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MIELEN PUISTOT

Suomalaisen rakennusperinnön elävä
ydinosa, puistot ja puutarhat, on sen
muuttuvinta palstaa. Niiden valinta Euroopan rakennusperintöpäivien teemaksi avaa uuden uran rakennusperintöpäivien intressikenttään. Ura ei ole
yllättävä eikä vähäinen. Se on vain sattunut tähän asti jäämään lähes huomiotta.
Meille suomalaisille on luonto eri
muodoissaan ehkä kaikkein arvostetuin
elinpiirimme ulottuvuus. Asuinympäristöjen tutkimus on tuonut kerta toisensa jälkeen esiin luonnon painavan
merkityksen, olipa sitten kyse lasten,
nuorten, työikäisten tai eläkeläisten
ympäristöarvoista.
Puistot ja puutarhat ovat yhtä aikaa
sekä osa rakennusperintöä että luontoa.
Ne ovat ihmisen haltuunsa ottamaa rakennettua luontoa, jos nyt luontoa ylipäätään voidaan ottaa kenenkään haltuun.
Puistot ovat kaupunkien vakiintunut
julkinen elementti ja puutarhat taas
kansalaisten yksityistä “puistoa”, näiden omien harrastusten, maun ja varallisuudenkin heijastajina.
Molemmilla on suuri merkitys asu-

jien hyvinvoinnille. Niihin sijoitettujen
varojen hyötysuhde on korkea, olkoonkin että puiston rakentaminen ja ylläpito voivat olla suhteellisen kalliita toimia.
Puistot ja puutarhat ovat joskus yhdyskunnan vanhinta rakennettua kerrostumaa. Puistoihin liittyy myös paljon henkilökohtaisia muistoja ja siksi puistojen
merkityssisältö väistämättä muuttuu
sukupolvesta toiseen.
Puistojen ja puutarhojen vaaliminen osana kansallista rakennusperintöä
ei ole ongelmatonta. Molemmat toimivat dynaamisen luonnon omien lakien
mukaan. Ne muuttuvat vuodenaikojen
rytmissä. Elollisena luontona ne kasvavat, kukoistavat ja katoavat. Niitä ei voi
aivan samalla tavalla korjata, maalata tai
saneerata kuin rakennuksia.
Puistoilla ja puutarhoilla on omalakisia ominaisuuksia, luonnon ehdoilla
tapahtuvia kehitysvaiheita ja paikan
ominaisuuksista johtuvia erityispiirteitä. Sellaisten kunnioittaminen vaatii tasapainottelua. Kun puistot ja puutarhat
ovat lisäksi monessa suhteessa riippuvaisia niiden ympärillä vallitsevasta rakennetusta ympäristöstä, eivät hoidon
4
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reseptit voi olla kaikkialla samoja.
Kaikeksi onneksi puistojen ja puutarhojen hoidossa on totuttu kuuntelemaan ammattilaisia. Toisaalta hoitotoimenpiteet, varsinkin silloin jos ne ovat
radikaaleja, herättävät monenlaista julkista keskustelua, josta ei puutu erisuuntaisia varmoja mielipiteitä.
Maankäyttö- ja rakennuslain vuorovaikutusvaatimukset ulottuvat viheralueiden suunnitteluun. Sillä saralla toimivilla on ehkä helpompi haaste edessään
kuin muilla kaupunkisuunnittelijoilla
täyttääkseen kansalaismielipiteiden herkän kuuntelun vaatimuksen – vieläpä
niin, että kuunnellut tuntevat myös vaikuttaneensa.
Onhan kaikeksi onneksi niin, ettei
puistoihin useinkaan liity samanlaisia
suuria omaisuusarvoja ja tuotto-odotuksia kuin rakennuskortteleiden kohdalla on asianlaita. Siksi paikallisten
kantojen kuuleminen on yleensä helppoa, olkoonkin että puistojen muuttaminen rakennusmaaksi käy nykyisen
lainsäädännön vallitessa entistä esteettömämmin. Kansalaistoimijoilla on
haastetta kerrakseen, kun he koettavat
pitää kaupunkikehittäjien sormet erossa
perinteisistä puistoista tai puutarhoista.
Tämänvuotinen rakennusperintöpäivien teema on yleisluonteinen pelinavaus luonnon suuntaan. Tulevien vuosien teemojen joukkoon mahtuu vielä
useitakin syvemmälle porautuvia näkökulmia rakennetun luonnonperinnön
eri osiin. Niiden esiintulo on sitä no-

peampaa, mitä kiinnostavampia paikallistapahtumia tämänvuotisen teeman
ympärille kyetään eri puolilla maata järjestämään.

Heikki Kukkonen
dosentti
Euroopan rakennusperintöpäivien
johtoryhmän puheenjohtaja
Suomen Kotiseutuliiton
hallituksen puheenjohtaja
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PARKER – BYGGNADSARVETS
LEVANDE KÄRNA

Det finländska byggnadsarvets levande
kärna och dess mest föränderliga element är våra parker och trädgårdar.
Valet av dem till tema för de europeiska byggnadsarvsdagarna ger dagarna
en ny riktning. Det är en inbrytning
som varken är överraskande eller obetydlig. Det har bara råkat sig att man
inte har tänkt så mycket i de banorna.
För oss finländare hör naturen i
sina olika skepnader till den dimension
i livet som vi kanske uppskattar allra
mest. Gång på gång har undersökningar av boendemiljön poängterat naturens stora betydelse. När det gäller miljön har barn, unga, folk i arbetsför ålder och pensionärer identiska värden.
Parker och trädgårdar är på en gång
delar av både den byggda miljön och
naturen. De är en bit byggd natur som
människan tagit i besittning, om nu
naturen överhuvudtaget kan tas i besittning. Parkerna är en del av städernas
etablerade offentliga element, medan
trädgårdarna representerar den privata
“parken” och speglar invånarnas egna
intressen, smak och förmögenhet.
Bägge har stor betydelse för in-

vånarnas trivsel. De medel som investerats kommer mångfalt igen, låt vara
att det kan vara relativt dyrt att bygga
och underhålla parker. Parkerna och
trädgårdarna kan ibland höra till samhällets äldsta byggda skikt. Många personliga minnen är också kopplade till
parkerna och därför förändras deras
betydelse oundvikligen från generation
till generation.
Det är inte helt problemfritt att integrera vården av parker och trädgårdar
med den nationella byggnadsvården.
De utgör delar av den dynamiska naturens egna lagar och förändras i takt med
årstiderna: växer, blomstrar och försvinner. Det går inte att renovera, måla
eller sanera dem på samma sätt som
man gör med byggnader.
Parker och trädgårdar följer sina
egna lagar. Utvecklingen sker på naturens villkor och det finns särdrag som
beror på platsens egenskaper. Det är en
balansgång att respektera särdragen.
Om man dessutom tar hänsyn till att
parker och trädgårdar i många avseenden är beroende av den byggda miljön
omkring dem förstår man att skötseln
6
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inte kan fungera enligt samma recept
överallt.
Till all lycka har man lärt sig att lyssna på yrkesfolk när det gäller skötseln
av parker och trädgårdar. Å andra sidan
kan skötseln, i synnerhet om den kräver radikala ingrepp, väcka en hel del
offentlig debatt som inte saknar inslag
av tvärsäkra åsikter.
Kravet på växelverkan i markanvändnings- och bygglagen utsträcker
sig till projektering av grönområden.
De som arbetar inom detta fält har
eventuellt en mindre utmaning framför
sig än andra som är involverade i
stadsplanering. De kan kanske lättare
uppfylla kravet på att låna ett öra åt
medborgarnas krav och medborgarna
kan sin tur uppleva att deras respons
har burit frukt.
Till all lycka finns det sällan lika stora förmögenhetsvärden och avkastningsförväntningar knutna till parker
som till bostadskvarter. Därför är det i
allmänhet lätt att lyssna till den lokala
opinionen, låt vara att det inom ramen
för nuvarande lagstiftning är lättare än
förr att förvandla parker till byggnadsmark. Det särskilda skydd som
parker tidigare hade om de var utmärkta i stadsplanen finns inte längre. Det
är en verklig utmaning för alla aktiva
medborgare att inte låta våra fäderneärvda parker och trädgårdar naggas
i kanten av “utvecklingen”.
Temat för årets byggnadsarvsdagar
är en allmänt hållen spelöppning i rikt-

ning mot naturen. Under de kommande åren kommer det att finnas plats för
flera mera djuplodande synvinklar på
olika aspekter av naturarvet. Synvinklarna kommer att lyftas fram desto snabbare ju mera intressanta lokala
program kring årets tema man kan ordna på olika håll runt om i landet.

Heikki Kukkonen
docent
ordförande för ledningsgruppen
för Europas byggnadsarvsdagar
styrelseordförande för
Finlands Hembygdsförbund
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PUISTOT JA PUUTARHAT
TEEMA VIROSSA

Viron puistot ja puutarharakentaminen
ovat olennainen osa eurooppalaista
kulttuuria. Meidät yhdistää Eurooppaan niin kehityshistoria, historialliset
tyylikaudet kuin rakentamistavatkin. Virossa voi nähdä ja kokea eri aikakausia
kuvastavia ja entisajan eurooppalaista
henkeä huokuvia puistomaisemia. Samalla niissä voi tunnistaa kuitenkin
myös paikallisen luonnonympäristön
vaikutukset. Näin Viron historialliset
puistot rikastuttavat osaltaan eurooppalaista puistokulttuuria.
Virossa on ollut melko paljon puistoja. Lähes kaikkien kartanoiden ympäristöt on rakennettu puistoiksi eri suuruisilla alueilla. Vielä satakunta vuotta
sitten Virossa oli yli 1000 kartanoa puistokokonaisuuksineen. Osa niistä on jo
hävinnyt ja jotkut ovat saaneet uuden
muodon, mutta huomattava osa niistä
värittää yhä Viron maisemaa.
Koska kyse on huomattavasta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä, on historialliset puistot otettu valtion suojelukseen. Luonnonsuojelun piiriin kuuluu
257 puistoa. Muistomerkkien ja historiallisten kohteiden suojelun piirissä on

289 puistoa, joista suurin osa on kartanopuistoja. Muistomerkkien joukkoon
on luettava myös Viron historialliset
hautausmaat, joissa vanhat ja arvokkaat
viheralueet ja perinteinen rakentaminen
ovat säilyneet näihin päiviin saakka.
Samoin kuin Suomessa ja muuallakin Euroopassa meidän puutarhataiteemme ensimmäisiä innokkaita harrastajia olivat luostarit. Jo 1300-luvulta on
historian lähteissä merkintöjä myös
Tallinnan varakkaiden asukkaiden julkisista puutarhoista. Kartanoiden varhaisia säännöllisiä puistorakennelmia tiedetään kyllä olleen jo aiemmin ja yksittäisinä niitä on säilynyt tällekin vuosisadalle, mutta yleisesti ottaen Viron puistojen perustamisaika jää 1700-luvun
puolelle. Kyseisen aikakauden luova ja
esimerkillinen pioneerityö on Venäjän
tsaari Pietari I:n määräyksestä perustettu suurenmoinen barokkityylinen Kadriorgin puisto, joka on Viron hienoimpia, tyylipuhtaimpia ja myös hoidetuimpia puistoja.
Eniten Virossa on vapaasti rakennettuja kartanoihin kuuluvia maisemapuistoja. Näissä maalauksellisissa eng8
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lantilaistyylisissä puistoissa huomiota
herättävät avointen ja suljettujen alueiden vuorottelu, edestakaisin kiemurtelevat puistotiet, näköalan suuntaaminen
kohti hallitsevaa tekijää sekä sommittelu ja värien suhteet.
Puistojen pienet rakennelmat kuten
veistokset, maljakot, obeliskit ja syvennykset ansaitsevat erityisen huomion,
sillä niitä on säilynyt Virossa vähän epävakaista ilmasto-olosuhteistamme johtuen. Puistojen reuna-alueet ovat luonnonläheisesti ja vapaasti rakennettuina
suurimmaksi osaksi säilyneet. Päärakennusten lähiympäristö etu- ja takaaukioineen on sen sijaan ollut reunaalueita alttiimpi muutoksille ja stilisoinneille. Historisismia noudattaen niissä
esiintyy jugendia ja muita uudenaikaisia
rakennustapoja.
Kartanopuistojen historiassa alkoi
uusi aikakausi 1900-luvulla, jolloin kartanot ja niitä ympäröivät puistot takavarikoitiin valtiolle ja jaettiin useiden
omistajien kesken. Nykyään kartanopuistot ovat valtion omistuksessa, paikallisen itsehallinnon alaisuudessa tai
yksityisomistuksessa.
Tällä hetkellä historiallisia puistoja
arvostetaan Virossa suuresti. Me pidämme vanhaa kartanopuistoa näytteenä sekä vakaasta kulttuurista, historiallisesta tyylikaudesta että omistajan, arkkitehdin ja puutarhurin luomistyöstä.
Puistojen liittyminen tärkeisiin historiallisiin tapahtumiin tai legendoihin laajentaa niiden arvoa entisestään.

– T E E MA V I R O S SA

Kasvillisuus tekee puistosta muistomerkkinä erityisen, sillä puisto on elävä ja muuttuva, samanaikaisesti sekä
arkkitehtuurinen että puutarhataiteellinen sommitelma. Puiston pitäisi olla
yhtälailla sekä esteettisesti nautinnollinen virkistyspaikka että kulttuurinen
elämys. Tästä juontuu Viron Euroopan
rakennusperintöpäivien – virolaisittain
Euroopa muinsuskaitsepäevade – ajatus kiinnittää entistäkin enemmän huomiota luonnonsuojelijoiden ja muistomerkkien suojelijoiden yhteistyöhön
sekä tietojen ja kokemusten yhdistämiseen.
Vuoden 2005 puisto- ja puutarhateema suunnataan suurelle yleisölle,
puistojen ja puutarhojen omistajille
sekä erityisalojen asiantuntijoille. Teemalla pyritään siihen, että taiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
puistojen ja puutarhojen olemassaolo
tiedostetaan, niitä arvostetaan ja ne säilytetään. Euroopan rakennusperintöpäivistä pitäisi jäädä soimaan ajatus ja
vetoomus, että puistoja hoidettaisiin
säännöllisesti. Se ilahduttaa silmiä ja
sydäntä sekä luo edellytykset puiston
säilymiselle tuleville sukupolville.

Silja Konsa
vanhempi tarkastaja
Harjunmaan museovirasto
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“Usein kuulee valitettavan, että meillä on niukalti rakennusmuistomerkkejä jo Ruotsiin ja Tanskaankin
verrattuna. Kummako se, kun teemme kaikkemme
hävittääksemme perintömme. Tämän pienen, syrjäisessä Euroopan kolkassa, epäsuotuisissa ulkonaisissa
olosuhteissa eläneen kansan vuosisataisia luomuksia
ei tarvitse hävetä. Sen sijaan on täysi syy hävetä sitä
itsetyytyväistä öykkärimentaliteettia, joka ilmenee
vähäisimmästäkin aiheesta.
Täysin erheellistä on luulla, että vanhojen rakennusten pieteettisen hoidon vaaliminen osoittaisi vain
museoharrastusta. Rakennukset ja rakennustaiteelliset miljööt kuuluvat kansakunnan kulttuuriperintöön
aivan samalla tavalla kuin kuvaamataide, musiikki, kirjallisuus; alati nähtävissä olevana kansan jokapäiväisen elämän taustana arkkitehtuurin aikaansaannokset ovat jopa keskeisempiä ja vieraan katsojan helpommin tavoitettavia kuin minkään muun taiteenlajin saavutukset.
Sukupolvi on kansakunnan vaiheissa nopeasti ohi
liukuva ketjun rengas; sillä ei ole mitään oikeutta riistää tulevilta polvilta korvaamattomia kansallisia arvoja, joita se ei itse ole ollut luomassa. Kuka tahtoisi
nähdä Kalevalan, Kiven, Runebergin pyyhityksi pois
henkisestä perintöaarteestamme? Kansa ei ole vain
tilaan, vaan myös aikaan kuuluva suure. Se ei koskaan
elä yksinomaan nykyisyydessä ja nykyisyydestä. Jos niin
olisi, se ei enää olisi kansakunta, vaan lauma juurettomia ihmisiä. Kulttuurikansan henkisessä elämässä menneeseen kuuluva vaikuttaa joka hetki elävänä, innoittavana voimana.”

SUOMALAISESTA
PUUTARHAPERINTEESTÄ

Nils Erik Wickberg: Pieteettiä. Arkkitehti 1–2 1949.

Träskändan kartanopuisto Espoossa.
Kuva: Maija Rautamäki.
10
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PUUTARHAT, PUISTOKADUT
JA ISTUTUKSET
SUOMALAISEN KAUPUNKIPUISTON
VAIHEITA
Mona Schalin, arkkitehti,
Puutarhataiteen Seuran puheenjohtaja

Puutarhamaisuutta on usein korostettu suomalaisen kaupunkimaiseman kuvauksissa, esimerkiksi matkaoppaissa,
joita ilmestyi jo 1800-luvulla. Turkulaisessa lehdessä kerrottiin 1870-luvulla
kahdesta englantilaisturistista, jotka olivat kiivenneet Turun Vartiovuoren laelle ihailemaan näköalaa. Turistit olivat
kysyneet ihmeissään paikallisilta, oliko
heidän näkemänsä maisema todella
kaupunki. Kotimaassaan he olisivat
kutsuneet sitä puistoksi, jonne on rakennettu huviloita.
1960-luvulle saakka suomalaiseen
kaupunkikuvaan kuului runsaasti yksityisiä puutarhoja, puurivien reunustamia katuja ja monenlaisia puistoja ja
puistikoita.
Rakennuksia on myöhemmin purettu ja väljiä pihoja rakennettu umpeen. Siitä huolimatta 1800-luvun luoma rinnakkaisten tai risteävien puistokatujen sarja on säilynyt monin paikoin
ikään kuin kaupunkikuvan selkärankana. Toisinaan nämä kadut päättyvät

vesistöjen varsille rakennettuihin rantapuistoihin ja liittävät kaupungin sitä
ympäröivään luonnon- ja kulttuurimaisemaan.
PUISTOKADUT JA KAUPUNKIISTUTUKSET KAUNEUDEN JA
TERVEYDEN TÄHDEN

Säätyläiset alkoivat 1700-luvun kuluessa
esittää kaupunkien kaunistamista puuistutuksilla ja promenadien eli kävelypaikkojen perustamista. Keski-Euroopan kaupunkeihin oli jo alettu perustaa
istutettuja kävelypaikkoja ja Tukholman
keskustassa Kungsträdgården avasi
porttinsa säätyläisille. Suomessakin pyrittiin edistämään katupuiden istuttamista ja puutarhakulttuuria yleensä.
Eurooppalaisten vaikutteiden välittäjinä olivat mm. Turun puutarhatiedettä
ja viljelystä harrastavat akateemiset piirit.
Leveitä puistokatuja rinnakkaisine
puuriveineen suunniteltiin Heinolaan
12
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siirretyn maaherran residenssin yhteyteen, samoin Hämeenlinnaan ja Vanhaan Vaasaan, nykyiseen Korsholmaan.
Kun asukkaiden kävely- ja virkistyspaikaksi perustettu Vanhan Vaasan hovioikeuden lähes 300 metrin pituinen
puistokatu toteutettiin, sinne istutettiin
aluksi kotimaisia haapoja ja vasta myöhemmin Keski-Euroopasta tuotuja lehmuksia.
Suomalaiset säätyläiset tutustuivat
ulkomaanmatkoillaan terveyskylpylöihin, joissa terveyttä pyrittiin edistämään
sopivalla liikunnalla, ennen kaikkea
kohtuullisilla kävelyillä. Terveyslähteille kokoonnuttiin Suomessakin 1700luvulla mm. Turun Kupittaalle, Naantaliin, Espooseen ja Loviisaan, jonka
Kaivohakaan perustettiin kaivohuone
ja puistokäytäviä.
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Magnus von Wrightin maalaus esittää Oulun Kaupunginojan puistomaisemaa 1860-luvulla. Oikealla näkyy Tuomiokirkon torni.Teos: Oulun taidemuseon kokoelmat. Kuva: Ilkka Soini.

rivit ja kortteleiden sisäiset istutusvyöhykkeet toimisivat palon pysäyttäjinä.
Yli-intendentti Carl Ludvig Engel laati
Turun uuden asemakaavan Kenraalikuvernööri Zakrevskin antamien ohjeiden
mukaan.
Suomalaisten katujen nimikkeistöön ilmestyivät puistokatujen myötä
käsitteet bulevardi ja esplanadi. Molemmat juontavat ranskankielisestä linnoitussanastosta. Ne saivat uuden merkityksen asemakaavoissa puiden reunustamina pääkatuina, joilla eri kaupunginosia erotettiin toisistaan. Helsingin
1810-luvun asemakaavoihin muotoutui
Bulevardin ja Esplanadin muodostama,
merenlahtia niemen poikki yhdistävä
puistokatuakseli. 1850-luvun uuden
Vaasan asemakaavaa leimasivat risteävät Esplanadit ja 1870-luvulla peruste-

KEITAAT JA PALOKATKOT
AUTONOMIAN KAUDEN
RUUTUKAAVASSA

Jo 1700-luvulla laadituissa kaupunkien
asemakaavoissa oli puistokatuja ja
kortteleita halkovia rakentamattomia
kujia. Valtiohallinto alkoi kuitenkin vaatia puistokatujen kaavoitusta määrätietoisesti vasta autonomian kaudella, toistuvien tuhoisien kaupunkipalojen jälkeen.
Esimerkiksi Turussa otettiin vuoden 1827 palon jälkeen tavoitteeksi rakentaa kaupunkiin väljä kaupunki- ja
korttelirakenne, jossa leveät kadut, puu13

