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Tutkimuksen perustiedot 

 

Kohde: Valkeakosken Voipaalan kartanon pihapiiriin suunniteltu pysäköintipaikka 

Tutkimuksen tyyppi: arkeologinen koetutkimus 

Kenttätyöaika: 4.11.2017 

Tutkijat: FT Ville Laakso, FM Juha Ruohonen ja FM Jasse Tiilikkala, Maanala Oy 

Tilaaja: Valkeakosken kaupunki 

Aiemmat arkeologiset tutkimukset: inv. Katja Vuoristo 1997 ja 2001 

Tutkimusalueen sijainti sen keskeltä: N 6789078 E 342149 (ETRS-TM35FIN) 

Tutkimuksessa talletetut esinelöydöt ja näytteet: – 

Tulos: alueella on kulttuurikerros, joka on todennäköisesti peräisin 1700-luvulta ja/tai 1800-lu-
vun alkupuolelta 

 

 

Tutkimusalue sijaitsee sinisen ympyrän sisällä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 

 

Raportissa käytetään Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 12/2017 aineistoja. Kaikki kart-
takoordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. Karttojen asemointi: Jasse Tiilik-
kala/Maanala Oy. 

Kansikuva: Voipaalan aluetta 1600-luvun maakirjakartassa (Schroderus 1640–41). 
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1. Tutkimustehtävä 

Valkeakosken kaupunki suunnittelee uusia py-
säköintipaikkoja Voipaalan kartanon alueelle. 
Suunniteltu sijoituspaikka on Rapolan muinais-
jäännösalueen (Museoviraston muinaisjään-
nösrekisterin kohde 908010001) rajauksen si-
säpuolella. Pirkanmaan maakuntamuseo on 
antanut hankkeeseen liittyvästä arkeologisesta 
tutkimustarpeesta lausunnon 29.11.2016 
(diar. 490/2016). Siinä todetaan, että pihapii-
rissä olevan aitan länsipuolelle suunniteltavien 
kolmen autopaikan kohdalla on tehtävä ar-
keologinen koetutkimus, jossa selvitetään, si-
jaitseeko paikalla kiinteää muinaisjäännöstä. 

Valkeakosken kaupunki tilasi maakuntamu-
seon lausunnon edellyttämän tutkimuksen 
Maanala Oy:ltä 4.9.2017. Museovirasto 
myönsi hankkeelle tutkimusluvan 27.10.2017 
(diar. MV/169/05.04.01.02/2017). 

Inventoinnin maastotyö tehtiin 4.11.2017 hy-
vissä havainto-oloissa. Maastotutkimus koh-
distui noin 8 x 12 metrin laajuiseen alueeseen 

Voipaalan historiallisen kartanon pihapiirissä, 
joka on samalla Voipaalan kylän historiallista 
tonttimaata (ks. karttoja alla). Tutkittua kohtaa 
rajasi idässä pihatie ja etelässä vanha puinen 
rakennus (Pakari). Lännen ja pohjoisen suun-
nilla ympäröivä alue on samaa tasaista nurmi-
kenttää kuin tutkimusalueen kohdallakin. Tut-
kimusalue oli muodoltaan suorakaide, paitsi 
länsireunastaan, joka seurasi pihatien kaare-
vaa reunaa. 

Työssä pyrittiin mahdollisen muinaisjäännök-
sen toteamisen lisäksi määrittämään sen 
luonne, ikä ja säilyneisyys siten, että mahdollis-
ten jatkotutkimusten tarve ja laajuus voidaan 
luotettavasti arvioida. 

Voipaalan alueella aiemmin tehdyt arkeologi-
set tutkimukset eivät tiettävästi ole missään 
vaiheessa kohdistuneet tälle kohdalle. Lähin 
todettu yksittäinen arkeologinen kohde on 
mahdollinen kellarikuoppa kartanon pihapiirin 
eteläpuolella, noin 170 m vuoden 2017 tutki-
musalueesta etelään (Vuoristo 2001, kohde 
10). 

