuksen takaa. lstutettavien hedelmäpuiden tulee olla 
kotimaisia omena, päärynä, luumu ja kirsikka puita. Ne voidaan istuttaa 
suoraan peltomaahan ilman maanparannus töitä. Hedelmätarhan 
perustamiskustannukset, taimi ja istutustyö 300 mk/puu yhteensä noin 
7000 mk. 

11 . Näkymää peittävä osa kuusiaitaa kaadetaan mahdollisimman tyvestä . 
Juurakko jätetään aluksi maahan, muutaman vuoden kuluttua se nousee 
maasta helposti. 

Pihan puusto 
12. Vahvaa puustoa kevennetään poistamalla vanhoja sitä mukaa kun ne 

tulevat vaarallisiksi, istutetut vielä uudet puut siirretään muualle samoin 
näkymää haittaavat pensaat. Isojen puiden kannasta lähteneet vesat ja 
alimmat oksat karsitaan. 





ALUE 3 

Takapiha - tilustie kartanon kohdalta 

Päärakennuksen takainen alue on sekava ja poikkeaa eniten menneistä vaiheista. 
Alueen suhdepäärakennukseen on hallitsematon ja puutteellinen. Päärakennuksen 
ikkunoista avautuva näköala on vaatimaton. 

Tavoite: Muodostaa viitteitä menneestä tilanteesta, aksiaalisuudesta ja näkymän 
avautumisesta tilalle päin . Muodostaa mielikuvaa tilan aikaisemmissa vaiheissa 
sen kokonaisuudelle niin oleellisesta sisääntulo kujanteelle poikittaisesta 
akselista, joka tätä nykyä on täysin kadonnut. · 

Navetalle päärakennukselta johtava käytävä on nykyisellään ylikorostunut 
suhteessa kujanteeseen. Tilanne paranee kujanteen kunnostuksella (ALUE 1). 

13 . Symmetrian luominen rakennuksen taustalle käytäväjärjestelyin ei ole 
perusteltua, koska käytävä ei johtaisi minnekään. Sen sijaan symmetriaa ja 
alkavaa akselia voidaan pohjustaa rakentamalla ryytimaata ja samalla 
rakennuksen taustaa rajaavan aidan kaltainen aita myös oikealle puolelle 
rakennuksen taustaa. Samalla aita auttaa antamaan hahmoa hahmoaan 
menettäneelle tilustielle. Pensasaitaa jatketaan täyttämään etureunaan 
muodostuva aukko . 

14. Akselia ja symmetriaa korostamaan tehdään pensasaitaan aukko , jonka 
kohdalta kujanne alkaa. 

15 . Alkuperäisen akselin palauttaminen puiden latvusrivistönä antaa paikalle 
ryhtiä ja ikäänkuin kiinnittää tilan paikoilleen myös toisessa suunnassa. 
Hävinnyttä akselia markkeeraamaan istutettava puurivistö voisi olla esim. 
jalavaa. Rivistöä voidaan jatkaa pellolle vanhan kartan osoittamalla tavalla 
pitkäksi akseliksi joka päättyisi teollisuushallin edustalle suojaistutukseen 
(puoliympyrä?). Se ettei kujanne johda minnekään eteenpäin, ei ole 
ongelma sillä jos tarkastellaan kujannetta historiallisesti on se aina johtanut 
poluille jotka ovat hajaantuneet tilan maille. Hanke voitaisiin toteuttaa EU-
tuen avulla mikäli se sopisi aluetta viljelevälle maanviljelijälle. EU-tuen 
ansiosta kujanne ei tuottaisi taloudellista menetystä viljelijälle. Kujanteen 
istutuskustannukset ovat suurempia taimia käytettäessä 700 mk/puu ja 
pienillä taimilla 300 mk/puu. Istutustyön toteuttaja voisi olla jokin 
kotiseutuyhdistys tms. 

Lyhyenä osuutenakaan ei kujanne ainakaan huononna vallitsevaa tilannetta. 
Tällä hetkellä kujanteen katkaisee ikävällä tavalla navetan sinänsä vaatimaton 
mutta erittäin kriittisessä kohdassa sijaitseva lisärakennus. Kuitenkin jos 
ajatellaan 30 vuotta eteenpäin saattaa aivan toisenlainen lisärakennus olla silloin 
tarpeen ja nykyinen voitaisiin purkaa huonokuntoisena. mikäli myös jalavat 
olisivat jo 30- vuotiaita olisi maisema kokonaisuus kohentunut huomattavasti. 