P U I ST OT

JA

P U UTA R HAT

P U UTA R HAT , P U I ST O KA D UT

tun Hangon Bulevardi suuntasi pienen
rannikkokaupungin päänäkymän kohti merta.
Asemakaavoihin varattiin vapaita
kortteliruutuja kirkkoja, toriaukioita tai
istutuksia varten. Näin muodostunut
neliömäinen istutusalue on suomalaisille kaupungeille ominainen puistikkotyyppi. Puistikkoon on sijoitettu usein
koristeellisia istutuksia ja merkkihenkilöiden patsaita. Tyyppiä edustaa viime
vuosina keskustelua herättänyt Oulun
Franzénin puisto, joka muutettiin Kirkkotorista istutettavaksi puistoksi vuoden 1880 asemakaavassa. Toinen hyvä
esimerkki on Mikkelin Kirkkopuisto,
jonka paikalla sijaitsi ennen kirkko ja
hautausmaa ja josta muotoutui 1840luvulla edustava puisto.
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rakentaminen Pyövelinmäelle käynnistyi kuvernööri Otto Rehbinderin omana hankkeena.
Kaupungin maata saatettiin antaa
vuokralle yksityiselle, jonka tuli sopimuksen mukaan huolehtia alueen istuttamisesta ja palauttaa puistoalue kaupungille vuokra-ajan päätyttyä. Helsingin Kaivopuiston puistokonsertin osallistujat tulevat harvoin ajatelleeksi, että
heidän kansoittamansa rinteet ja nurmikot olivat 1800-luvulla vauraiden kylpylävieraiden yksityisaluetta.
Topografia ja kaupunkien sijainti
veden äärellä ovat luoneet joitakin suomalaisten puistojen erityispiirteistä.
Rantaviivan vaihtelevuus ja vapaat maisemanäkymät houkuttelivat perustamaan rannoille promenadeja ja -puistoja.
Arvioidessaan Helsingin vuoden
1812 asemakaavan "yleisen promenadin" puistosuunnitelmaa arkkitehti Engel ehdotti yksinkertaistettua promenadipuutarhaa ja sen rinnalle puiston
pohjoisosaan maisemapuutarhaa. Maisemapuutarhan lähtökohtana olivat niemeltä avautuvat kauniit näkymät ympäristöön, polveileva rantaviiva, mäkinen
maasto ja olemassa oleva puusto.
Maisemapuutarha eli niin kutsuttu
englantilainen puutarha näytti kotiutuvan luontevasti suomalaisiin oloihin, ei
vähiten siksi, että puistoalueen luonnonolosuhteiden kunnioittaminen tuli
muita vaihtoehtoja halvemmaksi. Tämä
oli myös lääninarkkitehti Setterbergin

KAUPUNKIPUISTOJEN ALKUPERÄ

Kaupunkiviranomaisten perustamien
puistojen lisäksi on paljon tapauksia,
joissa puiston rakentaminen on ensin
käynnistynyt yksityisten henkilöiden,
erilaisten yhteisöjen tai esimerkiksi
maaherran tai kenraalikuvernöörin
aloitteesta.
Johan Gadolinin Turun Vartiovuoren rinteelle perustama puutarha Surutoin avattiin 1800-luvun alussa yleisölle pääsymaksullisena. Eversti Standertskjöldin suosittu Karlbergin puisto
Hämeenlinnassa avattiin yleisölle 1800luvun lopussa. Myös Hämeenlinnan
Parkin, nykyisen Kaupunginpuiston,
14
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PUISTOJEN VEISTOKSET
Liisa Lindgren, dosentti, erikoistutkija,
Kuvataiteen keskusarkisto

Euroopan hovien puistoissa ja puutarhoissa suosittiin vuosisatojen ajan marmoriin
veistettyjä antiikin jumalia ja taruhahmoja.
Suomessa kuvanveiston kysyntä nousi kuitenkin ylipäätään varsin myöhään.Vauraiden
kartanoidenkin puutarhoihin alettiin kaivata veistoksia vasta 1800-luvun jälkipuolella.
1900-luvulla puistoja ja puistikoita koristavien veistosten tyypillisiä aiheita ovat
olleet metsien mahtavat eläimet kuten karhut ja hirvet tai erämaiden uljaat linnut kuten kurjet ja joutsenet. Kasvillisuuden joukkoon kätkeytyvät, alastomuuttaan siveästi
peittelevät nymfit on usein nimetty Kalevalan Ainon mukaan. Suihkukaivoveistoksissa
on perinteisesti suosittu merenneitoja ja tritoneja. 1900-luvun puoliväliin mennessä
myyttinen veden väki muuttui tavallisiksi pikkupojiksi kalansaaliineen samalla kun myös
suihkukaivojen fauna kotoperäistyi. Suomessa vesialtaat ja suihkut ovat silti yleensä jääneet taloudellisista ja ilmastollisista syistä
vaatimattoman kokoisiksi.

Myös moni suurmies on saanut muistomerkkinsä keskeisiin puistoihin. Suomen
ensimmäinen suurmiesmuistomerkki paljastettiin Turussa vuonna 1864, kun historian
professori Henrik Gabriel Porthan sai mietiskelypaikkansa tuomiokirkon viereisestä
puistikosta. Kansallisrunoilija J. L. Runeberg
on puolestaan vuodesta 1885 lähtien tarkkaillut patsaana Helsingin Esplanadipuiston
kulkijoita.

perusteluna uuden Vaasan asemakaavan rantapuistoille 1850-luvulla. Rantaviivaa ei oikaistu, vaan merenranta jätettiin lähes luonnontilaan.

usein jyrkät, kallioiset mäet rakentamatta, samoin meren ja sisävesien rantakaistaleet. Esimerkiksi Turussa kaupungin porvaristo esitti kaupungin palon
jälkeen, että kallioalueet ja mäet varattaisiin jatkossa istutuksille ja puutarhoille. Tämä oli lähtökohtana Vartiovuoren
ja Samppalinnan mäkipuistoille. Eu-

Wäinö Aaltosen Turun lilja vuodelta 1928. Kuva:
yksityiskokoelma.

LUONNOLLISEN JA KEINOTEKOISEN VÄLIMAASTOSSA

Kaupunkien ruutukaavoissa jätettiin
15
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rooppalaisten ihanteiden mukaisten
kaupunkipuistojen rakentaminen karulle kalliopohjalle edellytti huomattavia
resursseja.
1800-luvulla kaupunkien liepeille
perustetut kylpyläpuistot toteutettiin
monin paikoin paikallisen luonnon ehdoilla. Esimerkiksi Maarianhaminan,
Savonlinnan ja Hangon kylpylaitosten
mainosesitteet ja 1800-luvun lopulla
yleistyneet maisemapostikortit osoittavat, että paikallista luontoa pidettiin
myös matkailuvalttina. Loviisaan kylpylälomalle houkuteltiin 1920-luvulla "havumetsien ympäröivään tuuhealehtiseen kaupunkiin".
Kaupungit alkoivat harjoittaa määrätietoista puistopolitiikkaa 1800-luvun
loppuvaiheilla. Siihen vaikuttivat kaupunkien kasvu ja kunnallishallinnolliset
uudistukset. Edellytykset kaupunkipuistojen perustamiselle ja hoidolle
syntyivät 1800-luvun kuluessa puistoalan ammattitaidon kasvaessa, taimistoja kasvihuoneviljelyn kehittyessä ja vakituisten kaupunginpuutarhurien kiinnittämisen myötä.
1800-luvun loppupuolen puistot
istutettiin mannermaista mallia mukaillen. Ajanmukainen kasvihuoneteknologia tuotti ennennäkemätöntä kesäkukkien väriloistoa. Koruistutusten kehystämiä, merkittävien kulttuurihenkilöiden patsaita sijoitettiin mielellään puistoihin. Puistoon kokoonnuttiin kuuntelemaan torvisoittoa ja viettämään joutohetkiä puistoravintoloissa. Puiden
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lomaan rakennettiin keilaratoja, paviljonkeja ja soittolavoja.
KAUPUNKIPUISTO 1900-LUVULLA

1900-luvun alun kaupunkisuunnittelussa siirryttiin puistokatujen ja puistojen
muodostamasta kaupunkivihreästä uuteen vaiheeseen; puistoja pyrittiin liittämään laajempiin kokonaisuuksiin. Alettiin puhua puistojen muodostamista
järjestelmistä, vihreistä kiiloista ja kaupunkeja jakavista vihervyöhykkeistä.
Kuten jo 1800-luvulla, puistoista puhuttiin "kaupungin keuhkoina". Luonnonmukaisten puistojen ja luonnonkallioiden säilyttämisestä pidettiin puheenvuoroja.
Liikuntakulttuurissa tapahtui 1900luvun vaihteen tienoilla merkittäviä
muutoksia. Kaupunkipuistoihin ja laajempiin puistometsiin alettiin suunnitella peli- ja leikkikenttiä, hyppyrimäkiä ja
urheilukenttiä
1900-luvun kuluessa keskustojen
rakentamispaineet, kasvava autoliikenne ja raideliikenne tuhosivat tai uhkasivat tuhota 1800-luvulla syntyneitä puistoja. Monessa kaupungissa uudet liikenneväylät katkaisivat keskustan välittömän yhteyden rantapuistoon. Muuttuneissa oloissa vanhat, puistojen kukoistusvaiheesta säilyneet puistopaviljongit,
soittolavat, keilaradat ja ravintolat joutuivat usein väistymään.
Vasta nyt on alettu kiinnittää huomiota siihen, että puistojen ja istutusten
16
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sisältämät taiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot ovat vaarassa hävitä, ellei
niitä pyritä suojelemaan esimerkiksi
kaavoituksen keinoin. On syytä käydä
keskustelua historiallisten kaupunkipuistojemme varjeltavista ominaispiirteistä.
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Wilhelmson, Pia (1998). "Komendanttien
puutarha". Komendantti ja hänen puutarhansa – Komendantintalon elämästä n. 1750–1850. Loviisan
kaupungin museon Julkaisuja 7.
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PARKGATOR OCH
PLANTERINGAR
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Stadsgrönskan i form av trädgårdar,
parkgator, planteringar och parker
kom att prägla den trästadsmiljö, som
skapades i vårt land under 1800-talet. Upprepade stadsbränder, nya estetiska strävanden och den ryska erfarenheten av nyplanering samverkade till uppkomsten av en specifik
stadsplanetyp med trädplanterade
esplanader och lummiga, skyddande
planteringar i de låga trähuskvarterens
inre.
De finländska parkernas karaktär
har på många håll fått sin prägel av de
naturliga topografiska förutsättningarna, t.ex. strandläge och kuperad terräng, vilket särskilt gäller rutnätsstadens obebyggda, branta klippor, men
även kust- eller insjöstädernas badhusparker.
I 1900-talets parkväsen och parkdebatt betraktades å ena sidan "naturparken" som ett ideal, å andra sidan strävade man att integrera parkerna i ett större sammanhang och
att skapa parker för organiserad idrott
och lek.
17

PUUTARHA, LAKRIKSI
JA KULKUE
SUOMALAISEN PUUTARHAN
KANSAINVÄLISYYS
Maunu Häyrynen,
maisemantutkimuksen professori,Turun yliopisto

Puutarha ja eritoten puutarhataide ovat
lukeutuneet perinteisesti samaan ilmiöluokkaan kuin Väinö Linnan Pohjantähti-trilogian torppari Jussi Koskelan vierastamat ”lakriksi” ja kulkue. Ne ovat
olleet ulkopuolelta totunnaiseen elämänpiiriin tunkevia asioita eivätkä ole
välittömästi kiinnittyneet olemassaolon
perusrealiteetteihin.
Oli torpissakin toki viimeistään
1800-luvun lopulla kasvimaita ja humalistoja, isäntien nurkantakuisia ja emäntien ikkunanaluspenkkejä. Silti ylempien yhteiskuntaryhmien hienosti istutetut ympäristöt hämmensivät kansaa pitkään ainakin maaseudulla ja toimivat
tehokkaina yhteiskunnallisina erottelijoina. Tästä kertoo toinen kirjallinen
esimerkki, Juhani Ahon Rautatiessä kuvaama Liisan ja asemapäällikön rouvan
yhteenotto kukkapenkin yli.
Istutuksilla on vedetty rajaa myös
kaupungin ja maaseudun välille. Raul
Roineen sadussa ”Metsän väki käy Helsingissä” esiintyy yksi muunnelma tari-

nasta, jossa maalaiset – tässä metsäneläimet – erehtyvät luulemaan puistokukkia vapaasti hyödynnettäväksi luonnonvaraksi.
Harvalla kulttuurin alalla Suomi on
ollut yksiselitteisemmin saavana osapuolena kuin puutarhataiteessa. Käytännöllisesti katsoen kaikki – viljelykasvit, ammattitaito, tyylivaikutteet, aatesisällöt – on tullut jostakin muualta. Sitä
on sovellettu suurella vaivannäöllä ja
pienillä voimavaroilla vaikeisiin ilmastoja maasto-oloihin.
Puutarhataiteen paikalliset piirteet
ovat kehittyneet pitkälle olosuhteiden
pakosta: kotimaisia puulajeja on käytetty ”oikean” taimimateriaalin puutteessa, Siperiasta ja Pohjois-Amerikasta etsitty kylmänkestäviä koristekasveja ja
puutarha-akseleita soviteltu kallioselänteiden lomassa mutkitteleviin jokilaaksoihin. Viime aikoina kotimaista lajistoa
on suosittu ekologisin perustein, mutta tämäkin suuntaus on alun perin
tuontitavaraa.
18
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PUUTARHANVILJELYN JA
-KASVIEN VÄLITTYMINEN
SUOMEEN

Koristepuutarhojen leviäminen Suomeen on tapahtunut enimmäkseen ylhäältä alaspäin, mutta kansainvälisten
vaikutteiden reitit ovat olleet moninaisia. Kokonaiskuvan saamista häiritsee
tutkimuksen hajanaisuus. Kasvitieteilijät ja puulajitieteilijät ovat kartoittaneet
omia yhteyksiään, puutarhahistorioitsijat ja maisema-arkkitehdit omiaan.
Yleisesti voidaan sanoa, että 1500luvulla maasta oli turha etsiä koristeistutuksia Turun ja Viipurin ulkopuolelta. 1600-luvulla niitä saattoi löytää muutamasta suurkartanosta ja 1700-luvun
loppupuolelta lähtien kartanoiden lisäksi pappiloista sekä vauraista kaupunkitaloista. 1800-luvun lopulle mennessä
puutarhakulttuuri yleistyi yhtäältä lisääntyvissä yksityispuutarhoissa ja toisaalta laajenevissa julkisissa istutuksissa. Kartanoiden ja huviloiden lisäksi
koristepuutarhoja ilmestyi maataloihin,
tehdaslaitoksiin, rautatieasemille ja kanavien varsille, kansakouluihin, mielisairaaloihin ja vankiloihin, kaupunkipuistoista puhumattakaan.
Samalla puutarhoissa käytetty kasvivalikoima moninkertaistui ja viljely-,
rakennus- sekä hoitotekniikat kehittyivät. 1900-luvun alkuun mennessä puutarhasuunnittelu perustui yhä mittavampaan maiseman muokkaukseen –
maansiirtoihin, leikkonurmikoihin, vesiaiheisiin. Tosin kasvavat työvoimakus-

Vaahtera ja suihkulähde Fagervikin kartanon puistossa. Kuva: Taneli
Eskola.

tannukset ja hiipuva kartanotalous asettivat tälle rajansa. Kaikki tämä edellytti
ammattitaitoista puutarhuri- ja suunnittelijatyövoimaa, joka pitkään oli tuotettava maan ulkopuolelta, mutta joka asteittain suomalaistui – vaikka hakikin
yhä korkeamman oppinsa Ruotsista,
Saksasta tai Pietarista. Puutarhataidetta aikaisemmin hallinneet amatöörisuunnittelu ja osa-aikainen hoito jäivät
vähitellen puutarhaharrastuksen tunnusmerkeiksi, joka toisaalta yleistyi
etenkin kasvavan keskiluokan asuinpihoissa ja huviloissa.
Kasvimateriaalia oli aikaisemmin
saanut Suomeen vain vähäisissä määrin
ja henkilösuhteiden välityksellä, kuten
19
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vaikkapa Erik Flemingin vuonna 1539
ystäviltään Tallinnasta Suitiaan tilaamat
hedelmäpuun taimet osoittavat. Kartanot toimittivat kasveja toisilleen, mutta ratkaisevan sysäyksen uusien lajien
leviämiselle antoi kasvitieteellisen tutkimuksen viriäminen. Se merkitsi kasvien keruuta tutkimusmatkoilla, vaihtoa
yliopistojen kesken sekä siirtymistä
opettajilta oppilaille.
Yksittäisiä koristelajikkeita levisi
tällä tavoin jo varhain, meillä esimerkiksi Pehr Kalmin Pohjois-Amerikan matkan tuloksena, mutta laajaa kansainvälistä kasvintuotantoa ja -myyntiä saatiin
odottaa 1800-luvulle asti. Toki esimerkiksi siemeniä ja kukkasipuleita myytiin
aiemminkin.
Vuosisadan alkupuolella kehitettiin
tekniikoita kasvien pitkien matkojen
kuljetuksiin, lasinalaisviljelyksiin ja kasvinjalostukseen. Tästä seurasi siirtomaiden ja muiden kaukaisten alueiden kasvilajiston massamittaista hankintaa,
kasvien sopeuttamista uusiin ilmastooloihin ja niiden lisäystä ensin kasvitieteellisissä puutarhoissa ja sitten kauppapuutarhoissa. Suomessa ensimmäiset
varsinaiset kauppapuutarhat olivat venäläissyntyisen Nikolai Sinebrychoffin
ja tämän puutarhurina aloittaneen balttilaisperäisen Christian Bohnhofin puutarhat Helsingissä 1800-luvun alkupuolella.
Kasveja oli toki liikuteltu aiemminkin, mutta vuodesta 1871 rautatiet yhdistivät Suomen Pietariin ja Venäjän
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mittaamattomiin kasvivarantoihin Kaukasuksella, Siperiassa ja Kaukoidässä.
Kasvit levisivät monenlaisia reittejä, siemeniä vaihdettiin ja juurimukuloita jaettiin tuttavankauppaa ja joillakin paikkakunnilla kulkivat puutarha-aatteelle
omistautuneet tulisielut taimia repuissaan – myöhemminhän tätä työtä jatkoivat martat. Alan lehdissä varoiteltiin
1800-luvun lopussa heikkolaatuista
materiaalia myyvistä kiertelevistä ”puutarharyssistä”.
AMMATTITAIDON KULKUREITIT

Puutarhatietämys ja tyylivaikutus liikkuivat niin ikään rajojen yli. Ensimmäiset tiedot Suomessa toimineista puutarhureista ovat peräisin 1500-luvun toiselta puoliskolta, jolloin Juhana herttua
toi Turkuun ensin Une Olssonin ja sitten Per Nilssonin emämaa-Ruotsista.
Myöhemmin ulkomaalaisia puutarhureita käytettiin paljon. Professori
Gabriel von Bonsdorffin Brinkhallin
puutarhan toteutti saksalainen puutarhuri 1700-luvun lopulla. Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan
suunnitteli Pietarin keisarillisen kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri
Hans Faldermann. Träskändan kartanon puutarhasuunnitelma taas tilattiin
pietarilaiselta Regel & Kesselringiltä.
Finska Trädgårdsodlings-Sällskapet
kutsui 1830-luvulla Kupittaan puutarhakoulun puutarhuriksi tanskalaisen
Adolf Floorin, koska Suomesta ei tuol20
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loin löytynyt yhtään pätevää kandidaattia. Kaivopuiston suunnitteli puolestaan saksalainen Carl Helm, joka siirtyi
sittemmin Sinebrychoffin puutarhuriksi ja lopulta Träskändaan ranskalaisen
Charles Orionin seuraajaksi.
Lisäksi Suomessa vieraili suunnittelijoita, kuten lukuisia puistoja tänne
1860-luvulla suunnitellut ruotsalainen
puutarha-arkkitehti Knut Forssberg.
Vielä 1800-luvun lopulla useiden merkittävien kaupunkien tai valtion laitosten ylipuutarhurit tulivat muualta kuin
Suomesta, useimmiten Ruotsista.
Myös oppi haettiin ulkomailta.
Tanskan kuninkaallinen maatalouskorkeakoulu, Pietarin keisarillinen kasvitieteellinen puutarha, Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian Experimentalfältet sekä Hagan linnan puutarhakoulu
Tukholmassa toimivat 1800-luvun loppupuolella monien suomalaistenkin
puutarhurien opinahjoina, minkä lisäksi
käytiin harjoittelemassa pietarilaisissa,
saksalaisissa ja tanskalaisissa puutarhaliikkeissä sekä Tukholman kaupunginistutuksilla.
Suomessa luettiin 1900-luvun vaihteeseen mennessä ulkomaisista erityisesti skandinaavisia ja saksalaisia puutarhalehtiä sekä ammattikirjoja, joita
hyödynnettiin myös alan tuolloin laajemmassa mitassa käynnistyneessä kotimaisessa koulutuksessa. Lisäksi ammattiväki matkusti kansainvälisiin puutarhanäyttelyihin ja teki opintomatkoja varsinkin Pietariin, Tukholmaan,
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Omenankukkia Suitian kartanon puutarhassa. Kuva: Taneli Eskola.