 

 

Tutkittavan alueen sijainti (sinisen ympyrän sisällä) maastokartalla. Punainen vinoviivoitus kuvaa Rapo-
lan muinaisjäännösalueen rajausta.  
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Tutkimusalueen ja koekuoppien sijainti (sinisellä) asemoituina vuoden 2017 maastokartalle. 

 

 

Tutkimusalueen tarkempi sijainti Voipaalan pihapiirissä (A-kirjaimen alapuolinen suorakaide). Alueen 
itäreuna on kaareva, koska se noudatti pihatien reunaa. Kartta: Valkeakosken kaupunki. 
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2. Menetelmät 

Ennen maastotyötä alueen historiallista maan-
käyttöä selvitettiin vanhan kartta-aineiston pe-
rusteella. Maastotyössä alue tarkastettiin 
aluksi silmänvaraisesti ja sitä prospektoitiin ke-
vyellä maaperäkairalla ja metallinilmaisimella. 
Maaperäkairan käyttö osoittautui maan kivi-
syyden vuoksi huonosti toimivaksi menetel-
mäksi. 

Lisäksi paikalle kaivettiin lapiolla ja lastalla 
neljä halkaisijaltaan noin puolimetristä koe-
kuoppaa. 

Kuoppien maa-ainekset käytiin läpi lastalla ja 
silmänvaraisesti. Niiden leikkaukset havainnoi-
tiin, dokumentoitiin ja maakerrokset tulkittiin. 
Koekuopassa 2 esille tullutta kiveystä ei pois-
tettu. Muissa koekuopissa kaivettiin esille tul-
lut kulttuurikerros pois, koska sen luonnetta ja 
ajoitusta ei muuten voitu varmistaa. 

Tutkimuksen päättyessä kuopat täytettiin ja 
maisemoitiin.  Myöhemmän tunnistamisen 
helpottamiseksi niiden nurkkiin, lähelle maan-
pintaa, asetettiin pystyyn noin 10 cm:n pituiset 
muovisen aurauskepin palat. Koekuopan 2 ki-
veyksen päälle asetettiin lisäksi rei’itetty muovi 
erottamaan tutkittua syvyyttä kuopan kaiva-
mattomasta osasta. 

3. Havainnot 

Historialliset lähteet 

Voipaalan alueen asutuksen juuret ovat rauta-
kaudella. Asutus on todennäköisesti jatkunut 
keskeytyksettä läpi keskiajan, ja kirjallisissa 
lähteissä 1500-luvulla Voipaala mainitaan mo-
nitaloisena kylänä. Suurtila paikalle on synty-
nyt viimeistään 1600-luvulle tultua (Voipaalan 
varhaisesta asutuskehityksestä ja kohdetta kä-
sittelevistä lähteistä ks. erityisesti Vuoristo 
1997 ja Jussila 2002: 40–42). 

Alueen vanhimpien asuinpaikkojen sijainnista 
ei ole olemassa historiallisiin lähteisiin tai ar-
keologisin havaintoihin perustuvaa tietoa. 

Voipaalan alueelta on olemassa suurimittakaa-
vaisia karttoja jo 1600-luvun alkupuolelta läh-
tien. Vanhin on 1640-luvun alun niin sanottu 
maakirjakartta (tämän raportin kansikuva; 
Schroderus 1640–1641). Siihen merkittyjä ra-
kennuksia ei voi sijoittaa tarkasti nykykartalle. 
Voipaalan kartano on kuitenkin jo tuolloin si-
jainnut samalla alueella kuin vielä nykyisinkin. 

Sama asutuskuva ilmenee myös ns. kuninkaan 
kartastosta sekä 1800-luvun puolivälin pitäjän-
kartasta – niistäkään ei selviä eri rakennusten 
tarkka sijainti pihapiirissä (Harju 2012: 304; Pi-
täjänkartta 1842). 

 

Voipaalan kartanon alue 1700–1800-lukujen vaih-
teen ns. Kuninkaan kartastossa (Harju 2012: 304). 
Rakennukset on merkitty punaisilla pisteillä, mutta 
niiden tarkkaa maastosijaintia ei voi määrittää. Nii-
den etäisyys tutkimusalueesta voi olla suurimmil-
laan joitain kymmeniä metrejä. 