16 . Ojien ja pensasaitojen kohdalla nurmi niitetään, tiehen rajautuen kuitenkin 
kapea kaista käsitellään nurmena. 

17 . Navetan takainen alue hoidetaan niittynä ja se niitetään pari kolmekertaa 
kesässä. 

18. Mahdollisesti istutettavan kujanteen kohdalla on kuitenkin nurmea. 

19. Navetan lisärakennuksen maisemoimiseksi sen seinustalle istutetaan jotain 
köynnöstä esimerkiksi villiviintä (ei kuitenkaan humalaa) . 

Tilustie 

Aiemmin yhtenäisenä tilan läpi kulkenut tilustie on pilkkoutunut useiksi 
erilaisiksi pätkiksi; osaksi pysäköintialuetta, kartanolle johtavaksi päätieksi. 
Takapihaksi laajentunut osa navetan, varastojen ja vahtimestarin asunnon 
kohdalla päättyy teollisuustielle johtavaan poikkitiehen ilman pellolle johtavaa 
loppuaan. 

Tavoitteet: Vahvistaa vaikutelmaa kartanon ohittavasta yhtenäisestä tien pätkästä 
ja vähentää tilatonta vaikutelmaa erityisesti takapihan kohdalta . 

Päärakennuksen päädyn kohdalla tietä rajaa aita joka rakennetaan pääasiassa 
puutarhaa kehystämään ja kadonnutta symmetriaa luomaan. Loppuosa tiestä 
rajautuu taas nurmikkoon ja sitä seuraavaan niitettävään alueeseen. 

2 0. Aittojen kohdalla nurmi niitetään korkeampi niityn reuna rajaa tien 
selkeämmin kuin nykyinen kulunut nurmi . 

2 1. Pellon kohdalla tilustie nykyisellään päättyy heikkoon traktoritiehen. Tien 
jatkuvuus säilyy jos tiellä edelleen ajetaan traktorilla. Mikäli kujanne 
toteutetaan pellolle jatkuvana. Voitaisiin kuitenkin ajo siirtää kujanteeseen 
siten että nykyinen tien pohja voitaisiin ottaa viljelyyn, näin kujanteen 
aiheuttama häiriö pellolla pienenisi . 
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ALUE4 

Pysäköintipaikk:a, saapuminen museoalueelle, puron ja teiden varret 

Pysäköinti kenttä laaja ja ankea. saapuminen museoalueelle töksähtävä. 

Tavoitteet: 
Saada pysäk:öintipaikka vaikuttamaan pienemmältä ja erottaa sitä 
museomiljööstä. Saada puro maisemallisesti merkitsevämmäksi. 

22. Pysäköintipaikalle istutetaan yksi vahv.a puuryhmä, esim. 5 saamea. Ne 
sijoitetaan suhteessa maisemaan, ei siis ei pysäk:öintipaikan. linjoja 
myötäillen tai korostaen. Suuri puuryhmä tulee aikanaan saamaan 
pysäk:öintipaikan näyttämään pienemmältä. Puut sijoitetaan siten että ne 
samalla peittävät näkymässä ei toivottuja osia asteltaessa poispäin 
kartanolta. Puiden tarkka paikka määritellään paikalla. Kustannukset noin 
700 mk/puu yhteensä 3500 markka. Käytettäessä pieniä taimia jäävät 
kustannukset alle puoleen. 

23. Kartanolle johtavan tien suuta muotoillaan pysäk:öintipaikan kohdalta 
uudelleen ja kulun kapeimpaan kohtaan istutetaan muutama puu riviin. 
Nämä puut toistavat historiallista aihetta, puiden läsnäoloa saavuttaessa 
kartanolle. 

Molemmat edellä mainitut istutukset ovat epähistoriallisia mutta niiden 
perustelut tulevat nykytilanteen vaatimuksista. 