Tanskaan, Saksaan ja Baltiaan. 1900luvun alussa alettiin lähteä puutarhaarkkitehtikoulutukseen Saksaan, Köstritzin ja Dahlemin puutarhakouluihin.
IDEOIDEN VASTAANOTTO

Suunnitteluideat ovat kulkeutuneet yhtäältä puutarha-ammattilaisten ja toisaalta tilaajien välityksellä. Jo Juhana
herttua oli perehtynyt pohjoiseen renessanssipuutarhaan mm. Vaasojen
kuningasperheen alankomaalaisen hovipuutarhuri Hans Friesen välityksellä.
G. M. Armfelt oli tutustunut perin pohjin 1700-luvun keskieurooppalaiseen
maisemapuutarhaan liikkuessaan siellä
”Hagan kreivin” eli kuningas Kustaa
III:n seurassa. Siellä oli kierrellyt ahkerasti myös Fagervikin ruukin puutarhojen luoja Mikael Hisinger (Hising).
Tuohon aikaan matkustelu alkoi
muutenkin yleistyä säätyläispiireissä.
Valistuneet tilaajat saattoivat myös perehtyä kansainväliseen puutarhakirjallisuuteen, jota mm. Fagervikin tai
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Monrepos’n kartanoiden kirjastoista
löytyi kosolti. 1800-luvulla liikuttiin
Keski-Euroopan lisäksi Englannissa,
josta tehtailija ja puutarhamesenaatti
Henrik Borgström ammensi vaikutteita. Borgströmin henkilösuhteet ulottuivat muuallekin. Hän mm. kutsui Knut
Forssbergin Italiasta Suomen kiertueelleen vuonna 1865. Aurora Karamzininkaan suhdeverkosto ei rajoittunut
Träskändaan. Hänen poikansa Paul Demidov nuorempi muutti entisen Medicien villan Pratolinossa Firenzen pohjoispuolella yhdeksi Italian merkittävimmistä maisemapuutarhoista, Villa Demidoffiksi.
Myös tyyliterminologia viittasi kansainvälisiin lähtökohtiin. 1700-luvulla
käytettiin meilläkin yleiseurooppalaiseen tapaan käsiteparia ”englantilainen”
ja ”ranskalainen” puutarha viittaamaan
yhtäältä Englannista mannermaalle
omaksuttuun pittoreskiin maisemapuutarhaan ja toisaalta ranskalaisen barokkipuutarhan perinnettä jatkaneeseen
klassistiseen muotopuutarhaan. Sittemmin näitä käsitteitä on alettu käyttää
löysästi viittaamaan maisema- tai muotopuutarhaan ylipäätään, historiallisesta merkitysyhteydestä riippumatta. Saksalaisestakin puutarhatyylistä saatettiin
1700-luvun lopulla puhua, joskin hieman alentuvaan sävyyn, kuten Henrik
Gabriel Porthan teki kommentoidessaan Brinkhallin puutarhaa.
1800-luvun puistoja vertailtiin esimerkiksi sanomalehtikeskustelussa kes-
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kieurooppalaisten kaupunkien esikuviin. Pidettiin hyvänä, jos ne näkymiltään, hoitotavaltaan tai lajivalikoimiltaan ylsivät lähellekään näiden tasoa.
1900-luvun alussa normiksi tullut arkkitehtoninen puutarhatyyli omaksuttiin
sellaisenaan saksalaisista puutarhakouluista. Sen historialliset muotoaiheet
kiinnittyivät väljästi italialaiseen, englantilaiseen tai keskieurooppalaiseen renessanssi- ja barokkipuutarhaan.
Puutarhakulttuuri on meillä ollut
aina lähtökohtaisesti kansainvälistä.
Puutarha-ala on kehittynyt vuosisatojen
ajan Itämeren piirissä ja muodostanut
tieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen
suhdeverkoston, jota rajojen muutokset
tai poliittiset suhdanteet eivät ole päässeet pahasti katkomaan.
Vaikka Suomi on ollut syrjässä puutarhakulttuurin valtaväyliltä, ollaan täällä oltu Pietarin, Ruotsin ja Saksan välittömässä vaikutuspiirissä. Eliitit ovat
hakeneet vaikutteita ympäri Eurooppaa. Ehkä juuri puutarhakulttuurin kosmopoliittisuus on haitannut meillä sen
kansallista arvostusta: sitä on ollut vaikea sovittaa sen enempää luontoisänmaallisuuden kuin sankariarkkitehtuurinkaan kehyksiin.
Myös herraskaisuuden ja kauniin
turhuuden leima rasittaa puutarhataidetta tasarakeisessa ja puritaanisessa
kulttuurissamme. Toisin kuin Ruotsissa, meillä hyvinvointiyhteiskunta ei ole
kyennyt poistamaan tätä jännitettä tuottamalla demokraattista ja kansallisesti
22

P U I ST OT

JA

P U UTA R HAT

P U UTA R HA , LA K R I K S I

samaistumiskelpoista puutarhaympäristöä. Tänäänkin, jatkuvan globalisaatioja integraatiosanahelinän keskellä, puutarhaperintömme – lakriksi ja kulkue –
on eturivissä menoja karsittaessa.
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DEN FINSKA
TRÄDGÅRDENS
NATIONALITET

RESUM
É

Trädgårdskonsten har i den finska kulturen ansetts tillhöra överklassen och
var främmande för folket. Vår trädgårdskultur är ursprungligen internationell och de säregna dragen har
uppstått genom anpassning i de lokala förhållandena.
Prydnadsträdgårdarna har brett
ut sig genom högre samhällsgrupper
och kulturcentra. Botaniska undersökningar för utspridning av nya arter har varit avgörande. Det innebar
insamling av växter på forskningsresor, byte mellan universiteten, samt
överföring från lärare till elever.
Resurserna har varit ringa, och
först under de två senaste århundradena har man förmått utvidga landskapsutformningen ur ett allmänt europeiskt ideal. Under all tid har ändå
växter, yrkesmänniskor, trädgårdsmedvetandet och planeringsidealen
färdats över Finlands gränser.
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MISTÄ KORISTEPUUMME
OVAT KOTOISIN?
SUOMALAISTEN PUISTOPUIDEN
LAJEISTA JA ALKUPERISTÄ
Pentti Alanko, MMM, hortonomi

Koristepuumme ovat joko kotimaisia,
meillä luonnossa kasvavia puulajeja tai
sitten vuosisatojen kuluessa meille ulkomailta tuotuja puistopuita. Aikaisemmin kotimaiset puut haettiin luonnosta, mutta nyt puiden taimet yleensä hankitaan taimitarhoista tai taimimyymälöistä.
Ulkomaisista puista ovat viljelyyn
valikoituneet ne lajit ja lajikkeet, jotka
ovat osoittautuneet talvenkestäviksi.
Uusia puulajeja ja niiden lajikkeita tuodaan ulkomailta jatkuvasti, vaikka niiden menestymisestä meillä ei ole aina
takeita. Viime vuosikymmenien aikana
Suomesta on tehty useita siementenkeruumatkoja niin Pohjois-Amerikkaan
kuin Pohjois- ja Itä-Aasiaankin uusien,
käyttökelpoisten koristepuiden ja -pensaiden puulajien löytämiseksi.
Vanhimmat puutarhoissamme kasvatetut puut olivat hedelmäpuita. Niistä on puutarha – ruotsiksi trädgård –
saanut nimensäkin. Tiedetään Erik Flemingin tuottaneen jo vuonna 1539
omena- ja päärynäpuiden taimia Räävelistä eli Tallinnasta Kuitian kartanoon

Paraisille. Samalla vuosisadalla istutettiin kartanoiden, linnojen ja luostareiden puutarhoihin ja puistoihin myös
kotimaisia jaloja lehtipuita.
Puiden istuttaminen puistopuiksi
yleistyi kuitenkin vasta 1800-luvun loppupuoliskolla. Rakennusten ympäristöt
olivat pitkään ilman minkäänlaisia puuistutuksia, minkä näkee vanhoista valokuvistakin.
TURUN AKATEMIAN AIKAKAUSI

Taloudellisen hyödyn aikakaudella
1700-luvun loppupuoliskolla suosittiin
kasveja, joista uskottiin saatavan taloudellista hyötyä. Kartanoitten puistoissa
yritettiin kasvattaa monia erikoisuuksia
kuten silkkiäis- eli mulperipuita, mutta
huonolla menestyksellä.
Turun Akatemian professoreiden
Pehr Kalmin ja Pehr Gaddin toimesta
puutarhakasvien viljelys yleistyi. Siperiansembrakin tuli tällöin viljelyyn. Syynä olivat sen maukkaat, ihmisravinnoksi kelpaavat siemenet.
Eräitä ulkomaisiakin puita tiedetään
24
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kasvatetun jo tuolloin, kuten siperianja palsamipihtaa, palsamipoppelia, kanadantuijaa, piilipuuta, strobusmäntyä,
virginiantuomea ja siperianlehtikuusta.
Nämä lajit oli Kalm tuonut matkoiltaan
Venäjältä tai Pohjois-Amerikasta.
Laivanrakennusteollisuuden tarpeiksi istutettiin jo vuonna 1738 Karjalan Kannakselle Raivolaan laajat siperianlehtikuusiviljelmät. Kartanoitten
puistoissa oli edelleenkin pääasiassa
kotimaisia puulajeja ja niistä erityisesti
niin kutsuttuja jaloja lehtipuita. Myös
kaupungeissa, kuten Vaasassa ja Oulussa, puistojen puulajit olivat kotimaisia.
Maamme ensimmäinen puutarhaalan yhdistys, Trädplanterings Sällskapet i
och omkring Åbo eli Turun ja sen ympäristön puidenistutusseura, perustettiin
vuonna 1820. Yhdistyksen tarkoituksena oli kaunistaa kaupunkia istuttamalla
puita katujen varsille ja hautausmaille
sekä perustamalla puistoja. Jo perustamisen jälkeisenä vuonna yhdistys tilasi
Tallinnasta 202 lehmusta ja 152 vaahteraa, myöhemmin myös poppeleita.
Yhdistyksen toiminta tyrehtyi Turun
paloon vuonna 1827. Ehkä osa kaupungin vanhimmista puista, kuten puistolehmukset Aurajoen varrella ja pari
vanhaa vuorijalavaa ovat näiltä ajoilta.
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Kotimaisista jaloista lehtipuistamme pihoissa, puistoissa ja puutarhoissa
näkee yleisimmin metsävaahteroita. Kuvassa kukkiva metsävaahtera
Brinkhallin kartanon puistossa. Kuva: Pentti Alanko.

len. Syynä olivat mm. vuosisadan lopulla olleet katovuodet sekä se, ettei Kalmin ja Gaddin työlle tullut jatkoa Turun
Akatemiassa. Myös Suomen sota ja Turun palo vaikuttivat lamaannuttavasti.
Vasta 1800-luvun loppupuoli oli
puutarha-alallakin vireän kehityksen
aikaa. Koristepuiden käyttö puutarhoissa ja puistoissa yleistyi kautta maan.
Kartanoitten puistoja laajennettiin,
kaupunkeihin perustettiin puistoja ja
hautausmaat kehittyivät vähitellen hoidetuiksi puistoiksi. Myös niillä usein
laajoilla ja monilajisilla puistoilla, joita
perustettiin rautatieasemien ympäristöihin, oli suuri merkitys puiden arvostamiselle puisto- ja puutarhakasveina.
Tuohon aikaan puita sekä muita
puutarhakasveja tuotiin meille niin
Ruotsista, Baltian maista ja Saksasta
kuin Venäjän taimitarhoista. Jo tällöin

VENÄJÄN VALLAN AIKANA
MEILLE TUOTETUT PUISTOPUUT

Hyödyn aikakauden innostus puutarhakasvien kasvattamiseen hiipui vähitel25
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viljelyssä oleva lajimäärä oli hämmästyttävän laaja. Niistä meillä on säilynyt
vanhoissa puistoissa monia arvokkaita,
meille hyvin kotiutuneita ja yhä viljelynarvoisia puulajeja ja -lajikkeita. Niitä
ovat pienikasvuisiksi puiksi varttuvat
orapihlajat, koristeomenapuut kuin isokokoisiksi puiksi kasvavat poppelit.
Erityisesti nopeakasvuisia poppeleita
suosittiin. Puistoissamme on vieläkin
löydettävissä mm. kartano-, tumma-,
laakeri-, harkovin-, tsaarin-, ruhtinaanja riippapoppeleita.
Eräiden havupuiden, kuten siperianpihdan ja siperiansembran suosio
puistopuuna lisääntyi. Ne ovat yhä lei-
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maa-antavia puita monissa vanhoissa
kartanoiden, isompien maalaistalojen,
hautausmaiden, pappiloiden ja rautatieasemien puistoissa. Etenkin siperianpihta kapean kasvutapansa vuoksi antaa yhä leimansa vanhalle kulttuurimaisemalla monin paikoin. Olisi toivottavaa, että niitä istutettaisiin vielä nykyäänkin.
PARHAIMMAT
PUISTOPUUMME NYKYÄÄN

Luonnonvaraisilla puillamme on pysyvä sijansa ympäristömme piha- ja puistopuina. Suomessa kasvaa alkuperäisinä luonnonkasveina 60 erilaista puuta,
kun mukaan lasketaan varsinaisien 23
lajin lisäksi alalajit, muunnokset, risteytymät ja puumaisiksi varttuvat pensaat.
Niistä tosin vain pientä määrää kasvatetaan puutarhoissa ja puistoissa. Eräitten viljelyä ei ole edes kokeiltu!
On tietenkin luonnollista, että pidetyimmät pihapuumme ovat yleisiä ja
yleisesti tunnettuja lajeja, kuten kuusi,
mänty, pihlaja, raudus- ja hieskoivu,
vaahtera ja tammi. Melko usein näkee
varsinkin kaupunkien istutuksilla myös
saarnea, ruotsinpihlajaa ja vuorijalavaa.
Myös kynäjalava ja metsälehmus ansaitsivat tulla useammin istutetuiksi.
Puistopuiden pitäisi olla alkuperältään ja lisäyslähteiltään sekä ilmastoomme että karuun maaperäämme hyvin
sopeutuneita puita. Alkuperällä tarkoitetaan tässä yhteydessä puun luontaisel-

Vanhat mutkaoksaiset tammet ovat näyttäviä puita myös
talvisaikaan. Kuva: Pentti Alanko.
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P O L U T J A P U I S TO K Ä Y T Ä V Ä T
Mikla Koivunen,
maisema-arkkitehti
Puistojen kulkureitit eli puistokäytävät kertovat ajastaan ja käyttäjistään.Vanhan puiston mutkittelevaa polkua seuraamalla voi
aistia menneen ajan rytmin; kulku hidastuu kuin luonnostaan. Joidenkin puistojen
sommitelma avautuu uudella tapaa, kun
hahmottaa siellä liikutun myös ratsain, kutenVersaillesissa. Oman aikamme puistoissa
pyöräilijöiden vauhti näkyy puistokäytävien
muodoissa.
Puistokäytävä on suunnittelijan keino
ohjata kävijä läpi elämyksen. Käytävän linjauksella ohjataan kulkijan katse puiston yksityiskohtiin, jotka paljastetaan yksi kerral-

laan, kuten elokuvaohjaaja ohjaa katselijaa
kamera-ajossa. Maastomuodot ja kasvillisuus muodostavat yhdessä ne tilat, joiden
läpi polku ohjaa kävijän.
Käytävän muoto kertoo paljon puiston tai puutarhan hengestä. Hennoimmillaan käytävä voi olla vain heinikkoon leikattu reitti tai nurmeen kantattu ura, joka
vihjaa mahdollisesta kulkusuunnasta mutta ei kahlitse kävijää. Huolellisesti päällystetty ja reunustettu käytävä puolestaan
vihjaa jo olemuksellaan, että tältä tieltä ei
sovi astua sivuun.

la levinneisyysalueella olevaa paikkaa,
josta sen siemenet on kerätty. Lisäyslähteellä tarkoitetaan alkuperäisen levinneisyysalueen ulkopuolella sijaitsevaa
viljelypaikkaa, josta siemen on kerätty.
Meillä metsäpuina kasvatettavien puiden alkuperistä ja lisäyslähteistä ollaan
tarkoin selvillä.
Onkin kummallista, ettei puistopuiden myynnissä alkuperille ja lisäyslähteille ole mitään määräyksiä tai edes
suosituksia. Mitä tahansa puita, jopa
kotimaisiakin, voidaan tuoda meille ulkomailta, jolloin niiden sopivuudesta
oloihimme ei ole mitään takeita. Luulisi, että puistopuiden sopivilla alkuperillä
ja oikeilla lisäyslähteillä olisi vielä met-

säpuitakin tärkeämpi merkitys. Jälkimmäisethän joutuvat sahalle tai paperitehtaaseen jo paljon ennen kuin saavuttavat kypsän iän. Puistopuiden pitäisi olla hyvin viihtyviä ja terveitä jopa
satojen vuosien ajan!
Kotimaisista puista viljelyssä pitäisi olla vain kotimaista kantaa olevia yksilöitä. Pohjois-Suomeen sopivat vain
sieltä alun perin kotoisin olevat puut.
Vanhoissa puistoissamme on arvokas
vanha puusto, josta pitäisi kiireesti valita parhaimmat lisäyslähteet eli kannat
viljelyyn. Näin on tehty viime vuosina
Helsingin puistoissa. Näitä arvokkaita,
talvenkestäviä puistopuiden hyviä lisäyslähteitä löytyy myös pohjoisempaa.
27
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ARBORETUMIT
Peter M.A.Tigerstedt,
emeritusprofessori
Metsä on Suomen tuki. Sanat puisto ja puutarha viittaavat suomen kielessä puiden tai
yleisemmin puuvartisten kasvien vallitsevaan asemaan maisemassamme.
Puulajipuistot eli arboretumit muodostavat rakennetussa ympäristössä viihtyisän
ja monimuotoisen retkipaikan niille, jotka
haluavat sekä virkistystä että henkistä ravintoa. Olemme siirtymässä monin paikoin
talousmetsistä monikäyttömetsiin, joissa
harrastukset ja retkeilyt ovat etusijalla.Tämä
on lisännyt arboretumien suosiota.
Arboretumit ja dendrologia kuuluvat
yhteen. Dendrologia tarkoittaa puuvartisten kasvien, puiden ja pensaiden tiedettä ja
taidetta. Arboretumit voidaan luokitella
dendrologisen perustamisajatuksensa mukaan seuraavasti:

ekosysteemin esim. Euroopan Alpit tai taksonomisesti siten, että suvun eri lajit kasvavat lähekkäin esim. männyt, pihdat ja alppiruusut.
Puutarha-arboretum
Nimitys tarkoittaa puutarhataidetta metsässä,
englanniksi ”woodland gardening”. Kotimainen
metsä muodostaa kehykset puutarhataiteelle,
jossa on käytetty myös mm. saniaisia, köynnöskasveja ja perennoita. Latvuskerros suojaa mm.
alppiruusuja ahavan kevätpoltolta ja monet aratkin kasvit voivat menestyä latvusten alla ja lumen peitossa.
Maisema-arboretum
Tässä kaikkein laaja-alaisimmassa arboretumissa maiseman rakenne muodostaa kehykset. Arboretum sisältää esimerkiksi kallioita, mäkiä,
laaksoja, puroja, lammikoita ja kosteikkoja. Maisemaan rakennetaan siihen sopivia teitä ja polkuja. Paikallista ja eksoottista kasvillisuutta käytetään monimuotoisuuden aikaansaamiseksi.

Metsätieteellinen arboretum
Puulajit on istutettu metsiköittäin. Niissä voidaan suorittaa metsätieteellisiä kasvu- ja laatuvertailuja eri lajien tai alkuperien välillä. Metsiköitä hoidetaan talousmetsänhoidon periaatteita
noudattaen.

Suomessa perustettiin vuosina 1900–1925
useita metsätieteellisiä arboretumeja. Niitä perustivat sekä yksityishenkilöt että
Metsäntutkimuslaitos. Vuosina 1925–1940
syntyi puutarha-arboretumeja lähinnä yksityishenkilöiden omistamille maille.Yhtään
varsinaista maisema-arboretumia ei ole
Suomeen perustettu. Muutama kasvitieteellinen puutarha on pyrkinyt perustamaan kasvitieteellisen arboretumin osaksi
puutarhaansa.

Kasvitieteellinen arboretum
Lajit on istutettu joko ekologisesti siten, että tietty
maantieteellinen alue muodostaa yhtenäisen

Puutarhataidetta metsässä. Arboretum Mustila 2004.
Huomaa ikivanhat männyt, jotka muodostavat suojaavan latvuskerroksen ja niiden alle edullisen mikroilmaston. Kuva: J. Reinikainen.
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Ei ole silti syytä aliarvioida niin
meillä kuin ulkomailla saatujen uusien,
tähän asti kokeilemattomien puulajien
viljelykokemuksia. Meillä pitäisi olla laajoja koeistutuksia eri puolilla maata sekä
lupaavista pohjoisamerikkalaisista ja
eurooppalaisista puulajikkeista että tutkimusmatkoilta tuoduista uusista puulajeista. Tällaista tutkimusta on tehty
laajassa mitassa vain havupuista Metsäntutkimuslaitoksella.
Tammi Hämeen ammattikorkeakoulun puistossa Hattulan Lepaalla.
Iso, vanha tammi tarvitsee paljon tilaa ympärilleen kehittyäkseen komeaksi puuksi. Kuva: Pentti Alanko.
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VARIFRÅN HÄRSTAMMAR VÅRA
PRYDNADSTRÄD?