Vanhimman yksityiskohtaisen kuvan pihapiirin 
rakennusten sijainnista saa vuoden 1769 tilus-
kartasta (kuva alla; koko kartta: Jussila 2002: 
42–43). Jo siihen kartanon pihapiiri on merkitty 
aivan nykyiselle paikalleen. Pihan pohjoisnurk-
kaan kuvattu rakennus saattaa olla edelleen 
olemassa oleva Pakari, joka on voinut valmis-
tua jopa ennen 1700-luvun puoliväliä. Pakarin 
tutkimuksellista kiinnostavuutta lisää edelleen 
se, että sen alla on vanha holvattu kellari (ra-
kennuksesta ks. Jussila 2002: 43–44).  
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Tutkimusalueen ja koekuoppien sijainti (sinisellä) vuoden 1769 tiluskartalle (Jussila 2002: 43) ja Valkea-
kosken kaupungin pohjakartalle asemoituna. Tutkimusalue sijaitsee (vaaleana neliönä erottuvan) tuolloi-
sen pihapiirin pohjoisnurkan kohdalla, vain muutaman metrin päässä pihapiirin aidatusta reunasta. Koh-
dalle ei ole merkitty rakennuksia, mutta lähin (mahdollisesti edelleen olemassa oleva Pakari) on vain noin 
kymmenen metrin etäisyydellä (ruskea suorakaide vaalean neliönmuotoisen pihan pohjoisnurkassa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös 1800-luvun puolivälin niin sanotulle pitäjän-
kartalle kartanon pihapiiri on merkitty suuripiirtei-
sesti yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisten ra-
kennusten tarkasta sijainnista ole viitteitä. Vasem-
malla Rapolan kartano, oikealla alhaalla Sääks-
mäen kirkko (Pitäjänkartta 1842). 
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Tutkimusalueen ja koekuoppien sijainti (sinisellä) vuoden 1800 palovakuutuskartan (Jussila 2002: 45) ja 
modernin maastokartan yhdistelmän päälle asemoituina. Tutkimusalueen eteläpuolinen Pakari on jo ole-
massa (vaaleanpunainen suorakaide). Numerolla 11 on merkitty talousrakennus, johon maastotyössä ha-
vaittu kulttuurikerros saattaa liittyä. Asemoinnin tarkkuus on suuruusluokkaa viisi metriä. 

 

Edelleen tarkempi kuva Voipaalan rakennus-
kannasta tulee ilmi 1700–1800-lukujen tait-
teen palovakuutuskartasta. Sen alkuperäinen 
piirros on vuodelta 1795 ja se on renovoitu (uu-
distettu) vuonna 1800 (ks. Jussila 2002: 45). 
Kartassa vuoden 2017 tutkimusalueen koh-
dalle osuu tarkemmin määrittämätön sivura-
kennus (numero 11). Pakarirakennus on jo ny-
kyisellä paikallaan.  

Tutkimusaluetta lähin rakennuskanta on va-
kiintunut nykyisenlaiseksi viimeistään 1900-lu-
vun alkupuolella. Esimerkiksi vuoden 1956 pe-
ruskarttaan on merkitty samat rakennukset, 
jotka nykyisinkin paikalla ovat. 

 

Maastohavainnot 

Tutkimusalue on vanhojen puurakennusten 
välissä sijaitsevaa tasaista nurmipintaista piha-
aluetta. Lähin rakennus on vanha Pakari, jonka 
päätyseinä on vain muutaman metrin etäisyy-
dellä suunnitellun pysäköintipaikan lähim-
mästä reunasta. 

Syksyllä 2017 ei maan pinnalle ei ollut havait-
tavissa mitään muinaisjäännökseen viittaavaa.  