24. Sillan jälkeen tien reuna käsitellään yhden metrin leveydeltä nurmena ja 
loppu on pari kolmekertaa kesässä niitettävää aluetta. 

25. Puron uoma jätetään niittämättä kokonaan. Katso kaavio edellä. 

Teollisuus tien varret 

Tavoite: Antaa peltomaiseman jatkua tien katkaisevasta vaikutuksesta 
huolimatta. 

26. Olemassaoleva koripajuaita leikataan aivan tyvestä poikki noin joka neljäs 
vuosi. 

27. Tien varteen puron ylittävän sillan kohdalle istutetaan muutamia tavallisia 
suomalaisia pajuja. 
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Pukkilan kartanomuseo                        17.10.2002 
Littoistentie 114 
21500  PIIKKIÖ 
 
 
Museovirasto 
PL 913 
00101  HELSINKI 
 
 
               PUKKILAN KARTANOMUSEON KORJAUSTOIVEET 
 
               1. Keltainen sivurakennus 
                    Porrashuoneen ovet karmeineen uusittava (2002) 
                    Porrashuoneen vesikatto käsiteltävä bitumilla tai 

         piettävä. 
 
                2 Parkkipaikan infotaulu uusittava (2002) 
 
                3. Kaivon puukansi ja sillan puukaiteet uusittava. 
 
                Nämä (1.-3.) eivät ole toiveita, vaan turvallisuuden ja 

     imagon kannalta pakollisia korjauksia. 
 
                Toiveita: 
 
                4. Päärakennus 
 
                    Paanukaton pintakäsittely 
 
                    Ikkunoiden maalaus 
 
                    Seinien punamultaus 
 
                5. Aitat 2 kpl 
                    Punamultaus 
 
 
 
                   Reino Pietarinen 
 
 













Pukkilan kartanon talvilämmitys 
 2.12.2003 Reino Pietarinen, Lea Värtinen 
 
 
 
Pukkilan kartanon päärakennus 
 
 Ensimmäisessä kerroksessa on sähkövastus kaikissa näyttelyhuoneiden uuneissa paitsi 
 salin uunissa. Uunittomat huoneet ( käsikamari ja eteinen) sekä sali on lämmitetty  
 siirrettävillä sähköpattereilla, joissa on käsisäätöiset termostaatit. 

Uunivastuksien  säätö tapahtuu kolmen siirrettävän termostaatin avulla, jotka 
sijaitsevat salissa, ruokasalissa ja keittiössä.  

 Yhdellä termostaatilla säädetään useamman vastuksen lämpötilaa. 
 Lämmitettäessä uuniluukut pidetään auki. 
  
 Ilmanvaihdosta: uunien luukut ovat auki samoin väliovet.  

Hormit on todennäköisesti tukittu (ei varmaa tietoa). Uunien pellit (isännänhuoneen, 
salongin, ruokasalin, keittiön ja yläkerran huoneiden) ovat kiinni. Päärakennuksessa 
on luonnollinen ilmanvaihto (hatarat ikkunat sekä vetoinen lattia !). Tuplat, joissa 
lasin tilalla on muovikalvo, asennetaan lokakuun alussa. Ikkunoita peittävät joko 
pellavaiset rullaverhot tai puuvillaiset verhot. 
 

 
  Lämmityksen tavoitetaso +10 C, jolloin syksyllä RH % on noin 80. Lämmitys-  
 kausi aloitetaan lokakuun alussa. Suhteellinen kosteus laskee talvella, keskitalvella 
 noin 60 %.   
  

Toisessa kerroksessa on sähkövastukset kaikissa uuneissa eli neljässä 
näyttelyhuoneessa. Iso ullakkotila samoin kuin tilan keskellä sijaitseva  
varastohuone on kylmillään. Ainoastaan hälytyskaappi on lämmitetty. 
 
Lukemia: 8.10.2003, kun lämmitys kytkettiin päälle, piirturi tallensi sisälämpötilaksi  
+15 C ja kosteudeksi 70 %.  
Tänään 2.12.2003 lukemat ovat +7 C ja 80 % tuolin päällä mittaavassa piirturissa, 
pöydillä olevissa lämpömittareissa +10 C, yläkerran mittarit näyttävät +8 C. Ulkona 
on tihkuista ja +3 C. 
l  
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