RESUM
É

De första trädslagen som planterades
i Finland var fruktträd. I parkerna kring
slott, kloster och herrgårdar har träd
planterats redan tidigt.
Trädplantor importerades från
Sverige, de baltiska länderna,Tyskland
och Ryssland. Många av de träden kan
man ännu se i våra parker. Nuförtiden rekommenderas inhemska träd
och framför allt ädla lövträd. Från utlandet importeras ändå fortsättningsvis nya träslag- och träarter.
Till parkerna skulle det vara skäl
att välja sådana träslag som redan
vuxit länge, klarat sig väl i klimatet och
förökat sig. På träuppsamlingsresor till
de nordliga delarna av jordklotet har
man hittat intressanta, nya träslag vilka ännu endast odlas i experiment syfte.
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OLESKELUA PUISTOISSA
PUISTOLEIKIT JA -PELIT
Pirkko Sassi, terveydenhuollon maisteri

Puistojen merkitys perheiden retkipaikkana oli ennen tärkeämpi kuin nykyään.
Puistoretket, joille lähdettiin yhdessä
vanhempien kanssa, jäivät 1900-luvun
alussa lapsuuttaan viettäneiden mieleen
merkittävinä juhlahetkinä. Koko perhe
saattoi lähteä viikonloppuaamuna puistoon ja viihtyä siellä iltaan saakka. Eväskori otettiin mukaan. Perheet tapasivat
siellä myös ystäväperheitään, joiden
kanssa oli saatettu sopia etukäteen yhteisestä retkestä.
Puistoista pidettiin hyvää huolta.
Niissä määräsivät puistovahdit. Heillä
oli arvonsa merkkinä lakki, joka kertoi
siitä, että niin puistot kun puistoherratkin olivat hyvin arvostettuja ja jopa pelättyjä. Näin oli ainakin lasten näkökulmasta, sillä puistovahdit olivat erityisen
tarkkana siitä, että nurmikolle ei tallattu. Nurmikot eivät olleet silloin niin
kestäviä kuin nykyään, joten niiden
kunnosta oli pidettävä tarkasti huolta.
Lapset arvostivat puistoa sen toiminnallisuuden tähden, mutta myös
siksi, että puisto oli kaunis paikka. Lasten mieleen ovat jääneet erityisesti puistoissa olevat patsaat, erilaiset vesiaiheet,

kuten lammikot, altaat ja suihkulähteet
sekä kukkaistutukset ja puut. Puistosta
avautuva näköala saattoi olla puiston
kohokohta.
Puistot olivat 1900-luvun alkupuoliskolla suosittuja esimerkiksi erilaisten
soittokuntien esiintymispaikkoja.Näitä
esityksiä varten oli puistoihin rakennettu esiintymislavoja, joista joitakin on
vielä jäljellä. Puistot rajoittuivat usein
alueisiin, joissa oli kauniita rakennuksia.
Ne olivat ikään kuin osa puistoa ja
myös niitä saattoi puistossa oleskellessaan ihailla.
Vuonna 2000 julkaistiin Helsingin
puistoista kertovista tarinoista koostuva Puistomuistoja-kirja. Tarinoissa korostuu puiston esteettisyyden ihailu ja puiston rauhoittava vaikutus eri väestönosille. ”On vanhuksia, vammaisia, vähävaraisia, kesämökittömiä, joille puistojen vehreys on elintärkeää”, kirjoitti
eräs kaupunkilainen.
Myös huoli puistojen ja niiden myötä historian säilyttämisestä tulee kirjassa esiin. Puistot ovatkin keitaita kaupungeissa, historiaa henkiviä, usein hyvin vanhoja alueita puineen ja erilaisi30
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Pajumajan rakennusta leikkipuistojuhlilla Espoossa Vihervuonna 2000. Kuva: Pirkko Sassi.

ne rakennelmineen. Puistoihin liittyy
paljon muistoja ja historiaa. Ne ovat
käytössä eläviä historiankirjoja.
Ohjattu leikki puistoissa käynnistyi
vuonna 1946, kun Helsingin Kaivopuistossa aloitettiin puistotätitoiminta.
Järjestettyä toimintaa oli kaksi tuntia
aamupäivällä ja kaksi iltapäivällä. Puistoihin alettiin rakentaa myös kelkkamäkiä talvisin. Ne olivat joko luonnonmäkiä tai lankuin tuettuja rakennelmia. Lisäksi puistoissa hiihdettiin ja joihinkin
tehtiin luistinratoja. Myös napakelkat
ilmestyivät osaksi talven leikkejä.
Hautausmaat ovat myös puistoja.
Kun perheet vierailivat haudoilla, keksivät lapset sielläkin leikin nopeasti.
Niinpä etsittiin kaunein hauta, erikoisin
sukunimi, näyttävin hautakammio tai

jokin muu lapsia kiinnostava hautausmaan yksityiskohta.
Koulut hyödynsivät puistoja liikuntatunneilla. Varsinkin pallopelejä mentiin pelaamaan puistoihin tai yleisille
kentille. Tätä hyödyntämistä pitäisi suosia nykyään enemmänkin.
PUISTOT LEIKKIJA PELIPAIKKANA

On opettajien ansiota Helsingissä, että
lapset pääsivät usein puistoihin leikkimään. Juuri opettajat aloittivat työläisäitien lasten kokoamisen leikkipuistoihin.
Toiminta alkoi Brahen kentällä ja Kimmon kentällä. Tätä leikkitoimintaa perusteltiin muun muassa sillä, että asunnot olivat ahtaita ja lasten oli saatava
31
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O M A P U I S TO N I
– O P P I L A AT P U I S TOT U T K I J O I N A
Lea Houtsonen,opetusneuvos,
Opetushallitus
Kouluopetuksessa on tärkeää, että oppilaiden ympäristöherkkyyttä kehitetään. Empaattinen suhtautuminen ympäristöön on
edellytys myös ympäristövastuullisen kansalaisen kehittymiselle. Perusopetuksen
uudet opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että oppilaat tekevät pienimuotoisia tutkimuksia omassa lähiympäristössään.
Heidän tulee myös oppia tietämään, miten
jokainen kansalainen Suomessa voi vaikuttaa oman lähiympäristönsä suunnitteluun
ja kehitykseen. Myös lukiossa kaikki opiskelijat tutustuvat osallistuvan suunnittelun
periaatteisiin.
Oheisessa pienimuotoisessa puistotutkimuksessa otetaan käyttöön eri aistit havainnoitaessa ja arvioitaessa omaa ympäristöä. Samalla opitaan tärkeitä vaikuttamisen taitoja. Harjoitus tehdään kahden hengen työpareina tai kolmen hengen ryhmissä. Jokainen työpari tai työryhmä valitsee
oman tutkimuspuistonsa. Puisto etsitään
aluetta kuvaavalta suurimittakaavaiselta
kartalta ja selvitetään myös puiston nimi.

kitään siihen puiston ”pohjapiirros” käytävineen, metsä-, kallio-, vesi- ja istutusalueineen sekä rakennelmineen. Merkitään karttaan karttamerkkien selite sekä puiston
nimi.

Tutkimuksen vaiheet

3. Arviointi
Arvioidaan puistoa yleisesti seuraavien
ominaisuuksien avulla ja käyttäen viisiportaista asteikkoa. Kukin ominaispiirre ruksataan asteikolle työryhmän arvioinnin
mukaan. Kullekin riville tulee yksi ruksi.

2. Aistikävely
Suunnitellaan karttaa apuna käyttäen kävelyreitti omassa puistossa. Kävelyreitin
varrelta valitaan viisi pysähdyspaikkaa. Kierretään reitti ja pysähdytään kussakin viidessä kohteessa. Kussakin kohteessa yksi havainnoijista sulkee silmänsä ja yksi merkitsee muistiinpanoihin havainnoitsijan tekemiä havaintoja kohteesta. Havaintoja tehdään eri aistien avulla: Mitä ääniä kuulet
(luonnonääniä, ihmisten ääniä, liikenteen
ääniä, työn ääniä …)? Ovatko äänet voimakkaita vai heikkoja? Mitä haistat? Mitä
hajuja tunnistat?
Eri kohteissa vaihdetaan havainnoijaa
ja kirjaajaa siten, että kukin ryhmän jäsenistä toimii vuorollaan havainnoijana ja kirjaajana. Kustakin kohteesta tehdään omat
muistiinpanot.

1. Kartta
Hahmotellaan maastossa omasta tutkimuspuistosta suurehko karttaluonnos A4-paperille. Rajataan puistoalue kartalle ja mer-
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9. Kehittämissuunnitelma
Laaditaan omien havaintojen pohjalta puistolle kehittämissuunnitelma, jossa tuodaan
esille miten puistoa ja sen eri osia pitäisi
kehittää.

Ruma
Rauhallinen
Sotkuinen
Turvaton
Virikkeitä
sisältävä
Karu
Raikas
Kiireinen

10. Puiston esittely
Esitellään tulokset lyhyesti muille ryhmille.
Pohditaan yhdessä ovatko tutkitut puistot
luonteeltaan ja käyttötavoiltaan erilaisia.

4. Puiston osat
Arvioidaan puiston eri osien miellyttävyyttä ja tehdään arvioinnista erilliselle paperille kuvaukset: Millaiset osat puistossa
ovat miellyttäviä ja miksi? Mitkä osat puistosta eivät miellytä ja miksi?

Kulttuuriperintöprojekti Suomen Tammen
opetusaineistot: www.edu.fi/projektit/tammi Kasvit – elävää kulttuuriamme.

5. Kasvit
Kuvataan digikameralla ne kasvit puistossa, jotka kyetään tunnistamaan. Käytetään
kasvien tunnistamisessa apuna kasviota.
6. Puiston käyttö
Havainnoidaan puiston käyttöä viiden minuutin ajan. Miten puistoa käytetään hyväksi? Kirjataan havainnot muistiin.
7. Haastattelu
Haastatellaan puistossa kahta kävijää. Missä
puiston käyttäjät asuvat? Miksi he ovat tulleet puistoon? Mitä he pitävät puistosta?
Miten haastateltavien mukaan puistoa pitäisi kehittää? Kirjataan haastateltavien vastaukset muistiin.
8. Eri kävijäryhmät
Pohditaan miten puisto soveltuu eri kävijäryhmille? Miten puiston suunnittelussa
on otettu huomioon lapset, vanhukset ja
vammaiset puiston käyttäjinä?

Karttapiirros: Auroran puisto Espoossa viisivuotiaan Maria Stenroosin silmin. Puistoon mentäessä ylitetään suojatie. Sen jälkeen noustaan portaat puistoon. Metsässä on kaatuneita koivunrunkoja, joiden päällä voi kiipeillä ja kuusen juurella on pesä, johon joku on jo
kerännyt käpyjä. Puistossa on myös kaunis vanha rakennus sekä polku, joka kiemurtelee suihkulähteelle.
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happea. Näin puistosta tulikin monille
kodin ja pihan jatke.
Puisto onkin ihanteellinen paikka
leikeille ja erilaisille peleille, koska siellä on runsaasti tilaa juosta ja leikkiä.
Puiston avaruus houkuttelee jo sinällään erilaisiin juoksuleikkeihin, kuten
hippaan, piilosilla oloon ja vaikkapa
suunnistukseen. Mutta yhtä hyvin siellä onnistuvat niin kotileikit kun roolileikitkin. Lähes kaikkia leikkejä voidaan
leikkiä myös puistoissa. Puistosta voi
lisäksi vallata itselleen ja ystävilleen pienempiä alueita, joihin voi mennä rauhassa pelaamaan. Erityisesti nuoret ar-
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vostavat omaa tilaa ja itsenäistä toimintaa.
Lapset löytävät nopeasti puistoihin
liittyvät rakenteet, kuten kaiteet ja pengerrykset. Niillä kiipeily ja taiteilu ovat
aina liittyneet lasten leikkeihin.

PUISTOT, LEIKKIPUISTOT,
PUISTIKOT

Puistot määritellään monesti hoidetuiksi ja osittain istutetuiksi alueiksi. Puistikot voidaan määritellä puolestaan hoitamattomiksi ja rakentamattomiksi alueiksi. Usein ne ovat hoidettujen alueiden reunoille jääviä jännittäviä alueita.
Juuri nämä alueet ovat lasten erityissuosiossa niiden haasteellisuuden ja mielikuvitusta ruokkivan hoitamattomuuden takia. Koska aluetta ei ole rakennettu, jää lapsille tilaa toteuttaa omia ideoitaan vaikkapa majan rakentamiseksi.
Majan rakentaminen on aina viehättänyt lapsia ja puistikoista löytyykin irrallisia keppejä ja muuta rakennusainetta
tähän tarkoitukseen. Tässä puuhassa
tärkeintä on itse rakentaminen sekä sen
mukanaan tuoma toiminnan ja luomisen ilo.

Puistoissa löytää leikkipaikan mistä vain. Kuva Auroran
puistosta Espoosta. Kuva: Pirkko Sassi.
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Myös toisenlaista rakennusmateriaalia oli tarjolla 1980-luvulla leikkikenttä Trumpetissa Helsingissä. Leikkikentän lähistöltä niitettiin heinää lasten
kanssa viikatteen ja sirpin avulla. Heinä laitettiin seipäille ja sen annettiin
kuivua. Tämän jälkeen heinää käytettiin
majan rakennukseen ja tytöt tekivät siitä
heinähameita ja seppeleitä. Tämä rakennusaine kesti käyttökelpoisena
monta kuukautta.
Leikkipuistot, jotka ilmestyivät Helsingin seudulle 1980-luvulla, ovat puolestaan juuri lapsille rakennettuja puistoja, joissa on ohjattua toimintaa. Juuri
leikkipuistot ovatkin muuttuneet eniten
viime aikoina, kun leikkivälineitä on
tullut runsaasti markkinoille. Leikkivälineitä ja niiden kunnossapitoa säätelevät tietyt Euroopan unionin normit,
jotka toisaalta suojelevat lapsia, toisaalta
tekevät kaiken liian valmiiksi. Siksi avarien puistojen ja puistikoiden merkitys
on erityisen tärkeä lapsille ja heidän luovalle mielikuvitukselleen.
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kin juuri leikeissä. Niin joukkuepelit ja
-leikit kuin vapaat roolileikitkin ovat
tarpeellisia sosiaalisten suhteiden kehittäjiä.
Leikillä on myös merkitystä oppimisen kannalta. Sanotaankin, että ”leikintäyteinen lapsuus on avuksi syvälliselle ja laajalle koko elämän kestävälle
oppimistaitojen kehittymiselle”. Leikin
avulla lapsi kokoaa ja välittää kokemuksiaan sekä kehittää erilaisia taitojaan.
Lapsi on luova yksilö, joka pyrkii
ympäristönsä kanssa välittömään vuorovaikutukseen. Kun lapsi leikkii ulkona, kosketus luontoon tulee oleellisesti
esiin hänen toimissaan. Hän käyttää
hyväksi toisenlaisia elementtejä kun sisätiloissa leikkiessään. Ihanne olisi, että
niin leikkipuisto kuin koulukin rajoittuisivat metsään tai jonkinlaiseen puistikkoon. Näin lapsen kokemuspiiri lisääntyisi entisestään.
MITÄ ENNEN LEIKITTIIN?

Leikki on perinnettä, kulttuuria ja jatkuvuutta. Nämä elementit yhdistyvät erityisesti perinneleikeissä. Niin lasten
leikkilauluilla kuin perinneleikeillä on
merkitystä lapsen kulttuuri-identiteetin
syntyyn. Niiden avulla hän oppii huomaamattaan tuntemaan suomalaista
perinnettä.
Perinneleikit ovat yleensä leikkejä,
joita on helppo toteuttaa lähes missä
vain. Laululeikit ovat oleellinen osa niitä. On myös perinneleikkejä, joissa vä-

MITÄ ON LEIKKI?

Lapset aloittavat leikin heti puistoon
tultuaan. Mielikuvituksellaan he kehittelevät paikasta vaikkapa viidakon tai
satulinnan. Puistossa onkin erinomaiset
puitteet kuvitteluleikille. Siellä on tilaa
antaa mielikuvituksen lentää – tai juosta.
Leikkiminen on sosiaalinen tapahtuma ja lasten väliset suhteet kehittyvät35
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lineet ovat pääosassa leikkiä tai peliä.
Tästä esimerkkinä ovat puujalat, jotka
vaativat ensin pientä harjoittelua, mutta tasapainon löydyttyä jopa juoksukin
sujuu. Esimerkiksi urheiluopistot ovat
huomanneet puujalkojen mahdollisuuden harjoittaa tasapainoilua ja järjestää
juoksukilpailuja.
Isot keinut, kiikut, olivat entisajan
leikkivälineitä yleisillä paikoilla. Niiden
viehätys vauhdin lisäksi oli se, että
kyytiin mahtui monta keinujaa yhtä aikaa. Tällaiset keinut ovat nykyään harvassa.
Leikeillä on myös omat historialliset taustansa. Esimerkiksi leikin ”musta mies” on tarkoittanut kuolemaa, joka
otti spitaalisia ja ruttoon sairastuneita
ihmisiä kiinni. Monet leikit liittyivät
myös tiettyihin vuodenaikoihin ja juhliin. Leikkien aiheina ovat olleet myös
arkiset työt ja toimet, kuten nauriiden
viljely, laivan lastaaminen, paimenessa
oleminen, nuotan veto tai jauhaminen.
Maaseudun leikit erosivat kaupunkilaisten leikeistä. Maalla leikit liittyivät usein
työntekoon ja vanhemmat olivat kaupunkilaisia enemmän läsnä leikkijöiden
keskuudessa.
Perinneleikkejä pyritään elvyttämään aika ajoin uudelleen. Tässä ovat
kunnostautuneet erityisesti Kalevalaisten Naisten Liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä yksittäiset leikittäjät, jotka vierailevat päiväkodeissa ja
leikkipuistoissa ohjaamassa perinneleikkituokioita.
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Leikit muuttuvat ajan myötä. Kullakin paikkakunnalla on leikistä omat
muunnelmansa ja leikit muistetaan kenties hieman toisin. Sellaisista leikeistä,
joissa ennen huidottiin kepeillä, esimerkiksi naurisvarasleikistä, on nyttemmin
luovuttu. Uusia, ajan henkeen liittyviä
leikkejä, tulee koko ajan lisää.

PUISTOT ERI VUODENAIKOINA

Vuodenajat ja niiden vaihtelut ovat
meidän rikkautemme. Puistot vaihtavat
vuodenaikojen mukaan väriään ja olemustaan. Tämä mahdollistaa kunakin
vuodenaikana erilaisen puistokokemuksen ja maiseman tarkkailun.
Myös leikit ja pelit seuraavat vuodenaikojen rytmiä. Ja mikä parasta,
luonto järjestää ilmaista materiaalia.
Syksyllä puistojen jalopuut pudottavat
värikkäät lehtensä, mikä houkuttelee
keräämään niitä kasoiksi ja peuhaamaan
niissä tai pelkästään kahlaamaan niissä.
Syksyisin ja keväisin vesilätäköt ja kaikkialla virtaavat ojat innostavat leikkimään. Myös puiston eläimet, jyrsijät,
linnut ja pikkuötökät ovat kaikkien ihmeteltävinä omassa ympäristössään.
Talvi puolestaan tarjoaa lunta erilaisina koostumuksina. Lapset käyttävät
heti hyödykseen siitä kaiken, mikä on
saatavilla. Pulkka- ja kelkkamäkeen kiirehditään välittömästi, kun lumisade
alkaa. Puistossa mäkeen pääseekin heti,
sillä märkä nurmikko luistaa, eikä lumen määrällä ole väliä. Puistoissa pää36
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see myös hiihtämään. Pikkulapsille riittää lyhytkin latu.
Tavanomaisten lumiukkojen ja lumilinnojen lisäksi ovat lumiveistokset
saavuttaneet nykyään suuren suosion.
Veistosten rakentaminen sopii hyvin
koko perheen puuhaksi. Talvileikkeihin
kuuluvat myös lumienkeleiden teko
sekä erilaisten labyrinttien tallaaminen
lumeen. Lumi ja talven pimeys houkuttelevat myös rakentamaan lumilyhtyjä ja
sytyttämään kynttilän lyhdyn sisään.
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SALKOPALLO ELI SALKOTENNIS
Salkopallo on vanha peli. Pesäpallon kokoinen
pallo on sidottu narussa riippuvaan pussiin, joka
riippuu korkeasta kepistä tai salosta. Pelaajia on
kaksi ja he yrittävät lyödä palloa eri suuntiin.
Kummankin pelaajan on pysyttävä omalla puolellaan. Palloa lyödään siten, että se kiertyy naruineen kepin ympärille. Pelaaja, joka onnistuu
saamaan pallon naruineen kepin ympärille, on
voittaja.

LUMILABYRINTTI
Koskemattomaan lumeen tallataan polkusokkelo. Leikkijät asettuvat polun varrelle. Yksi leikkijöistä on noita, joka yrittää saada muita leikkijöitä kiinni. Ennen leikin alkua sovitaan turvapaikat,
joissa on turvassa noidalta. Leikkijät saavat liikkua vain tallattuja polkuja pitkin. Kun kaikki leikkijät ovat kiinni, noita vaihtuu.

JUHLAT PUISTOISSA

Vuotuiset juhlat ovat aina innostaneet
leikkeihin. Leikin kannalta kaikkein tärkein juhla lienee joulu, joka sijoittuu
keskelle pimeintä kautta. Joulu on tunnelmallista ja inspiroivaa aikaa, jonka
ympärille voi kehitellä monen moista
puuhaa. Joulupolku on tästä hyvä esimerkki. Eri yhteisöt, esimerkiksi luokat,
vanhempainyhdistykset, taloyhdistykset
ja urheiluseurat voivat järjestää erilaisia
tapahtumia polun varrelle. Joulupolun
voi rakentaa mihin tahansa puistoon.
Puistoon voi järjestää myös esimerkiksi joulutorin tai -markkinat. Samoin
joulusta kertovat tapahtumat, erilaiset
näytelmät, kuten Tiernapojat, sopivat
puistoihin esitettäviksi. Nykyaika on
tuonut uutena mahdollisuutena erilaiset
valoteokset, joita voi toteuttaa puistoissa. Esimerkiksi kukkaryhmiä ja yksittäisiä puita valaisemalla saadaan aikaan
kauniita ja jännittäviä vaikutelmia.

Puistot ovat myös erinomaisia konserttien, juhlien ja muiden erilaisten tapahtumien pitopaikkoja. Vappuna kokoonnutaan perinteisesti puistoissa ja
lasten tapahtumia vietetään erityisesti
leikkipuistoissa.
Puistojuhlat toimivat yhdistävänä
tekijänä eri ikäryhmien välillä. Vihervuonna 2000 kutsuttiin Karakallion
leikkipuistojuhliin Espooseen myös läheisen palvelukodin asukkaat. Kaikki
eivät rohjenneet perille asti, mutta jo
omalla, viereisellä pihalla istuminen ja
lasten leikkien seurailu toi vaihtelua
päivään.
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kauniin ja rauhallisen paikan oleskella,
paikan harrastaa erilaisia pelejä, kuten
shakkia ja petankkia. Myös vammaiset
on huomioitava. Suuremmissa puistoissa pääseekin pyörätuolilla liikkumaan
aina näköalapaikalle asti. Vanhainkotien
pihapiirissä olevilla puistoilla on suuri
merkitys asukkaiden viihtyvyyteen.
Myös aistikävelyretket sopivat puistoissa järjestettäviksi. Tällöin haistellaan
erilaisia tuoksuja, kuunnellaan luonnon
ääniä ja tunnustellaan puiden ja kasvien
pintoja.

PUISTOT KAIKKIEN KÄYTTÖÖN

Puistokävely piknikeineen luonnon
helmassa on perhettä yhdistävä tapahtuma. Aikuisten saaminen mukaan leikkiin onnistuu tällaisilla retkillä helposti. Erilaiset pallopelit ja vaikkapa leijan
lennätys ovat koko perheen puistopelejä.
Luontopolku kuuluu myös puiston
mahdollisuuksiin. Polku tai tie kiemurtelee puiston eri osien läpi, hakien ne
kohdat, joissa on jalopuita tai kotimaisia puita. Matkan varrella saattaa olla
erilaisia istutuksia sekä puistoon kuuluvia rakennelmia: patsaita, muistomerkkejä tai näköalapaikkoja.
Pysähdyspaikkaan kiinnitetty taulu
voi kertoa paikan tarinaa tai esitellä siinä kasvavan jalopuun. Toisen tyyppinen luontopolku on tehtävärata, jonka
varrella on esimerkiksi kasvien tunnistus- ja maastotyypin määrittelytehtäviä.
Luontopolut sopivat niin perheille kuin
koululaisillekin.
Koulut voisivat vielä paremmin
hyödyntää lähipuistoja eri vuodenaikoina. Keväällä voidaan tutkia alkavaa kasvua, kesällä ne sopivat kaikenlaisiin leikkiin ja oleskeluun, syksyn värikkyys innostaa maalaamaan ja talvella voidaan
hyödyntää lumiolosuhteita. Puistoista
voi laatia myös kartan ja liikuntatunnilla
voi harrastaa valokuvasuunnistusta.
Myös eläinten jäljet ja jätökset hangella voivat olla tunnistuksen kohteena
talvisaikaan.
Ikäihmisille puisto tarjoaa paitsi

MITÄ UUTTA NYT PUISTOISSA?