Alla mainitut koordinaatit (ETRS-TM35FIN) viit-
taavat koekuoppien keskikohtaan. 
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Vielä 1900-luvun alun ns. Senaatin karttaan (1912) 
pihapiiri on kuvattu yhtenäisenä karttamerkkinä, 
eikä erillisten rakennusten sijainti ilmene. 

 

 

Tutkimusalueen (sininen piste ympyrän keskellä) lä-
hin rakennuskanta on ollut jo 1950-luvulla sama 
kuin vuonna 2017 (Peruskartta 1956). 

 

 

Tutkimusalueen ja koekuoppien (siniset pisteet) sijainti. Taustalla on yhdistelmä maanmittauslaitoksen 
ilmakuvasta ja tämän raportin sivulla 4 olevasta Valkeakosken kaupungin pohjakartasta.
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Koekuoppa 1 

N 6789081,06 E 342149,33 

Laajuus 55 x 50 cm. Kerrokset (cm): 0–41 nurmi 
ja soransekainen savi (täyttömaa), 41–53 
tumma saven- ja humuksensekainen sora, 
jossa todettiin huokoisia tiilenpaloja (kulttuuri-
kerros), 53–75 puhdas ruskea rautapitoinen 
harjusora. 

 

Koekuopan 1 pohjoisleikkaus. Kulttuurikerros mitan 
numeroiden 3–4 kohdalla. 

Koekuoppa 2 

N 6789078,82 E 342154,00 

Laajuus 50 x 50 cm. Kerrokset (cm): 0–13 nurmi 
ja hiekansekainen savi (täyttömaa), 13–30 ki-
veys (kivet osin pyöristyneitä, osin kulmikkaita, 
halkaisija 7–20 cm) ja siihen liittyvä tumma se-
koittunut maa (kulttuurikerros), jossa tiilenpa-
loja ja pieniä lahoavan puun laikkuja.  

Noin 15 cm:n syvyydellä esille tulleesta kiveyk-
sestä poistettiin muutamia kiviä, jotta saatiin 
varmistettua sen olevan ihmisen tekemä, ja 

jotta saatiin käsitys sen iästä. Tämän jälkeen ki-
veystä ei purettu eikä kuoppaa kaivettu syvem-
mälle. 

Kivien lomasta, noin 25 cm:n syvyydeltä, tuli 
esille pieni fajanssin siru ja vihreää suhteellisen 
hyvälaatuista tasolasia (ei luetteloitu). Löydöt 
ajoittunevat 1700-luvulle tai myöhäisintään 
1800-luvun alkupuolelle. 

 

Koekuopan 2 kiveyksen yläpinta. Idästä. 

 

Koekuopan 2 pohjoisleikkaus ja pohja suurimmassa 
kaivetussa syvyydessään. Kuopan pohjalla erottuu 
kulttuurikerrokseen kuuluvia punaruskeita tiilenpa-
loja. Etelästä.  
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Koekuoppa 3 

N 6789074,61 E 342151,53 

Laajuus 50 x 50 cm. Kerrokset (cm): 0–23 nurmi 
ja hiekansekainen savi (täyttömaa), 23–31 
tummanharmaa humuksensekainen kulttuuri-
kerros, jossa todettiin kaksi palamatonta eläi-
men luun kappaletta sekä tiilien paloja (ei tal-
letettu), 31–65 puhdas ruskea rautapitoinen 
harjusora. Pohjaan tehdyssä kairanpistossa to-
dettiin puhdasta maata edelleen 85 cm:n sy-
vyyteen. 

 

Koekuopan 3 länsileikkaus. Kulttuurikerros mitan 
numeron 4 kohdalla. 

Koekuoppa 4 

N 6789076,88 E 342149,73 

Laajuus 50 x 50 cm. Kerrokset (cm): 0–29 nurmi 
ja savi, jossa soralinssejä (täyttömaa), 29–42 
harmaa humuksensekainen kulttuurikerros, 
jossa tiilenpaloja, 42–61 puhdas ruskea rauta-
pitoinen harjusora. Pohjaan tehdyssä kai-
ranpistossa todettiin saman puhtaan maan jat-
kuvan ainakin 76 cm:n syvyyteen. 