Kyllä aikuisiakin leikittää, mutta silloin
tapahtumalle annetaan toinen nimi.
Tällöin puhutaan pelistä ja kilpailuista.
Aikuisille järjestetään puistojumppaa,
kiinalaista voimistelua tai muunlaisia
yhteistä toimintaa. Työpaikat käyttävät
nykyään koulutuksessaan erilaisia leikkejä ja seikkailuretkiä yhteishengen
edistämiseksi. Läheinen puisto sopii
tähänkin toimintaan.
Puistoissa voidaan järjestää myös
siivoustalkoita. Kummipuistotoimintaakin on olemassa. Sen tavoitteena on
yhteinen huolenpito puistosta. Esimerkiksi koululuokka valitsee itselleen
oman nimikkopuiston ja osallistuu sen
siivous- ja istutustalkoisiin. Samasta
ideasta on myös erilaisia muunnelmia.
Esimerkiksi Tuuloksen kunnassa eri
yhdistykset ovat varanneet itselleen tietyn puistikon, viraston pihan tai tienvie38
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sitoutuneet.
Kohtaamispaikkaperinnettä voisi
elvyttää puistoissa vaikkapa niin, että
kutsuttaisiin maahanmuuttajaperheitä
viettämään yhteistä puistopäivää. Yhteisen oleskelun, pelien ja leikkien kautta
tutustuttaisiin paremmin sekä ihmisiin,
että heidän kulttuuriinsa. Meillä ei ole
paljoa tietoa esimerkiksi maahan muuttaneiden leikkikulttuureista. Yhteisen
puistotapahtuman avulla voitaisiin ottaa ensimmäinen ratkaiseva askel.

P U I ST O L E I K IT

JA

P E L IT

RESUM
É
VISTELSE I PARKERNA
PARKLEKAR OCH -SPEL
Parkernas betydelse som utfärdsmål
för familjer var tidigare viktigare än
nuförtiden. Hela familjen kunde fara
en veckoslutsmorgon till parken för
att trivas där fram till kvällen.
Lekarna har också sina egen historiska bakgrund. Lekarna har bestått
av både festtillfällen och vardagliga
arbeten och funktioner, såsom rovodling, leka herde, notdragning eller malande.
På landet förknippas lekarna ofta
med arbete och föräldrarna var mera
närvarande i lekarna än i städerna.
Lekandet är en social händelse
och förhållandet mellan barnen utvecklas just genom lekarna. Lekarna
har också en pedagogisk inlärningsuppgift. Tack vare leken samlar och förmedlar barnet erfarenheter samt utvecklar olika slag av färdigheter.
Parkerna byter enligt årstiderna
färg och väsen. Det här möjliggör olika parkupplevelser.
Man kan dra nytta av parkerna i
skolundervisningen t.ex. genom att
göra naturstigar med kontroller och
landskapsiakttagelser under olika årstider.
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Puutarhan kuten muunkin viljelyn eli
kulttuurin alkuperä on idässä. Kreikka
ja Rooma saivat puutarhavirikkeensä
lähinnä Kaksoisvirtain maan sivistyskansoilta; sieltä on Eurooppaan kulkeutunut myös puutarhain runous ja taide,
jopa niiden filosofia.
Kristinusko puolestaan juurrutti
eurooppalaisen ihmisen maailmankuvaan Eedenin, paratiisin, jossa Suuri
Puutarhuri kasvatti ”kaikkinaisia puita,
ihania nähdä ja hyviä syödä” mutta
myös elämänpuun eli hyvän ja pahan
tiedon puun, jonka hedelmän syömisestä seurasi paratiisista karkotus.
Kadotettua paratiisia on sitten yritetty jäljitellä puutarhan muodossa.
Eurooppa sai löytöretkien myötä täydennystä puutarhojensa flooraan Amerikoista, Intiasta, Kiinasta ja Afrikasta.
Puutarhan perusluonteeseen kuuluu
kaikkialla kansainvälisyys. Vihreä ei tunne rajoja. Silti puutarhoilla ja niiden
kehityshistorialla on myös kansalliset
piirteensä. Täysin perusteltua on puhua
suomalaisesta ryytimaasta, puutarhasta

ja puistosta.
Niinpä puutarhan tulo Suomeenkin
on pitkäjänteistä yritystä yhdistää pohjan hyiset perät lauhkeampien ilmanalojen viherverkkoon, ponnistusta luonnon työn jatkamisessa tavoitteena miellyttävämpi, nautittavampi ja terveellisempi elämä. Hyödyn ja mielihyvän,
jopa esteettisen nautinnon, voi nähdä
kuuluneen puutarhan ideaan varhain jo
Suomessakin, eikä usein ole kuin asteero ryytimaiden proosan ja runollisen
puutarhataiteen välillä.
Suomesta ei suinkaan tullut vihreää
itsestään, sen enempää kuin siitä ei tullut sivistyksellisesti suomalaista ilman
rakennustyötä. Kulttuurihistoriallisessa
mielessä suomalaisuusliike eli sivistyshistoriamme ja vihreä liike eli puutarhaaste ovat kulkeneet rinta rinnan jo kirjakielemme isän Agricolan päivistä alkaen.
Tieto suomalaisesta puutarhasta eli
sen alkulähteestä ryytimaasta on jokseenkin yhtä vanhaa kuin sen kirjalliset
muistomerkit. Mikael Agricola esittää
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Rukouskiriassa Bibliasta 1544 kalenterin, jossa tuoksuu koko Euroopan tuntema keskiaikainen rohtokasvisto, ja
Psalttarin esipuheessaan 1551 Agricola mainitsee muiden suomalaisten palvomain jumalien luettelossa Äkrään,
joka, ”herneet, pavut, nauriit, loi, / kaalit, liinat ja hamput edestoi”.
L.UOSTARIN JA
LINNAN PUUTARHASSA

Kun viikingit eli varjagit, joiden joukkoon kuului suomenheimoisista ainakin karjalaisia, purjehtivat tuhat vuotta
sitten Mustallemerelle Konstantinopoliin, he näkivät mahtavan Bysantin imperiumin monien ihmeiden joukossa
myös sekä keisarillisia että yleisiä puutarhoja ja puistoja. Näiden idänkävijäin
mukana kulkeutui pohjolaan varmaankin paitsi kasvin siemeniä, myös kuka
tietää, jonkin asteista puutarhatietoutta. Suuri idäntie kulttuuritienä menetti
sittemmin merkitystään vuosisadoiksi,
kun Suomenniemi liitettiin läntisen
kulttuurin valtapiiriin.
Pohjolaan ja Suomeenkin tuli keskiajalla Rooman kirkko luostareineen ja
niiden mukana kulttuuri. Luostarien
ryytimaat levittivät siemeniä myös ympäristöön, samalla tavoin kuin munkkien aluksi hyvin vaatimaton kansanopetustyö alkoi kantaa niukkaa hedelmää. Pohjolassa ei luostarin puutarhasta sen enempää kuin kirjastosta kehittynyt kuitenkaan yhtä vaikuttavaa sivis-

Myransin kartanon puutarhaa Siuntiossa.Talon edessä kartanon omistaja Axel Le Bell (1842–1908) poikineen. Museoviraston kuva-arkisto.

tystekijää kuin etelämpänä Euroopassa.
Myös Suomen Turku lähiympäristöineen, linnoineen ja kartanoineen,
myöhemmin yliopistoineen, levitti ainakin puutarhojen hyötykäyttöä. Kustaa
Vaasan aikana hansakauppiaat toivat
pohjoismaihin puutarhatietoutta. Hänen poikansa Juhana-herttuan renessanssihoviin kuului myös metsästys- ja
eläinpuisto Ruissalossa, joka tulikin olemaan todellinen suomalainen kappale
Arkadiaa.
1600-luvulla viljeltiin lähinnä kaalija humalatarhoja, mutta samalla alkoi
muodostua jo komeampiakin puutarhoja etenkin linnamaisten kartanoiden
liepeille. Vuodelta 1673 oleva maineikas
Elias Tillandzin Catalogus Plantarum
on 496 kasvin nimen luettelona verrattavissa kulttuurihistoriassamme samanaikaisiin kirkonmiesten suomen kieltä
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edistäviin kirjoituksiin. Tillandz luettelee niin mauste- ja keittiökasvit kuin
koristekasvit ruusuihin, akileioihin, pioneihin, hyasintteihin, tulppaaneihin,
narsisseihin ja krookuksiin asti.
Pappilain puutarhat eivät vielä
1600-luvulla olleet yleisiä. Papiston
koko tarmo meni puhdasoppisuuden
innossa noituuden ja taikauskon poisjuurittamiseen. Kesti vielä yli pari vuosisataa ennen kuin syntyi pappilain puutarhakulttuuri – puhumatta hoidetuista Jumalan puistoista, kirkkotarhoista,
jotka kaiketi rautatieasemien rinnalla
ovat käytännössä olleet puutarhataiteen
popularisoijista merkittävimpiä maassamme.
Puhdasoppisuuden – ja 1800-luvulla ankaran pietismin – aikana papisto
omaksui Raamatusta vain ankaran puutarhurin roolin. Kuitenkin Raamatun
suomentamisesta lähtien juurrutettiin
hidasoppisten suomalaisten mieliin
kuvaa, mm. virsirunoudessa, taivaallisesta yrttitarhasta, jonne ihmisraukka
pyrkii mutta autuutta odottaessaan
ahertaa maanpäällisessä “viinamäessä”.
Raamattu on muun ohella verraton
puutarhakirja ja vaikkapa sen Korkean
veisun ylistysrunous ylittämätöntä puutarharunoutta. Suomalaisille paratiisi oli
“yrttikartano”, mutta he tunsivat myös
Getsemanen puutarhan esim. Matias
Salamniuksen runosta Ilo-laulu Jesuksesta vuodelta 1690; jossa kerrotaan
“Jesuksen kärsimisest kryytimaassa”.
Kulttuurihistoriassamme puhutaan

K I R JA L L I S U U D E S SA M M E

fennofiliasta eli 1600–1700-lukujen
Suomi-harrastuksesta ja 1800-luvun
fennomaniasta eli aktiivisesta suomalaisuusliikkeestä. Yhtä lailla näemme niiden rinnakkaisilmiönä Suomen luonnon löytämisen, sekä villin että viljellyn.
Voisi puhua siis vihreästä fennomaniasta tai luonnon fennomaniasta.
Jo “totinen fennofiili” Daniel
Jus1enius kirjoitti Aboa vetus et nova
-teoksessaan 1700-luvulla, että Turun
maaperä on sangen otollinen ryytitarhojen viljelemiseen. “Jopa sahramia tavataan maaseudulla. Puutarhoista kertovat myös omenat, päärynät, kirsikat ja
kaikenlaiset marjapensaat. Merkittävää
on, että Turussa on kasvanut viinirypäleitä, joita isänmaatamme ansiokkaasti
palvellut autuaasti muistossa elävä Mikael Wexionius Gyldenstolpe todistaa
nähneensä, koskettaneensa ja maistaneensa. Sitruunapuukin kasvoi noin
kolmekymmentä vuotta sitten Mynämäen pappilassa ja kukki jo rehevästi,
mutta kuivui myöhemmin hoidon
puutteeseen.”
PUUTARHA-AATTEEN
KANSALLISET ISÄT

Hyödyn aikakaudella, jolloin pyrittiin
kehittämään monin tavoin talouselämää, syntyi Turun akatemiassa myös
puutarhatalouden aate. Luonnontieteilijäprofessorit Pehr Kalm ja P.A. Gadd
kuuluvat kulttuurihistoriassamme saman aikakauden merkkimiehiin kuin
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Fagervikin kartano Inkoossa vuonna 1890. Museoviraston kuva-arkisto.

kansallisen historian ja kansanrunouden tutkimuksemme suunnan näyttäjä
H. G. Porthan.
Kalm julkaisi Flora Fennican vuonna 1765. Teos on rinnastettavissa Porthanin De poesi Fennicaan. Kalmin johdolla julkaistiin väitöskirjoja, joissa pohdittiin mm. “vadelmien hyödyllisyyttä
taloudessamme” tai aiheena oli “Ajatuksia siitä vahingosta, minkä pakkanen
tuottaa Suomen maanviljelykselle ja
puutarhanhoidolle”. Päävastukset oli
siis jo tieteellisestikin kartoitettu.
Gaddin ”Krydimaan Yrttein Kaswannot” vuodelta 1768 luetellaan hyötykasveista mm. sallati, spinati, purju,
silleri, isopi, kyndeli, meirami, timiami,

pårtlaka, pasilika, salwia, kaali, melloni,
kurkku, punapuu, rädisi, maapäärynä,
rödbeti, räätikkä, ärtskäki, maapäärynä,
sparisi ja piparruuti.
Kalm, joka oli käynyt tutkimusmatkalla mm. Amerikassa, pohdiskeli myös
esteettisiä asioita. Hän puhuu 1700-luvun puutarhan geometrisesta tyylistä:
“Yleisimmin käytetty ja kaunein kasvija puutarhan muoto sanotaan olevan
neliö tai suorakaide, koska siihen saattaa laittaa puutarhataiteen mukaisesti
enimmin säännöllisyyttä ja miellyttävimmät näköalat.” Tällaisia ranskalaismallisia barokkipuutarhoja olivat Herttoniemen ja Fagervikin kartanoiden
puutarhat, huipussaan geometria oli
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Voipaalan kartanossa Sääksmäellä.
Itse Porthankin puhuu puutarhoista kirjeessään saksalaiselle kollegalleen
Schlözerille 1779: “Puutarhaviljelys on
Suomessa viime vuosina tuntuvasti laajentunut. Kirsikka-, päärynä- ja omenapuita ei enää ole vain maan eteläosissa,
vaan yhä kauempana pohjoisessa, joten
kypsiä hedelmiä voi jo ostaa niinkin
kaukaa kuin Pietarsaaressa.” “Eurooppalainen saksanpähkinä ei kestä ilmastoamme, mutta kanadalainen pähkinäpuu, jonka herra Kalm on tuonut maahan, tuntuu menestyvän. Kasvimaissamme ovat yleisimpiä valko- ja punakaali, kukkakaali, juurekset, pavut, pinaatti ja parsa.” Puutarhan hyöty ja
kauneus, periaatteella “utile et dulci”
olivat Ruotsin akatemian ja valistuksen
perinteiden mukaisesti selvästi näkyvillä.

K I R JA L L I S U U D E S SA M M E

Pohjana oli antiikin runoudesta periytyvä rakastavaisten kohtausmaisema,
“locus amoenus”, plataaneineen,
sypresseineen, laakerilehtoineen, jotka
sitten pohjoismaissa olivat muuntuneet
lehdoksi, laaksoksi, niityksi tai yrttitarhaksi: “Tulin onneni yrttitarhaan”, lauletaan kansanlaulussa. Yhtä lailla mallina on Korkean Veisun Salomon yrttitarha, jossa rakastettu – ruusunnuppuun verrattu – kohdataan aamulla varhain.
Hyödyn aikakausi oli pyrkinyt kaikin voimin korpien ja soiden raivaamiseen. Tunnettuja olivat Pohjois-Karjalan Korpi- ja Koski-jaakko eli Steniuspapit, jotka korven raivaamisen ohella
pyrkivät tuomaan hengellistäkin valistusta Itä-Suomen perukoille. Korven
ihannointi, korpiromantiikka sai kuitenkin odottaa vielä seuraavaa vuosisataa.
Sen sijaan luonnon töitä jatkava puutarha- ja puistokäsitys alkoi hahmottua
esiromantiikan aikana 1700-luvun lopulla.
Luonnonläheisiä, englantilaismallisia puutarhoja alettiin luoda 1700-luvun
viimeisenä vuosikymmenenä mm. Piikkiön Raadelmaan ja Tuusulan Gammelbyhyn. Raadelman omistaja oli professori G.E. Haartman, josta itse Porthan
kirjoitti: “Professori Haartman aikoo
laittaa omistamaansa Raadelmaan englantilaisen puutarhan, siitä tulee varsin
kaunis, ja se on nerokas tapa päästä rahastaan. Korkona on etupäässä mielihyvää.”

PUUTARHAN
KAUNEUS LÖYDETÄÄN

Rinnalla kulki tuo yrttitarhain runous.
Runoilijat tunsivat seuraavan vuosisadan Aleksis Kiveä myöten Joh. Qvisfeldin Taivaallisen Yrttitarhan seura -nimisen painotuotteen, joka ilmestyi vuonna 1779 suomennettuna. Tuossa paratiisissa kasvaa sypressejä ja pyhiä savupuita, yrttisänki, siellä on keto ja sinne
on rakennettu “ilomaja”.
Erityisesti Ruotsin vallan aikainen
balladirunoutemme ja kansanlaulu suosivat romanttista yrttitarha-aihetta.
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Englantilainen kirjallisuus oli jo
1700-luvun alussa pohdiskellut luonnonmaiseman ja puutarhan suhdetta ja
heidän jäljillään oli syntynyt kokonainen
sukupolvi puutarha-arkkitehteja ja
suunnittelijoita. Suomessa puutarhojen
perustamisesta tuli säätyläisten suuri
harrastus.

K I R JA L L I S U U D E S SA M M E

le liljoja, omenia ja viinirypäleitä”.
Kupittaalle perustettiin taimitarha
ja sieltä käsin harjoitettiin valistustoimintaa, vaikka Turussa toiminta tyrehtyikin vuonna 1855. Uskoa tulevaisuuteen luotiin kuitenkin jo Floran päivänä 1856, jolloin Suomen Talousseuran
puutarhatoimikunta kokoonkutsui Kupittaalle puutarhaharrastajia. Toimikunta muuten suomennutti ruotsinmaalaisen Olof Enerothin opaskirjasen Kasvitarha rahvaan hyödyksi.
Kansallisen herätyksemme peruskirja Kalevala, joka ilmestyi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana 1835, oli kuvitteellisen menneisyyden eepos, mutta sen ohella realistinen,
vihreä luonnon kirja. Kalevala piirsi
kansallistajuntaamme kansallisromantiikan ajalle tyypillisen, erämaita ja koskematonta luontoa ihannoivan Suomen
luonnon kuvan. Eepoksen pohjana oleva kansanrunous suhtautuu taiderunouteen niin kuin villi korpi viljeltyyn
puutarhaan. Muinaissuomalaisten ylijumala on metsästäjäkulttuurin – korkeintaan vähän kaskea raatavan eräkansan –
Ukko eikä Raamatun Herra Jumala
Eedenin puutarhassa.
Lönnrot silotteli romanttisista syistä
eepoksestaan pois kansanrunoutemme
myöhemmät jumalat, Pellon Pekot ja
Äkräät. Lönnrot loi Metsä- ja KorpiSuomen kansallisromanttisen kuvan.
Silti hän oman elämänsä ehtoopuolella
oli mitä innokkain puutarhuri, puiden
istuttaja kotonaan Sammatissa, ensin

KANSALLISROMANTTINEN
KORPI-SUOMEN KUVA

1800-luvun pari vuosikymmentä olivat
kaikkien kansallisten pyrintöjen kannalta varsin passiivista aikaa, niin myös
viljelyksen osalta, Suomen Talousseuran ponnistuksista huolimatta. Uusi ja
ennen näkemätön aktiivisuus koitti,
kun Suomi liitettiin Venäjän valtakunnan yhteyteen. Kansallinen herätys ja
maamme taloudellisen aseman kohentaminen kulkivat käsi kädessä, ja johtomiesten mielenkiinto ulottui kaikkeen
kulttuuriin.
Aikakauden huomattavia kansallisia
tapauksia oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustaminen 1831, mutta
myös Finska Trädgårdsodlingssällskapetin perustaminen 1837; viimeksi
mainitun seuran tukimiehiä olivat mm.
senaattori L. G. von Haartman ja ministerivaltiosihteeri R. G. Rehbinder. Seurojen aatesisältöä kuvaavat niiden tunnuslauseet; edellisen ”Pysy Suomessa
pyhänä” ja jälkimmäisen ”Floreasque et
lilia pomaque posteris et uvas”, suomeksi ‘’Kukoista ja tuota jälkeentulevil45
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Nikun, sitten Lammin talossa, tekipä
hän yhtenä suurtyönään yhden peruskirjoistamme, Suomen kasviston vuonna
1860. Tämä teos loi ammattisanaston
myös puutarhureille.
Rinnan Lönnrotin kanssa nuori J.L.
Runeberg loi ideaalikuvan Korpi-Suomesta kuvatessaan Saarijärven pitäjää.
Runeberg löysi Saarijärvellä omien sanojensa mukaan “kansan kauneuden”
ja luonnon. “Ei mikään voi vaikuttaa
mahtavammin mieleemme kuin äänettömän sydänmaan metsien syvyys”,
hän kirjoittaa haltioituneena erämaaluonnosta.
Saarijärven Paavossa Runeberg teki
Suomen Talousseuran toimintaa tukevaa propagandaa siitä, miten korpi, halla ja päälle tunkeva villi luonto voitetaan
sitkeydellä ja rukouksella. Olisi hän kyllä voinut laatia runon siitäkin, mitä vaikeuksia kokivat Varsinais-Suomen
omenanviljelijät vaikkapa isonvihan aikaisina suurina “omenasurman” vuosina; aihe ei vain ollut yhtä kiehtova kansallisromanttisesti.
Runeberg paneutui puutarhurin
maailmaan ja kasvien elämään sekä runoudessaan että suorasanaisissa vertauskuvallisissa Vanhan puutarhurin kirjeissään vuodelta 1837. Runeberg ylisti
ihmisen ja luonnon yhteyttä sekä luonnossa näkyvää jumaluutta ja vastusti
aikakauden ahdashenkistä pietismiä.
Puutarha-aate levisi talonpoikien
keskuuteen hitaasti. Sitä kuvastaa esim.
suomalaisuusmies Yrjö Koskisen ha-
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vainto kotiseutukirjojen klassikossa
Kertomus Hämeenkyrön Pitäjästä vuodelta 1852: “Yrttitarhoissa, joita ainoastaan herrojen hallitsemissa taloissa löytyy, viljellään tavallisia kryytimaan kasveja ja monenmoisia kukkasia. Omenapuu- (Pyrus malus) luonnistuu hyvin,
mutta tarvitsemme talveksi peitettä juurillensa. Kirsipuuta (Prunus cerasus) ei ole
täyskasvanutta, mutta saattaapa sekin
täällä tuleentua ja hedelmiä antaa. Talonpoikasilla on harvoin muuta kryytimaan istutusta, kun tupakki-maansa
naveton takana ja välistä muutama kukkas-pöytä, huoneitten vieressä.”
TOPELIUS JA PUUTARHA-AATE