 

Koekuoppa 4:n itäleikkaus. Kulttuurikerros mitan 
numeron 3 tasalla. 

Maastohavaintojen tulkinta 

Koekuoppien pintaosassa todettiin hiekan- tai 
soransekaista savea, jossa esiintyi hieman mo-
dernia tasolasia ja tiilenmuruja. Kerros on epäi-
lemättä peräisin modernista pihamaan tasoit-
tamisesta ja pihanurmen perustamisesta. 

Heti edellisen alta tuli kaikissa kuopissa esille 
tumma kulttuurikerros, jonka paksuus vaihteli 
välillä 8–17 cm. Sen alla oli luontainen pohja-
maa. Stratigrafisesta asemastaan päätellen 
kaikissa kuopissa on kyse samasta kulttuuriker-
roksesta, joka lienee myös koko alueella yhte-
näinen. Se ajoittuu vähäisen löytöaineiston (fa-
janssi, vihertävä mutta hyvälaatuinen ikkuna-
lasi) todennäköisesti 1700-luvun jälkipuolelle 
tai 1800-luvun alkupuolelle. Ajoitus sopii histo-
riallisten karttojen tietoihin. 

Koekuopassa 2 tavattu kiveys on tarkoituksella 
tehty rakenne, joka näyttää liittyvän (myös 
ajoitukseltaan) em. kulttuurikerrokseen. Se 
saattaa olla peräisin piha- tai puutarhakiveyk-
sestä tai kivetystä kulkureitistä. Se rajoittuu 
tutkitun alueen itäosaan.
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Yleiskuva tutkimusalueesta. Koekuoppien sijainti tutkimusalueella lapioilla merkittynä. Oikealla Pakari, 
vasemmalla aitan pääty. Lännestä. 

 

Koekuoppien sijainti lapioilla merkittynä. Etualalla koekuoppa 3; siitä myötäpäivään kuoppa 4, kuoppa 1 
ja kuoppa 2 (keltakahvainen lapio). Oikealla aittarakennuksen päätyä. Kuvattu koekuoppien täyttämisen 
jälkeen Pakarin katolta, lounaasta. 
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Tulokset 

Maastotöissä todettiin, että paikalla on kult-
tuurikerros, joka ajoittunee 1700-luvulle ja 
1800-luvun alkupuolelle. Se ulottuu koko suun-
nitellulle pysäköintipaikalle sekä sen ympäris-
töön. Kulttuurikerrokseen liittyy oletettavasti 
samanaikainen kiveys, joka voi liittyä kartanon 
aiempiin piharakenteisiin. 

Voipaalan pihapiiriä kuvaavien 1700- ja 1800-
lukujen karttojen perusteella tutkimusalueen 
lähistöllä on sijainnut lähinnä erilaisia talous- ja 
sivurakennuksia, joihin kulttuurikerroskin liit-
tynee. 

Ilmi tulleen kulttuurikerroksen tutkimuksellista 
merkitystä on vaikea määrittää, eikä tämän-
tyyppisestä ja -ikäisestä arkeologisesta koh-
teesta (historiallisesti merkittävien kartanoalu-
eiden sivurakennukset) ole olemassa selkeää 
viranomaisohjeistusta. Yksittäisenä kohteena 
nyt havaittua kulttuurikerrosta tuskin voisi pi-
tää erityisen merkittävänä, mutta tässä ta-
pauksessa kohteen merkitystä on syytä tarkas-
tella osana Voipaalan kartanokohteen arkeolo-
gista kokonaisuutta. 

Kulttuurikerroksen arvoa ja kiinnostavuutta li-
säävinä seikkoina voidaan pitää siihen liittyvää 
kiveystä sekä aivan vieressä sijaitsevaa Pakari-
rakennusta – mahdollisesti hyvinkin vanhoine 
kivikellareineen. 

Mitään 1700-lukua vanhempaan toimintaan 
viittaavaa ei vuoden 2017 tutkimuksessa to-
dettu. 

Turussa 26.1.2018 
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