Vihreänkin Suomen merkkipäivä oli
toukokuun 13. vuonna 1848, jolloin F.
Cygnaeus piti ylioppilaille sytyttävän
puheensa ja jolloin ensi kertaa laulettiin
Vårt land. Suomen nimeen vannottiin
siis nimenomaan Kukan eli Floran päivänä. Flora, kukkien koristama neitsyt
tavallaan oli siis mallina myöhemmälle
Suomi-neidolle, mutta paljon nuorempana, keväisempänä ja luonnonomaisempana. Suomen kansallisen tietoisuuden kevät oli vihreä ja tunnelma
bellmanilainen kuin Haagan lehdossa.
Suomen puutarha-aatteen painopiste siirtyi 1800-luvun jälkipuoliskolla
Helsinkiin niin kuin muukin kansallinen toiminta. Professori C.R. Sahlbergin ja kumppaneiden ponnistukset kasvitieteen ja puutarhakokeilujen parissa
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alkoivat tuottaa tulosta. Syntyi myös
kauppapuutarhurin ammatti.
Koulumiehet ryhtyivät ajamaan
kotipuutarha-aatetta siinä kuin muutakin kansanvalistusasiaa. Puutarhurit
perustivat lukuisia yhteenliittymiä ja
sekoittivat vuosikymmenten aikana
näihin pyrintöihinsä kielitaistelun ainekset, ikään kuin kukkien kieli ei olisi
ollut kansainvälinen yhteinen kieli. Ei
riittänyt että puhuttiin kukille omalla
kielellä, myös puutarhakoulutus ja liitot
piti saada sekä suomen että ruotsinkielisiksi.
Joka tapauksessa taustalla oli suuri
yhteinen puutarha-aate. Sen julkituojana ja muotoilijana oli verrattomasti etevin monen muunkin kansanvalistuksellisen asian propagandisti Z. Topelius.
Maamme kirjassa vuonna 1875 – ja sen
kymmenissä uusissa painoksissa aina
peruskouluun saakka – Topelius yhdisti
Suomen luontokuvan piirteet, korven
ja puutarhan, nuo kaksi toisiaan täydentävää mutta myös toisiaan vastaan sotivaa vihreää elementtiä.
Topelius opetti kansanvalistajan
tyylillään, miten Suomen luonnon suurin rikkaus on metsä. Metsä-Suomen
rinnalle Topelius piirsi Viljely-Suomen
ja vielä erikseen omana lukunaan Puutarha-Suomen kuvan, tavoitteet ja tehtävät. Topelius sanoi, että jos rikkailla
on kauniita ja suuria puutarhoja, niin ei
köyhimpien torpparienkaan pidä jäädä
vaille papuja ja kaalia.
Topelius kirjoitti, että vierasmaalais-
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Seestan kartanon puutarhaa. Kuva: Signe Brander 1910–1920-luvuilta.

ten kasvilajikkeiden menestyminen
maamme ilmanalassa vaatii erityishuolta. Pyrkimys kesyttää luonnon voimia ja
jalostaa niitä vaikuttaa vuorostaan myös
ihmiseen. Topelius oli metsien ja puutarhojen puolestapuhujana, Societas
Pro Fauna et Flora Fennican kantavana jäsenenä ja omien kotipuutarhojensa viljelijänä samanlainen käytännön
mies kuin esim. Lönnrot.
Myös Välskärin kertomuksissa Topelius kuvaa puutarhoja. Hän kuvaa
sekä “kasvien kuninkaan” Linnen puutarhaa Hammarbyssä että sen suomalaista jäljitelmää Turussa, mallina oli
professori Johan Gadolinin puutarha.
Tämän “Surutoin oli ainoastaan kaino,
vaikkei suinkaan vähemmän viehättävä
jäljennös Hammarbystä – kukkaiskuninkaan suuren yleisvaltakunnan kaukainen alusmaa”. Kuvaus tästä turkulaispuutarhasta on haltioitunut:
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”Tuskin oli koko laajassa Suomenmaassa niin hyvästi hoidettua puutarhaa,. niin hienosti sannoitettuja käytäviä, niin kauniita tammia, vaahteria ja
lehmuksia, niin hedelmällisiä luumu- ja
omenapuita, niin hyvin hoidettuja marja- ja akaasiapensaita, niin hyvästi kepitettyjä humalikkoja ja hernepenkkejä ja
niin huolellisesti kasvatettuja ruusuntaimia. Siellä oli vielä enemmänkin: siellä oli harvinaisia ulkomaisia, Etelä-Euroopan, Amerikan ja Itä-Intian kasveja
kasvihuoneissa, kahvi- ja teepensaita,
pumpulipuita, silkkiäispuita silkkimatoineen ja sokeriruokoja, jotka korkeiden lasi-ikkunain läpi imivät makeutta
auringosta. Siellä oli tuhansittain monivärisiä kukkia, jotka imivät tuoksunsa
noista kovista Suomen vuorista, mitkä
taitamattomille, kurjille ja laiskoille kasvavat ainoastaan niukkaa sammalta; ja
tässä ihanain, täyteläisten, väliin kainojen, väliin reheväin, milloin kalpeiden,
milloin loistoisten Floran tytärten kuningaskunnassa surisi monta tuhatta
hauskaa pienoista mehiläistä.”
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puutarhojen kauneuteen antoi Vanhan
Suomen liittäminen muun Suomen yhteyteen 1811. Yksinomaan jo Viipurin
Monrepos’n puisto tuli muidenkin kuin
isäntiensä, Nicolay-suvun iloksi.
Varsinainen vihreän levittäytyminen liittyy 1800-luvun jälkipuoliskolla
kaupunkisuunnitteluun. Vaikka ei vielä ollut puutarhakaupunkien aika, alkoivat kaupungit Turun, Helsingin ja Viipurin malliin kiinnittää huomiota rakennusarkkitehtuuria ja asemakaavoja
myötäileviin puistoihin. Julkisilla puistoilla ja puutarhoilla oli nyt sija kaupunkikuvassa. Kannattaa muistaa myös
vuosisadanvaihteen suurten liikemiesten puistopuutarhat kuten Kordelinin
Kultaranta ja Amos Anderssonin Tamminiemi tai taiteilijahuvilat, esimerkiksi Saarisen Hvitträsk, Gallenin Tarvaspää ja Wikströmin Visavuori. Niissä
puutarhoilla, Perkoloilla ja istutuksilla
oli keskeinen osuus. Suomalainen maalaustaidekin löysi puistot, vaikka usein
mallina olivat Euroopan kaupunkien
puistot, bulevardit ja esplanadit Edelfeltin Pariisin näkymistä alkaen.
I.K. Inha, joka kuvasi sekä kameralla että kynällä Suomen Hangosta Lappiin saakka ja oli erikoistunut erämaamaisemiin, on kirjoittanut kiintoisasti
Suomen maisemia -teoksessaan vuodelta
1909 myös siitä, miten kaupunkikuvaa
voidaan parantaa vehreyttämällä. Hän
ottaa esimerkin Helsingin Tähtitorninmäen seudusta, joka oli keritty runnella.

LEPOLAT, SURUTTOMAT JA
KANNAKSEN PUUTARHAT

Monet Ruotsinvallan aikaiset Lepolat ja
Suruttomat jatkoivat olemassaoloaan
1800-luvulla ja tulivat osittain julkisiksikin puistoiksi. Oli mm. Yrjö Maunu
Sprengtportenin perustama Seestan
kartanon puutarha ja puisto Lahdessa.
Mutta erityislisän Suomen puistojen ja
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”Kaupunki on koettanut korvata
sen, mitä se näköalan suhteen laiminlöi,
myöntämällä sitä runsaammin varoja
vuoren kaunistamiseen. Kaupungin
puutarhuri on saanut vapaasti osoittaa,
mitä hänen taiteensa kykenee aikaansaamaan, ja hänen käsissään on vuori
vuosien kuluessa joutunut todella hämmästyttävän muutoksen alaiseksi. Hän
on kuvaannollisesti sanoen kaikkien
kuivimmasta, kovimmasta reikäleivästä
tehnyt lihavan, muhean pullan, joka on
teillä, käytävillä, puilla ja kukkapenkereillä koristeltu ihanaksi kuin sokerileivos. Luonnon raihnauksien, kivien, kallioiden ja halpain yrttien päälle puutarhuri on heittänyt mehevän vihreän nurmivaipan, joka kerittynä ja kasteltuna
hamaan syysmyöhään saakka loistaa
kuin ruhtinaallinen sametti.
Kieltämättä tämä on täydellinen
luonnonmullistus, ja siitä on paljon väitelty. Kalliot olisi pitänyt säilyttää kallioina, kuusia, petäjiä ja katajoita olisi
pitänyt istuttaa niihin paikkoihin, missä ennestään oli multaa. Kummallakin
käsityksellä on puolensa. Tuolla luonnon parantamisella kaupunkipaikoissa
on vankat juuret, samoin noilla monilla ulkomaisilla puilla. On ikäänkuin
kaupunkilaiset niitä suosimalla tahtoisivat osoittaa, että heidän kuntansa on se
rengas, joka sitoo maan muuhun maailmaan.”
Oikeastaan tämän enempää ei ole
sanottavaa puutarha-aatteen kansallisuuden ja kansainvälisyyden suhteista
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tänäkään päivänä. Pitää antaa kaikkien
kukkien kukkia.
Saattaa olla, että Suomen puistojen
kultakausi oli juuri tuo vuosisadan vaihde. Se liittyy esim. vilkkaaseen kylpyläelämään ja siihen, että maahamme asettui venäläistä varusväkeä, kauppiaita ja
huvittelijoita joiden kulttuuripiiriin jo
omassa maassaan kuuluivat rehevät
puistot ja puutarhat. Pietarin vaikutus
oli mitä ilmeisin.
Viipurin läänin kolme kaupunkia
olivat kaikki varsin vehreitä. Käkisalmi
oli “kukkivien omenapuiden kaupunkiidylli”, Sortavala Vakkosalmen puistoineen oli ympäröivän kauniin Laatokankarjalaisen maiseman helmi. Itse pääkaupunki oli “Viipuri vihanta”, jonka
“puiston kaunehimman, ihanimman,
Monrepos’n” ovat tallettaneet muistoihinsa monet taiteilijat ja kirjailijat Kersti
Bergrothista Lempi Jääskeläiseen tai
Eeva-Liisa Manneriin, jonka romaanissa Tyttö taivaan laiturilla kuljetaan tunnelmallisilla puistokaduilla.
Karjalan Kannaksesta tuli venäläisen luonnonmukaisen ja romanttisen
puisto- ja puutarha-arkkitehtuurin läntisin vyöhyke. Tästä kertoo TerijoenUudenkirkon seudun rehevä huvilakulttuuri, unohtamatta esim. Thesleffien, Simbergien, Zilliacusten reheviä
huvilapuutarhoja Viipurin lähistöllä;
kaikki ne ovat jättäneet merkkinsä Suomen taiteeseen ja runouteen. Unohtaa
ei pidä myös Lintulan naisluostaria Kivennavalla.
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Kuuluisimpia Kannaksen puutarhoista oli kirjailija ja kulttuurimatkailija Olavi Paavolaisen kotona Kivennavalla; suotta ei kirjailija ilmoita omaelämäkerrassaan harrastuksekseen puutarhan. Samassa yhteydessä hän kirjoittaa:
”Vuosisadan alun maun mukaan arvosteltuna kotini oli ihmeteos, mutta saisi
funkisarkkitehdin pahoinvoivaksi. Heliotroopit tuoksuivat varjoisilla parvekkeilla, salin jättiläispalmut kuvastuivat
parkettiin”. Kuvaan kuului “tuuheassa
luonnonpuistossa tekolampi saarineen
ja joutsenineen, joka syksykuutamossa
olisi hurmannut Böcklinin”. Tämä puutarha on näyttämönä Helvi Hämäläisen
romaanissa Säädyllinen murhenäytelmä
vuodelta 1941.
Kivennavalla kokoontuivat kuuluisat taiteilijat, Tulenkantajat. Kaiken
tuhosi sota. Paavolaiselle maiseman
menetys oli raskas. Paavolaisen serkku,
runoilija ja kuvataiteilija Ilmari Pimiä
kertoo: ”Toisenlaista oli vuosia myöhemmin, kun Vienolaa ei enää ollut ja
Olavi oli suurin ponnistuksin saanut
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luoduksi Keuruun karulle kallioniemelle Vienolan puutarhaa mukailevan puutarhan uuden huvilansa ympärille. Ei
ollut se rajan taakse jääneen veroinen,
vaikka sielläkin heliotroopit hehkuttivat
sinipunasilmiään ja valkotupakoista leijui täyteläinen tuoksu. Niemi oli kaunis
mutta tuulille altis. Iltaisin painauduimme parvekkeen nurkkaukseen ja katselimme järvenpuoleiselle sivulle auringonlaskua vasten pystytetyn kipsisen
Milon Venuksen jalomuotoisia piirteitä. Veistos näytti sulautuvan hyvin suviyössä uinailevan suomalaisen erämaamaiseman idylliseen kuvapintaan.”
Näin siis romanttinen puutarhataide
lopulta sijoittui erämaamaiseman kehyksiin.
KORPI JA PUUTARHA

Joel Lehtosen novelli Kuolleet omenapuut
kuvittaa loistavasti kahta suomalaista
perusasennetta puutarhaan, kielteistä ja
myönteistä. Erään kokoelmansa nimessä Korpi ja puutarha hän asettaa ikään
kuin vastakkain nämä kaksi luonnonelementtiä. Aapeli Muttisen hahmossa
itsensä kuvannut Lehtonen on kuin
roomalainen runoilija Horatius maahuvilallaan ja sen puutarhassa. Muttisen
Putkinotkon rehevää rappiota voi vieläkin ihailla Säämingin Inhassa, eräässä
kansallismaisemassamme.

Olavi Paavolaisen maisemia Kivennavalla. Kuva: Irja Kalajoki. Museoviraston kuva-arkisto.
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Muttinen-Lehtonen katselee huvilansa kuistilta onnen raukeana korvessa ja kivikossa tönkivää vuokramiestään
Käkriäistä. Tämä taas ajattelee pahimpaan louhikkoon puutarhansa rustanneesta Muttisesta: “Siihen hänen nyt
piti se teettää. Että olisi näköala, mutta
antaapa sitten syreenien tukkia ikkunansa! Ja tähän rupesi ja raivautti itselleen ryytimaan.” Kirjakauppias ja kauneudennautiskelija Muttisen “rekooria”
Käkriäisen piti vahtia ja saven ajolla
parannella.
Käkriäistä sapettaa moinen työ
omenapuiden vuoksi: ”Mutaa mokomille, – ja vahtia piti niitä jäniksiltä, isoilta ryssänjäniksiltä. Olisivat kasvit olleet lanttuja, kaaleja, mutta ovat törkyä,
punaisia ja sinisiä kukkia, ja nyt kun
omenapuut ovat kuolleet, sellaisia viinimarjapehkoja, etteivät pienetkään voi
maistaa heistä, kasvavat mustia räähkämarjoja.” Ja niiden viereen Muttinen oli
vielä hankkinut ruusujakin, joita ”kaunistuksia” Käkriäinen vihasi sydämensä pohjasta.
Joel Lehtosen Lintukoto Sääksmäen Vohlisaaressa on kaunein ja kansallisin kirjallisuutemme puutarha. Tätä
kotoista onnelaa, kuin Onnen saarta
valtameressä, luodessaan kirjailija kertoo tavoitelleensa Italian luostareiden ja
Valamon mielikuvaa.
Korven ja puutarhan vastakohtaisuuden piirtää ironisesti karun ”Kairanmaan” kirjailija Pentti Haanpää vuonna 1939 julkaistussa jutussaan Kuusipuu,
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jossa kuvataan puutarhakoulun idylliä
ankeina pulavuosina.
”Puut ja pensaat rehoittivat pulskasti, ja monenkaltaiset, ällistyttävän
värikkäät kukat kukoistivat. Oikea rehevyyden ihme, yrttitarha, keidas erämaassa oli puhjennut pohjolan karuun
maaperään. Johtui mieleen Raamatun
luvattu maa, joka tiukkui lihavuudesta
ja ytimestä. Mutta niinpä paikka olikin
kasvitarhakoulu. Kolmekymmentä
vuotta oli siellä tehty puun ja kukan
eteen työtä. Sata nuorta naisihmistä
pehersi ja ahersi siellä maan kimpussa
joka kesä, pyöreät perät kohti taivasta.
Täytyi siinä karunkin maan muodostua,
kolian tulla sileäksi, korven väistyä ja
muutoksen tapahtua. Viljelys oli voimaperäistä. Syvälle täällä pyrittiin, metri
maan uumeniin. Vahvasti piti muodostua muhevaa ruokamultaa.”
Tämmöiseen keitaaseen karuuden
keskellä pääsee muuan Jahvetti renkimieheksi. Rähjäisen, nokkosten ympäröimän mökin kasvattia Jahvettia kukkien ja puskien kauneus ärsyttää; ne
tuntuvat pilkkaavan häntä. Jahvetti
muistaa isänsä sanat tästä kauniista paikasta: “On siinä koreutta, muka silmänruokaa! On siinä tehty puun ja kukan
päälle työtä... Niistä sanoista oli uhonnut järkimiehen salainen halveksunta
epäkäytännöllisiä asioita kohtaan, kaikkinainen Salomonin viisaus, tuon kuninkaallisen Salomonin, joka oli kasvattanut maasta kaikenlaisia iloisia puutarhoja ja huomannut sen turhuudeksi...”
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Nyky-Suomen ehdottomin kirjallisuuden puutarhafilosofi on Paavo Haavikko, jolle metsä ja puut ovat luovia
organismeja, kun taas talous ja valta
ovat kahlehtivia organisaatioita. Puut
ovat ihmistä viisaampia, niiden tieto on
kadehdittava. “Puut kaikki heidän vihreytensä” vuodelta 1966 osoittaa kokoelman nimenä Haavikon puita kohtaan
tunteman kunnioituksen. Haavikon
männyt, tammet, syreenit ja krysanteemit ovat osa hänen filosofiaansa, ehkä
sen keskus.
Samana vuonna 1973 kuin Runoja
matkalta salmen ylitse, ilmestyi Haavikolta myös näytelmä Sulka. Se sijoittuu
Savoon, Joroisiin, sotilasvirkataloon itse asiassa Grotenfeltien Järvikylän
kartanoon - vuosina 1785 ja 1810.
Näytelmän päähenkilö Nils yrittää
soveltaa valistuksen ja romantiikan ajan
murroksen mukaista filosofiaa omaan
elämäänsä eli yrittää ryhmäliittoa kolmen kaunokaisen kanssa, yhden vihityn
ja kahden vihkimättömän. Nils uskoo
kasvatuksen voimaan, “mitä jalostus on
puutarhanhoidossa, sitä kasvatus ihmiselle”. Mutta kasvatukseen tarvitaan
sovelias ympäristö.
Nils haluaa muuttaa maiseman, koivun, kuusen ja männyn tilalle hän istuttaa roomalaisen kuparipiirroksen mallin mukaan pinjoja, sypressejä, poppeleita, korkeita ja kapeita puita. Pohjoisen puolelle hän loihtii Rooman Campanjen, lännen puolelle Venetsian, mutta etelään englantilaisen puutarhan.
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“Olkoon minun tunnuslauseeni: englantilainen puutarha, ranskalainen kasvatus. Vapaasti kasvavia puita. Puita
ryhmissä, jotka ikään kuin keskustelevat, teetä juodessaan. Vähän tervaleppiä harventamalla saa niistä korkeitten
poppelien näköisiä. Ja paalut saan rantaan, saan itään Venetsian. Mutta onko
minun tyydyttävä siihen että idän puolella on kasvimaa. Hyödyllinen kyllä,
mutta ei kasvattava.”
Nils pyytää ystäväänsä kapteeni
Jackia tuomaan Tukholmasta eteläisten
puitten siemeniä, vartteita ja juuria. “Ja
yksi verso kuningas Kustaa Kolmannen
itkupajusta, jos vain saat. Varasta.”
Nilsin yritys puutarhan kasvatuksesta onnistuu, mutta – valitettavasti –
ei kokeilu yhteisavioliitosta kolmen
nuoren naisen kanssa. Tämän kaikkien
puutarhurien juhlanäytelmän loppuvaiheissa Jack palaa matkaltaan, joka oli
ulottunut Amerikkaan asti. Sieltä hän
tuo linnunmunan kokoisia jättiläispuun
siemeniä – New Yorkista Joroisiin.
Suomi on maailman pohjoisinta
seutua, jossa idän ja lännen rikkaat puutarhakulttuurit ovat yhtyneet omaperäiseen kansallisen vihreään.
Teksti on lyhennelmä Kotiseutu-lehdessä 4/
1989 julkaistusta samannimisestä artikkelista.
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ÖRTAGÅRD, TRÄDGÅRDAR OCH PARKER
I VÅR LITTERATUR

RESUM
É

Trädgården, liksom annat odlat och kulturens
ursprung kommer från öst. Grekland och Rom
fick sin trädgårdsinspiration främst från ”Tvillingsflodernas” (Mesopotamien) kulturfolk. Därifrån har även Europas trädgårdsdikter och- alster samt filosofi kommit.
Kunskapen om finska trädgårdar d.v.s. dess
ursprung är ungefär lika gammal som dess författade minnesmärken.
Mikael Agricola presenterar i sin Bönbok
Biblio 1544 en kalender som doftar av alla i Europa kända medeltida medicinala växter.
Kalevala ritade in i vår nationalkänsla den
för vår nationalromantiska tidsperiod typiska innovativa finska naturens bild, ödemark och orörd
natur.
Fornfinnarnas övergud är skogskulturen –
stint och arbetsidogt ödemarksfolk – Gubben
och inte Bibelns Herre Gud i Edens trädgård.
Joel Lehtonens novell ”Kuolleet omenapuut”
beskriver på ett utmärkt sätt två finska grundläggande förhållningssätt – det negativa och det
positiva.
Ödemarkens och trädgårdens motparter har
även beskrivits ironiskt av Pentti Haanpää.
Dagens onekliga litterära trädgårdsfilosof är
dock Paavo Haavikko. För honom är skogen och
träden skapande orgasmer, emedan ekonomi och
makt är fjättrande organisationer.
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Karlbergin kartanon puutarha vuonna 1920.
Museoviraston kuva-arkisto.
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AULANKO
HÄMÄLÄISESTÄ KULTTUURIMAISEMASTA
MODERNISAATION MONUMENTIKSI
Taneli Eskola, taiteen tohtori

Hämeenlinnan kupeessa sijaitseva Aulanko tuli 1800-luvun lopulla tunnetuksi Karlberginä. Se oli Venäjällä asekaupoissa rikastuneen hämäläissyntyisen
eversti Hugo Standertskjöldin (1844–
1931) luomus, eräs Pohjoismaiden suuritöisimmistä puistoista ja kuuluisa
matkailunähtävyys.
Standertskjöld lunasti alueen vuonna 1883 yhdistäen siihen useita tiloja.
Monenlaiset rakennustyöt, raivaus- ja
istutustyöt tekivät 74 hehtaarin suuruisesta maa-alueesta julkisen kansanpuiston, jonne kaikilla oli vapaa pääsy. Puistotyö oli huipussaan 1880-luvun lopulla
mutta jatkui eri muodoissa ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Vilkkaimmassa vaiheessa töissä kerrottiin olleen
300 miestä kerralla.
Viime vuosina suojeltu alue on laajentunut. Jos Aulangonjärven takaiset
alueet lasketaan mukaan, tulee puistometsän laajuudeksi nykyään reilusti yli
300 hehtaaria.
Kartanopuistoon liittyy runsaasti
erilaisia hienouksia, samoin puiston
luojaan tarinoita. Tämä esitys painottuu
kuitenkin Aulanko-Karlbergia luon-

nehtivaan eri kulttuurikerrosten limittäisyyteen ja puiston sosiaaliseen käyttöön.
Eksoottisen loiston Karlberg, Hämeen helmi, alkoi jo 1930-luvulla
muuttua kadotetuksi muistojen puistoksi. Aukusti Simojoki totesikin paikasta 1940-luvulla: ”On kummallista,
kuinka nopeasti unhon multa kätkee
alleen kaiken.” Silti muistot ovat olennainen osa paikan identiteettiä. Joku
muistaa Aulangon Sibeliuksen nuoruuden ja Finlandian sielunmaisemana.
Joku toinen puolestaan yhdistää Onnentemppelin ja Eino Leinon, joka tästä huvimajasta innoittuneena kirjoitti
runonsa Kell´ onni on, se onnen kätkeköön.
AARIOISTA PERUNAPELTOJEN
KAUTTA GOLFIIN

Korkeakulttuurisia muistoja liittyy
myös oopperaan. Wagner oli Standertskjöldin lempisäveltäjä. Orkesterit
soittivat hänen musiikkiaan juhlissa,
joissa myös Aino Ackté esitti aarioita.
Pitkälle viety yritys tuoda korkeatasoinen teatterijuhla Graniittilinnaan ei
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kuitenkaan toteutunut koskaan. Sen sijaan elämään on jäänyt kepeästi soljuva George de Godzinskyn Aulanko-valssi. Tällaisten hohdokkaiden muistojen
retoriikka elää elämäänsä, mutta fyysinen paikka muuttuu nopeasti.
Vanhasta niitystä tuli sota-aikana
perunapelto kunnes se muutettiin golfkentäksi. Kasvihuoneiden paikka on
päässyt rapistumaan, mutta nyt siihen
suunnitellaan suurta kylpylää. Yksityinen kansakoulu muutettiin Matkailijayhdistyksen toimitaloksi ja lopulta romuvarastoksi, kunnes siitä EU:n tuella
kunnostettiin luonto- ja historiallista
tietoutta jakava Aulankokeskus.
Tällaisten muutosten johdosta paikan kulttuurihistoria on samanaikaisesti
sekä maiseman historiaa että myös sen
kuvallisen esittämisen historiaa ja edelleen myös uudistuvia toimintakulttuureita. Kaikesta huolimatta myös vaalimisen arvoisia puutarhataiteellisesti arvokkaita rakenteita ja luontokohteita on
yhä runsaasti jäljellä.
Pidämme Aulankoa kansallismaisemana. Tähän on kaksi eri syytä: kulttuurimaisema ja itse harju. Paikka on osa
Vanajaveden laakson perinteikästä kulttuurimaisemaa, joka pohjoisesta Sääksmäen Rapolasta jatkuu Vanajanselän
halki kaakkoon. Vesireitin varrelle sijoittuu keskiaikaisen Hämeen edustavimpia muistomerkkejä: Hattulan Pyhän Ristin kirkko, Lepaa ja muita vanhoja herraskartanoita sekä etelässä Hämeenlinna lukuisine muistomerkkei-
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Teetarjoilua Aulangonvuoren nikkarityylisessä huvimajassa1900-luvun
alussa. Kuva: C.O. Saxelin. Postikortti.Yksityiskokoelma.

neen. Seudun savisia maita on viljelty yli
tuhat vuotta, ja hyvin hoidetut pellot
avartavat kapean laakson maisemia.
Standertskjöld itse oli kotoisin Vanantaan kartanosta Janakkalasta, Vanajaveden reitin eteläpäästä. Venäjältä
Suomeen palattuaan hän halusi sijoittaa
valtavaa omaisuuttaan juuri kotiseudulleen, historiallisten ja modernien kulkureittien helposti saavutettavaan risteyskohtaan. Hämeenlinnan kaupunginpuisto eli Parkki oli eräs vanhimpia kaupunkipuistoja Suomessa. Se saattoi välittömällä läheisyydellään antaa mallin
järven toisella rannalla aloitettaville
puistotöille.

SUOMALAISEN MAISEMAN IKONI

Toinen syy pitää paikkaa kansallismaisemana on itse Aulangon harju. Se on
57

P U I ST OT
A U LA N K O

–

H Ä M Ä L Ä I S E ST Ä

JA

P U UTA R HAT

K U LTT U U R I MA I S E MA STA

M O D E R N I SAAT I O N

M O N U M E NT I K S I

Punkaharjun lailla. Mutta vasta harjun
laelle rakennetut näköalapaviljonki,
kahvila ja lopulta vuonna 1906 valmistunut, 33 metriä korkea graniittinen
näkötorni nostivat kohteen vetovoiman
huippuunsa. Tämä on turistisen katseen tavoittamaa edustusmaisemaa, jota
on loputtomasti käyty omin aistein todentamassa ja valokuvaamassa.
Paikka sijaitsee kaupunki- ja metsämaiseman rajavyöhykkeessä. Harjun
kaupungin puolelta kuuluvat moottoritien humina ja junan kolina muistuttavat sijainnista maan keskeisimpien kulkureittien tuntumassa. Samalla Aulangonjärven takaa avautuva metsä muistuttaa hongista, kuusista ja koivuista –
puusta Suomen vaurauden perustana ja
metsäluonnon merkityksestä yleensäkin. Itse puisto on käytännössä muuttunut puistometsäksi, kun sitä vuosikymmeniä on hoidettu metsäntutkimusta palvelevin periaattein.
Ylhäältä vuorelta alas rantaan johtaa 322 graniittiaskelmaa. Levähdystä
varten on rakennettu kolme väliterassia.
Alhaalla odottaa Robert Stigellin vuonna 1905 virolaiseen vuolukiveen veistämä karhuperhe varta vasten kallion
kupeeseen louhitussa luolassaan.
Tämä Aulangonvuoren puutarhataiteellisesti merkittävä kokonaisuus on
säilynyt näihin aikoihin verraten ehyenä lukuun ottamatta umpeenkasvaneita kiemurtelevia kujanteita. Niitä alueella oli yhteensä 30 kilometriä. Paikan
jylhyyttä korostaa nyt jo ikääntynyt
puusto, jossa on joukossa harvinaisia

osa etelästä Janakkalan Hakoisista alkavaa muinaislinnaketjua, joka Katumajärven Mantereenlinnan kautta jatkuu
Aulangolle, Hattulan Tenholaan ja edelleen Rapolaan. Hämeen harjuilla oli jo
varhain merkitystä Suomen maisemakuvan hahmottumisessa, kuten korkeilla maastonkohdilla muuallakin.
Ensimmäinen realistinen suomalaisen järviluonnon panoraama esitti Aulangon lähialueella sijaitsevaa Hauhon
Ilmoilanselkää Vermasvuorelta nähtynä. Kuva painettiin S. C. Hermelinin
vuonna 1796 ensimmäistä kertaa ilmestyneen kartaston kanteen. Sittemmin J.
L. Runebergin ja Zacharias Topeliuksen
kaltaisten runoilijoiden kansallisromanttiset tekstit vakiinnuttivat ylhäältä
nähdyn järvipanoraaman Suomen maisemien ikoniksi.
Maalaustaide valjastettiin kansallisten maisemaihanteiden foorumiksi,
mutta maalauksia on kohteesta harvoja – Alarik Böökin ja Hugo Backmanssonin tekemiä poikkeuksia lukuunottamatta. Maalaustaide ei siis tehnyt Aulangon Lusikkaniemeltä avautuvaa mallimaisemaa tunnetuksi vaan valokuvaus.
Lukemattomat julkaistut ja yksityiset
valokuvat kertovat paitsi maisemasta ja
puiston eri kohteista myös tapakulttuurista, puiston kokemisen tavoista.
Aulangonvuorelta avautuva panoraama yli Aulangonjärven kohti silmänkantamattomia metsiä tuottaa vangitsevan kokemuksen. Näkymä on suomalaisen maisemamatkailun kohteiden
huippua Kolin, Imatran tai vaikkapa
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jalokuusilajeja ja muita erikoisuuksia.
Uuden, vuonna 1934 valmistuneen,
betonisen näköalatasanteen yhteyteen
laati Lennart Segerstråle muinaishämäläisten karhunkaatoa kuvaavan freskon.
Kun paikka muuten henkii idealistisen
kansallisromantiikan tunnelmia, niin
fresko liittyy 1930-luvulla vallinneeseen
sotaisan sankarimenneisyyden ja heimoaatteen fantasiointiin.
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rostaan funktionalistinen hotellirakennus. Sitä laajennettiin voimallisesti
1970-luvulla. Tällä ajanjaksolla Aulangosta tuli osa Suomen Matkailuliiton
julkisivua ja kohteen vetovoima laajeni
kansainväliseksi.
Nykyaikaa, neljättä vaihetta, leimaa
kansallismaisemakeskustelu, kansallisen
kaupunkipuiston perustaminen, paikan
ympärillä käytävä arvokeskustelu ja elpynyt kunnostustoiminta.

AULANGON KEHITYSVAIHEET
MAISEMALLISUUS,
HISTORIALLINEN SYVYYS,
VALOISUUS

Aulanko-Karlbergin historiasta nousee
esille neljä kehitysvaihetta. Ensimmäinen vaihe oli Aulangon muotoutuminen kulttuurimaisemaksi 1880-luvulle
asti. Yhteys agraariin viljelymaisemaan
on säilynyt tähän päivään asti.
Toinen vaihe oli puiston muotoutuminen maisemanähtävyydeksi ja puutarhaksi Hugo Standertskjöldin aikana
1880-luvulta vuoteen 1928. Silloin paloi koristeellinen vanha päärakennus.
Tässä vaiheessa paikka oli jo siirtynyt
Hämeenlinnan kaupungin omistukseen
ja kartanon edustapuutarhan loisteliaat
istutukset olivat enemmän tai vähemmän rapistuneet. Tosin kolme kilometriä pitkä rantavalli edelleenkin muistuttaa alueen suuritöisimmästä projektista.
Tätä vaihetta seurasi kolmantena
vaiheena Aulangon nousu julkisuuteen
modernina turistikohteena ja puistometsänä vuodesta 1928 aina 1990-luvulle asti. Tällä jaksolla palaneen kartanon tilalle rakennetun väliaikaisen matkailumajan paikalle rakennettiin vuo-

Kaikista edellä luetelluista muutoksista
huolimatta paikalle on ominaista tiettyjen mielikuvien toistuminen. Yksi tällainen mielikuvakeskittymä on Aulangon
maisemallisuus.
Tarkasteltiinpa kohdetta puutarhataiteen, matkailun tai metsänhoidon
näkökulmista, nousee esille maiseman

Lintuperpektiivi vakiintui yhdeksi hallitsevista näkökulmista puistoon.
Aulangonvuori, graniittitorni ja Aulangonjärvi. Veljekset Karhumäen
postikortti 1930-luvulta.Yksityiskokoelma.
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tarkastelijan tavoittama visuaalinen yhteys laajempaan kaukomaisemaan, kulkureitit ja yhteys tilasta toiseen.
Tilat aukeavat sarjallisina toistensa
sisältä antaen mahdollisuuden nopeille
siirtymille tunnelmasta ja vistasta, näkymäakselista toiseen. Tämä koskee paitsi
ulkotiloja, myös alkuperäistä rakentamista, joissa huomioitiin tarkasti suurten ikkunoiden kautta tavoitettu yhteys ulkoilmaan. Myös näköalapaviljongit
olivat usein välittömässä näköyhteydessä toisiinsa. Eräs yhteys maiseman ja
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arkkitehtuurin välille syntyi hotellin
katolle rakennetusta kahvilasta, josta
näkyi ympäröivä viljelymaisema puistoineen.
Toista mielikuvakeskittymää on jo
tarkasteltu, nimittäin historiallista syvyyttä. Se on kansallismaisemille leimallinen piirre yleensäkin. Niiden edustavuus ja ainutlaatuisuus edellyttävät eri
aikatasojen läsnäoloa.
Tyypillinen esimerkki eri aikatasojen kohtaamisesta on Graniittilinna,
jota kutsutaan myös rauniolinnaksi, satulinnaksi ja joskus vesilinnaksi. Sen
lavastuksellinen uhkeus valeperspektiiveineen henkii muinaisuuden fantasiaa.
Kuitenkin eri aikatasojen kohtaaminen
on pohjimmiltaan uudistuva jatkumo.
Pelkkä kartanopuutarhan loisto ei olisi
riittänyt Aulangon maineen, käytön ja
kulttuurisen merkityksen uusiutumiselle vuosikymmenestä toiseen.
Kolmannessa mielikuvassa, valoisuudessa, ei ole kyse pelkästään visuaalisesta
strategiasta vaan myös sosiaalisesta.
Aulanko on ollut kesäpäivän ja pyhäpäivän aurinkoinen vierailupaikka, jota talvellakin käytiin ihailemassa. Silloinkin
hankien valkoisuus toistaa valoisuuden
mielikuvaa.
Sosiaalisessa mielessä tähän yhteyteen kuuluu myös yhdessäolo – perherituaalit, luokkaretket sekä nuorten ja
vanhojen kohtaaminen. Edelleen valoi-

Maisemamatkaajat ovat kavunneet torniin. Kuva: Taneli
Eskola 1996.
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A U L A N G O N K A R H U V E I S TO S
Liisa Lindgren, dosentti, erikoistutkija,
Kuvataiteen keskusarkisto

Vuonna 1905 kuvanveistäjä Robert Stigell
sai Karlbergin kartanon isännältä, eversti
Hugo Standertskjöldiltä, tilauksen monumentaalikokoisesta karhuaiheisesta teoksesta. Jo seuraavana vuonna kolmimetrinen vuolukivestä tehty Karhuveistos valmistui Aulangon Karhuluolaan. Taiteilijan
kerrotaan käyttäneen malleinaan täytettyä
karhua sekä Korkeasaaresta lainaamaansa
elävää karhunpentua.
Mahtavat luonnonvaraiset eläimet kuten karhut ja hirvet olivat löytäneet paikkansa kansallisessa kuvastossa jo 1800-luvulla. Niitä hyödynnettiin taiteessa vahvistamaan suomalaista identiteettiä 1900-luvun jälkipuolelle asti. Luola-aiheet veistoksineen olivat olleet erityisen suosittuja Keski-Euroopan
barokkipuutarhoissa.
Karhuveistos näyttää leikkisän harmittomalta, mutta se on monimerkityksinen teos.
Se on nimittäin muunnelma vuonna 1898
Helsingin Tähtitorninmäellä paljastetusta
Haaksirikkoisista, teok-

sesta, jossa Stigellin taiteilijanmaine oli kulminoitunut.
Karhuveistoksessa ja Haaksirikkoisissa on yhteisiä piirteitä: sommittelu, perheaihe ja näyttämönkaltainen sijoituspaikka.Teoksissa on silti olennainen ero. Kansallisen hädän kuvaukseksi ymmärretyssä
Haaksirikkoisissa mieshahmo yrittää pelastaa lapsensa, kun taas mastontynkään
tarrautunut äiti katoaa aaltoihin. Karhujen perheidyllissä sommitelman ylimpänä
isäkarhu vastaa toki pesän järjestyksestä,
mutta karhuemo on yhtä lailla läsnä ja puskee tyytyväisenä niskaansa männynrunkoa
vasten.
Stigellin oman elämän viimeisiä vuosia
varjosti sen sijaan
avioliiton kariutuminen. Joulukuussa 1907
taiteilija kuoli keuhkokuumeeseen ja Karhuveistos jäi hänen viimeiseksi suurteoksekseen.

Robert Stigell, Aulangon
Karhuveistos. Postikortti
1900-luvun alkupuolelta.
Yksityiskokoelma.
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suutta toistaa “vesikuvastin”, eli Joutsenlampi valkoisine lintuineen, samoin
kuin Ruusulaakson valkea nikkarityylinen huvimaja ja Hopealinjan valkeakylkiset vesibussit, jotka nekin kertaavat
valoisuuden imagoa.
Yksi, vielä palautettavissa oleva yksityiskohta on joukosta poissa – valitettavasti. Koko rantapenger oli aikanaan
hopeapajukujanteen reunustama. Toisaalta myös puistometsän tunnelmallinen varjoisuus on osa pittoreskin puiston valon ja varjon leikkiä.
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Vaikka lentokenttää ei ole lähistöllä, niin lentäminenkin kuuluu paikan
imagoon, sillä 1920- ja 1930-luvuilla
Aulangolla tehtiin yleisölennätyksiä.
Lentokuvat vakiintuivat erääksi kuvaston katsoja-asemaksi, joka näyttää paikan eloisat veden ja maan koristeelliset
muodot kertasilmäyksellä.
Oikeastaan modernisaation kautta
tulee myös paremmin ymmärretyksi
puutarhataiteen kukoistuksen vaihe.
Standertskjöld oli innokas matkustaja,
ja hän tuotti matkoiltaan paitsi kasveja,
myös eksoottisia eläimiä eläintarhaan,
etelän hedelmiä kahteentoista kasvihuoneeseensa ja maukkaita kaloja kalalammikkoon. Sama koski lukuisia veistoksia puutarhassa ja muuta rekvisiittaa.
Myös hänen apunaan olleet ruotsalaiset
puutarhurit, Erik ja Karl Zetterlöf, toivat kansainvälisiä vaikutelmia hämäläiseen miljööseen.

MODERNITEETIN AULANKO

Tässä lyhyessä esityksessä on korostunut neljäs mielikuvakeskittymä, Aulangon rooli moderniteetin paikkana. Tämä
rooli ilmenee monella tavalla, ei vähiten
kohteen sijainnissa hyvien kulkuyhteyksien tuntumassa ja paikkaan tutustuneissa suurissa turistijoukoissa. Tämän
tekivät mahdolliseksi hyvin organisoidut, aikataulujen puitteissa tehdyt
matkat. Tasavaltalaisen Suomen kansalaisilla ja keillä tahansa paikalle saapuneilla oli vielä ennen toista maailmansotaa mahdollisuus kurkistaa säätyläistön edustuskulttuurin kulisseihin ja todentaa paikan imagon nopea muutos
osaksi massakulttuuria.
Moderniteetti ilmenee myös kaikenlaisten uutuuksien lanseerauksena.
Postikorttien sekä halpojen ja laajalevikkisten kuvateosten avulla voitiin
paikkaan tutustua myös kuvausten välityksellä.

VAELTAJAN PARATIISI

Viides mielikuvakeskittymä on palautettavissa fyysisen ympäristön kokemiseen ja paikalla liikkumiseen. Aulanko
jakautuu toisistaan selkeästi erottuviksi alueiksi, joihin parhaiten pääsee tutustumaan vaeltamalla. Eri alueilla saattaa olla erilainen hallinnollinen tausta,
mutta viime kädessä ne ovat eriytyneet
toiminnallisista syistä. Uusi tila tuo
mukanaan uuden tunnelman.
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalue, luonnonsuojelualue, on eräs tällainen selkeästi rajattu alueensa. Se puo62
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lestaan on jaettu kulttuurivyöhykkeeseen, puistometsävyöhykkeeseen ja
luonnonvaraiseen vyöhykkeeseen.
Toinen alue on pitkään Suomen
Matkailuliiton hallinnoima leirintäalue
Katajistoineen. Kolmas alue on rantapuisto golfkenttineen ja hevoshakoineen. Juuri viimeksi mainitun alueen
uudisrakennussuunnitelmista käydään
paraikaa kärkevää kansalaiskeskustelua.
Olennaista on huomata, että kullakin alueella on omat pienemmät osaalueensa. Aulangon maisemallisen
yleisilmeen mukaisesti alueet limittyvät
yhtenäiseksi tilajärjestelmäksi. Tilojen
avaruutta ja kaukonäkymiä tulisi vaalia.
Siksi olisi tarpeen nivouttaa eri toimijoiden keskinäiset kehityssuunnitelmat
yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällaisen
suunnitelman puuttuminen onkin hidastanut Aulangon maisemapuiston
kokonaisvaltaista kehittämistä.

M O D E R N I SAAT I O N

M O N U M E NT I K S I

RESUM
É

AULANKO – FRÅN
TAVASTLÄNDSKT
KULTURLANDSKAP TILL ETT
MODERNISERINGENS
MONUMENT

Det i trakten av Tavastehus belägna Aulanko blev
under slutet av 1800-talet känt som Karlberg,
en av Nordens mest storslagna trädgårdsskapelser och en berömd turistsevärdhet. Parkens upphovsman var överste Hugo Standertskjöld, född
i Tavastland och med en förmögenhet baserad
på vapenhandel i Ryssland. I konstnärligt hänseende har trädgården förfallit, men ändå har Aulanko fortfarande rikligt med unika vyer att erbjuda, särskilt det berömda panoramat från Lusikkaniemi.
Under Standertskjölds tid bildade Aulanko
även ramarna för högkulturella evenemang, där
man kunde höra Aino Ackté framföra arior.
Senare blev Aulanko en modern internationell
turistsevärdhet och en del av Finlands Turistförbunds fasad.
Vi betraktar Aulanko som ett nationallandskap av två skäl. För det första är platsen en
del av det mångskiktade kulturlandskapet kring
Vanajavesi sjödal. För det andra hade de tavastländska åsarna redan tidigt en stor betydelse för
skapandet av Finlands landskapsbild. Det första
realistiska panoramat över finländsk insjönatur
föreställde den i närheten av Aulanko belägna
Ilmoilafjärden i Hauho, sedd från Vermasvuori.
Trots alla förändringar har vissa föreställningar om Aulanko blivit bestående. Dessa gäller
landskapets karaktär, det historiskt djupet, platsens lyskraft i både social och visuell mening, och
Aulanko som företrädare för modernitet och
friluftskultur.

Kirjallisuutta:
Eskola, Taneli (1997). Kuva-Aulanko. Musta
Taide, Helsinki.
Eskola, Taneli (1997). Teräslintu ja lumpeenkukka. Aulankokuvaston muutosten tulkinta.
Musta Taide, Helsinki.
Häyrynen, Maunu (toim.) (2001). Hortus
fennicus. Suomen puutarhataide. Suomen puutarhataiteen seura ja Viherympäristöliitto, Helsinki.
Ruoff, Eeva (2001). Vanhoja suomalaisia
puutarhoja. Otava, Helsinki
Simojoki, Aukusti (1947). Aulanko, matkailukeskuksen historiaa ja selostusta. Etelä-Hämeen
matkailijayhdistys r.y. ja Karisto, Hämeenlinna.
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ASEMAPUISTO
Sinikka Joutsalmi
tutkija, Museovirasto

“Katselivat lauta-aidan yli postineidin kukkasmaata. Kummailivat miehet siinä, mitä
varten noita kukkiakin kasvatetaan ... mitähän on niistäkin hyötyä?
---Liisa eteni soraisen pihamaan yli sen toiselle
puolelle, ja kun näki postineidin kukkasmaan, kävi sitä katsomaan... Koreitapa oli
kukkia siinä kasvamassa ...mikähän lie
mikin nimeltään . . . Yhden Liisa tunsi, valmun ... “.

sisään”. Asemalle oli raivattava alue,
johon nousi rautatien lisäksi tarpeellinen määrä rakennuksia ja tilaa höyryveturin vaatimalle puuvarastolle. Tulevan
asemapuiston puut ja pensaat istutettiin
saman tien, kuten varmaan työntekijöiden kasvi- ja kukkamaatkin, mutta parhaimmillaan puisto oli vasta vuosikymmeniä perustamisen jälkeen.

Tämän enempää ei Juhani Aho kuvaile
lastussaan “Rautatie” asemapuistoa
kuvittelemallaan Lapinlahden asemalla,
minne hän kuljettaa Liisan ja Matin ihmettelemään “sitä kruunun värkkiä”.
Syynä voi olla Ahon oma sokeus pihamaan koreudelle, vaikka hän aseman
pytinkiä kuvaakin koreaksi ja komeaksi kuin pappila ikään. Syy voi olla myös
siinä, että aseman valmistumisen jälkeen kesti aina vuosia ennen kuin istutetut puut ja pensaat olivat kasvaneet
niin, että niiden vihreys kukoisti ja loi
puiston tuntua rakennusten ympärille.
Suuri osa asemista rakennettiin –
kuten Ahon Rautatiessä – “ihan metsän

Asema-alueeksi erotettiin radan varrelta
tietyn kokoinen kaistale maata riippuen
aseman vilkkaudesta ja sen paikasta liikennepaikkojen luokituksessa. Alueen
pituus vaihteli 500–900 metrin välillä.
Leveys oli pienemmillä asemilla noin 60
metriä, suuremmilla se laajeni 80–100
metriin. Asemarakennuksen rinnalle
radan varteen sijoitettiin tavaramakasiini ja yleisökäymälä. Asuinalue oli asema-alueen laidalla, poissa radan melusta. Veturitalli ja vesitorni halkovarastoineen olivat etäämmällä, usein radan
vastakkaisella puolella.
Asemapuisto suunniteltiin näiden
ympärille siten, että asemarakennuksen

ASEMA-ALUEEN PERUSMALLI
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lähiympäristössä oli sen edustavin osa:
puukuja tai -rivistö, eduspihan nurmikenttä istutuksineen, penkit matkustajille ja joskus jopa huvimaja. Jos asemapäällikkö asui aseman päädyssä, oli hänelle erotettu puutarha-aidalla pihaalue. Hevosaitaus eli nykyisen paikoitusalueen alku oli asemarakennuksen ja
tavaramakasiinin välissä.
Asemalta johti asuinalueelle usein
lehmus- tai koivukuja. Tärkeä osa asemapuistoa, vaikkakin usein piilossa
kulkijoiden katseilta, olivat rautatieläisten omat hyötytarhat. Ne suunniteltiin
osaksi puistoa ja jokaiselle varattiin oma
osuus sekä puutarhasta että talousrakennuksista. Työntekijät saivat ostaa tai
heille jaettiin taimia taimitarhasta. Varsinkin 1900-luvun taitteessa heitä innostettiin hankkimaan hedelmäpuita ja
marjapensaita. Kesäkukkien ja hyötykasvien valinnassa noudatettiin monesti
samaa perinnettä, sillä rautatieläiset saivat ostaa taimia piiripuutarhasta. Radan
varsilla asuneilla ratavartijoilla oli samat
oikeudet, ja heidän pihapuutarhaansa
voi pitää asema-alueiden puutarhoiden
pienoismallina.

Asemapuiston pitkänomainen muoto korostuu erityisesti puiston
radanpuoleisella osalla. Porin vanhalla asemalla 1900-luvun alussa oli
pensasaidan lisäksi puuaita. Nurmikenttien reunat olivat täsmälliset.
Kuvassa näkyy myös kasvunsa alussa olevia havupuita. Kuva: M.L.
Carstens, Museoviraston kuva-arkisto.

Vaasassa, kuten niin monessa paikassa muuallakin, rautatie rakennettiin
silloisen kaupungin laidalle. Asemapuisto on jäänyt vanhan keskustan ja uuden
kaupunginosan väliin. Tämä merkitsee
usein sitä, että asemapuisto katoaa vähitellen uusien kaupunkirakenteiden
tieltä. Vaasassa tämä merkitsee puiston
jakautumista kahteen osaan Ratapihankadun jatkeen rakentamisen myötä.

KAUPUNKIEN ASEMAPUISTOT

PUUTARHURIT
SUUNNITTELIVAT JA HOITIVAT

Kaupunkirakenteeseen liittyviä asemapuistoja on maassamme vain muutamia. Turussa on Ratapihankadulla, asemaa vastapäätä pieni Asemapuisto, joka on vilkas läpikulkupaikka kaupungilta asemalle.

Valtionrautateiden uudelleenorganisoinnin myötä 1990-luvulla lakkasi
myös keskitetty puistojen hoito rautateillä. Keskuspuutarha Tuusulan Nuppulinnassa lopetettiin ja rautatiealueiden hoito on ulkoistettiin.
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Asemapuistojen suunnittelu alkoi
vuonna 1873, kun rautateille palkattiin
ensimmäinen ylipuutarhuri. Siitä alkaen
oli puistojen hoito koulutettujen puutarhureiden käsissä. Ensimmäinen heistä oli ylipuutarhuri Rudolf Grönholm.
Hän ja hänen seuraajansa palvelivat
kaikki virassaan kolmisenkymmentä
vuotta. Perinteet puutarhanhoidossa
säilyivät siten vaivattomasti.
1900-luvun alusta säilyneet puistosuunnitelmat osoittavat, että asemapuistoissa pyrittiin sekä toiminnallisesti
että puutarhataiteellisesti korkeatasoiseen ja muodinmukaiseen lopputulokseen. Asemapuistolla oli selkeä tehtävä
antaa ensinnäkin edustava ja viihtyisä
kuva valtiollisesta kulkuvälineestä ja
toisaalta kätkeä suojiinsa työntekijöiden
yksityinen alue asuinrakennuksineen,
puutarhapalstoineen ja saunoineen.

tarhan, Hyvinkäälle. Se sijaitsi nykyisen
Jussin torin, kirjaston ja virastotalon
paikalla aina vuoteen 1960 saakka, jolloin se siirrettiin Tuusulan Nuppulinnaan. Grönholm hankki puiden taimia
ja kukkien siemeniä mm. Viipurin silloisen asemapäällikön Niklanderin omistamasta siemenliikkeestä Viipurista,
mutta taimia tilattiin myös kartanoiden
taimistoista ja Tukholmasta. Vaikutteita saatiin myös Pietarista ja Keski-Euroopasta, erityisesti Saksasta.
Erilaisista koti- ja ulkomaisista havupuista muodostuvat puuryhmät ja
yksittäispuut ovat rautatieasemien merkittävin ja ikääntyessään näkyvin aihe.
Suomalaisen kuusen lisäksi on käytetty siperianpihtakuusta, sembramäntyä
ja lehtikuusta. Harvinaisempia ovat olleet mm. harmaapihta, douglaskuusi ja
serbiankuusi. Vuorimänty on levinnyt
myöhään ennen kaikkea ratojen sähköistämisen myötä, sillä matalakasvuisena se on ollut korkeita puita sopivampi sähköistetyn radan varteen. Havupuita on myös käytetty pitkinä rivistöinä joko radan suuntaisesti sen varrella
tai asema-alueen takalaidalla. Tarkoituksena on ollut suojata ratapihaa ja
asuinaluetta lumelta ja tuiskulta.
Lehtipuista yleisimpiä ovat olleet
lehmus, koivu, pihlaja, vaahtera, jalava

RAUTATIELAJIKKEET

Grönholm sai tehtäväkseen perustaa
taimitarhan, myöhemmin keskuspuu-

Lapinlahden asema on nyt kaupungin kulttuurimatkailua
palveleva matkakeskus. Asemapuiston puut ovat enimmäkseen komeita mäntyjä, mutta aseman eduspihalla on
myös rautateille tyypillinen lehmusrivi. Kuva: Ratahallintokeskus, Paula Hurme 2001.
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ja tammi kasvuvyöhykkeiden suotuisuuden mukaan. Erityisesti on mainittava lehmus, jota voi Rautatieomenapuun (Pyrus prunifolia pendula Hyvingiensis) ohella pitää varsinaisena rautatieasemapuuna. Lehtipuiden tarkoitus on ollut viihtyisyyden lisäksi suojata asemaaluetta höyryvetureiden kipinöistä lähteviä maasto- ja tulipaloja vastaan, vaikka esimerkiksi koivu on pienilehtisenä
puuna saattanut aiheuttaa haittaa rataliikenteelle ja teknisille laitteille.
Tyypillisinä koristepensaina voi
mainita syreenin, unkarinsyreenin ja
orapihlajan, joista viime mainittua näki
aina 1970-luvulle asti muotoon leikattuna. Työvoimaa vähennettäessä on
myös muotoon leikatut puut ja pensaat
kadonneet asema-alueilta. Nyt jo lähes
kokonaan pois purettuja yleisökäymälöitä suojattiin terttuseljalla tai koiranheisipensailla. Yksittäisinä pensasistutuksina on käytetty suuria lajikkeita
kuten kanukkaa, tuomipihlajaa, hernepensasta ja angervoja.
Asemien kesäkukka- ja perennaryhmät ovat perinteisesti olleet suuria ja
näyttäviä. Niitä on istutettu nauhoina
käytävien reunoille, erilaisiin ruukkuihin ja lavoille asemalaiturille. Ylipuutarhuri on päässyt itse suunnittelemaan
myös istutusruukut, jotka ovat vaihdelleet muodin ja henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Runsaasta lajivalikoimasta on hyvin voinut löytyä Ahon
Rautatiessä mainittu, Liisan tunnistama
malvakin.

Niilo Karhun muistiinpanot Kajaanin asemalta vuonna 1988 antavat esimerkin aikakauden asemapuistoista. Karhu kirjoittaa, että asemapuiston
yleisilmettä leimasivat komeat vanhat koivut, joita
syksy kultasi hänen siellä vieraillessaan. Koivuja löytyi asemarakennukseen johtavan ajoväylän reunuspuina, samoin eduspihan puina sekä puiston halki
kulkevan kävelytien reunapuina.
Puiston reunalla Karhu näki hyvämuotoisen ja
tuuhean lännenpihdan, jonka arveli Suomen pohjoisimmaksi esiintymäksi, neljä sembraa ja kadun varrella kolme järeää, yli-ikäistä siperianpihtaa sekä nuorempia pihtoja samaa lajia. Keskellä puistoa oli metsikkö, joka koostui tusinasta isosta siperianlehtikuusesta ja samasta määrästä sembramäntyjä sekä kolmesta koivusta. Näiden lisäksi puistossa oli muutama kotipihlaja. Näiden lisäksi asemapuistosta löytyi
lisää sembramäntyjä, nuori palsamipihta, siperianlehtikuusia, viisi hopeakuusta, okakuusi ja serbiankuusi.
Niilo Karhu, käsikirjoitus. Museovirasto, rakennushistorian osasto.

MUUTOKSIA RATAPIHALLA
JA ASEMAPUISTOSSA

Asemapuistot ovat olleet monista laitospuistosta ehkä kovimpien muutosten kohteena. Niitä on runnellut organisatoriset, omistukselliset, tekniset ja
toiminnalliset muutokset. Komeat
puut, kuusi- ja pensasaidat ja perusrakenne ovat kaikesta huolimatta jäljellä.
Ne ovat vielä löydettävissä sitkeällä
työllä ja vauriot korjattavissa.
Vesi- ja viemäröintijärjestelmien
myötä katosivat yleisökäymälät. Samalla
katosi myös tavaramakasiinin, asemara67
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YKSITYISTETTYJEN VOIMALAITOSTEN ASUINALUEIDEN
VIHERRAKENTAMINEN TARVITSEE OHJAUSTA
Kaisa Junkkonen ja Niina Junttila
Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
maisemasuunnittelun koulutusohjelma
Alueen suunnitellut Aarne Ervi oli aikansa arvostetuimpia arkkitehtejä. Ervi
suunnitteli kaikkiaan kuusi Oulujoen seitsemästä voimalaitoksesta. Leppiniemessä
hänellä oli suunnitelman lähtökohtana yhdistää mäntymetsäinen luonto puistomaisuuteen.Tämä tekee alueesta luonteeltaan
ainutlaatuisen, ja arvokkaan tunnelman voi
aistia edelleen alueella liikkuessaan.
Teollisuuslaitosten ympäristöt ovat tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä ja niiden identiteetin säilyttämiseksi on etsittävä keinoja. Olemme tehneet Oulun seudun ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opinnäytetyössämme Leppiniemestä maisemaselvityksen ja laatineet viherrakentamisohjeet alueelle tulevan kaavoituksen pohjaksi.
Asemakaavoituksella voidaan säilyttää
alueen yhtenäisyyden kannalta tärkeitä elementtejä. Leppiniemessä tällaisia ovat pihaalueiden aidattomuus ja alueen identiteettiin kuuluvat perinteiset kasvilajit.Viherrakentamisohjeessa olemme ottaneet huomioon pihojen nykytilan, alkuperäiset suunnitelmat, asukkaiden tarpeet sekä nykyaikaisen viherrakentamisen vaatimukset.

Teollisuuslaitosten asuinalueiden siirtyminen yksityiseen omistukseen ja siihen liittyvät muutokset muodostavat riskitekijän
alueiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden piirteiden säilymiselle. Perinteisesti laitokset ovat huoltaneet asuinalueitaan keskitetysti yhtenäisen suunnitelman mukaan.
Omistuksen hajautumisen myötä alueita
uhkaa mm. hoitamattomuus ja toisaalta
ohjaamaton viherrakentaminen.
Oulujoen voimalaitosten valtakunnallisesti arvokkaat asuinalueet ovat muutosten alla. Muhoksella sijaitsevan 1940-luvulla rakennetun Pyhäkosken voimalaitoksen
asuinalue Leppiniemi siirtyi keväällä 2004
yksityiseen omistukseen. Alue on hyvä esimerkki kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kokonaisuudesta, jonka luonne ja yhtenäisyys sekä ruukkiperinteen mukainen hierarkkisuus ovat vaarassa kadota omistajavaihdosten myötä.

Leppiniemen asuinalue. Kuva: Niina Junttila 2004.
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kennuksen ja yleisökäymälän kolminaisuudesta syntynyt rakenne. Samaan aikaan alkoi myös muiden talousrakennusten käyttö muuttua; kellareiden tilalla käytettiin jääkaappia, aitassa ei enää
säilytetty arkikäytössä olevia tavaroita ja
puuliiterissä käytiin entistä harvemmin.
Se merkitsi pihapolkujen nurmettumista.
Dieselveturien syrjäyttäessä höyryveturit – muutosprosessi joka jatkui
aina 1970-luvulle – katosivat halkolaanit ja vesitornit jäivät pois käytöstä.
Erityisesti puuvarastojen häviäminen
muutti suuresti asemanseutujen visuaalista luonnetta. Autoistumisen lisääntyessä hävisivät hevospuomit ja jalankulkijoiden hiekkakäytävät ja tilalle tulivat
asfaltoidut pysäköintialueet. Junien akselipainojen ja pituuksien kasvaessa ratoja perusparannettiin. Tällöin raiteiston korkeusasemia nostettiin ja puistot
ja asemarakennukset jäivät painanteisiin, ratapenkkoja huomattavastikin
alemmaksi. Ja muutos on jatkunut. Sähköistäminen myllersi ratapihoja, joiden
hallitsevaksi elementiksi tulivat sähkörataportaalit ja ajojohdot. Samalla katosivat monet istutukset.
Teknisen kehityksen ja organisaatiomuutoksien vuoksi moni asema on
jäänyt pois käytöstä ja asemapuistoja on
alettu hoitaa ostopalveluna. Siellä, missä
asema on siirtynyt yhden tai useamman
yksityisen omistukseen, tehdään paljon
puutarhaan liittyvää työtä. Vaarana kuitenkin on, että asemapuiston yhtenäi-

nen, rautatieliikenteen toiminnasta ja
puistokulttuurista kertova ilme hiljalleen katoaa.
STATIONSPARKEN

RESUM
É

En stor del av järnvägsstationerna
byggdes – som i Juhani Ahos verk Järnvägen – “mitt i skogen”. Man var tvungen att röja upp ett område för själva
järnvägen och det behövliga antalet
byggnader. Dessutom behövdes ett
vedupplag för ångloket.
Vid sidan om stationsbyggnaden
byggdes godsmagasinet och toaletter
för allmänheten vid spåret. Bostadsområdet låg i utkanten av området för
att inte ljudet från banan skulle störa.
En viktig del av stationsparkerna var
järnvägstjänstemännens egna köksträdgårdar som ofta låg litet i skymundan.
I närheten av stationsbyggnaden
låg parkens mest representativa del: en
trädallé eller en rad med träd, en gräsmatta med tillhörande planteringar,
bänkar för passagerarna och ibland
rentav ett lusthus. Hästinhägnaden,
början till dagens parkeringsplatser, låg
mellan stationsbyggnaden och godsmagasinet.
Av alla parker i denna kategori har
stationsparkerna kanske varit utsatta
för de allra största förändringarna. De
har naggats i kanten av organisatoriska,
ägomässiga, tekniska och funktionella
omställningar. De ståtliga träden,
häckarna och grundstrukturen finns
trots allt kvar. De går alltjämt att finna
genom uthålligt arbete, och skadorna
kan repareras.
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LÄHIÖPIHALTA PUISTOON
TAPIOLAN SILKKINIITTY
Ria Ruokonen, maisema-arkkitehti

Asumalähiöiden synty liittyy Suomessa
toisen maailmansodan jälkeiseen voimakkaaseen maaltamuuttoon ja sitä
seuranneeseen kiivaaseen rakentamiseen. Kaupungit yrittivät ratkaista pahenevaa asuntopulaa kaavoittamalla liepeilleen uusia asuinalueita – lähiöitä.
Hyvän asuinympäristön ihannekaupunkina rakennettiin myös Tapiola.
Toteutuksesta ei kuitenkaan vastannut
kunta tai rakennusliike vaan useiden
kansalaisjärjestöjen perustama yleishyödyllinen rakennuttaja, Asuntosäätiö.
Säätiötä johti varatuomari Heikki von
Hertzen, joka oli perehtynyt laajasti
asuntopolitiikkaan ja sen ratkaisumalleihin mm. Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa.
Tapiolan rakentaminen alkoi 1950luvun alussa. Sen kaupunkirakenteellisina esikuvina voidaan pitää puutarhakaupunkiperiaatteen mukaisesti toteutettuja asuntoalueita, kuten Malmön
Friluftstad, Göteborgin Guldheden tai
yhdysvaltalainen Radburn. Niissä oli
pyritty luomaan perhe-elämälle turvalliset ja terveelliset puitteet vastapainoksi kasvavien kaupunkien tiiviille raken-

nustavalle ja ahtaudelle. Asuntosäätiön
tavoitteena oli luonnonläheinen ja sosiaalisesti monipuolinen asuinalue, jossa ulkotiloille asetettiin merkittäviä
odotuksia. Syntyi suomalainen sovellutus puutarhakaupungista, metsälähiö.
Tapiolassa ulkoalueet ovat huolellisen suunnittelun ja laadukkaan viherrakentamisen tulosta. Niiden suunnittelu
alkoi jo kaavoitusvaiheessa ja jatkui läpi
koko prosessin viheraluejärjestelmän
kehittämisestä aina pienimpään etupuutarhaan ja laatoitusdetaljiin asti. Heikki
von Hertzen kutsui Tapiolan suunnitteluryhmään arkkitehtien ja insinöörien rinnalle myös puutarha-arkkitehteja.
Heidän ansiostaan syntyi rikas ja omaleimainen ympäristö, joka kunnioittaa
paikan alkuperäistä luonnetta lisäten
siihen kuitenkin uutta sisältöä.
TAPIOLAN
SUUNNITTELUPERIAATTEET

Hagalundin kartanon 1700-luvulta periytyvä kulttuurimaisema muutettiin
asuinalueeksi pitkälti Otto-Iivari Meurmanin asemakaavasuunnittelun periaat70
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Tapiolan Silkkiniitty, puutarha-arkkitehti Jussi Jänneksen puistosuunnitelma vuodelta 1960. Alareunassa Tapiolan koulu, yläreunassa keskellä Aarnivalkean koulu ja oikeassa yläkulmassa Lastentalo. Puisto kaartuu avoimena niittynä
rakennusten ja kasvillisuuden rajaamassa laaksossa. Keskellä puistoa on allas. Pensasaidanteiden ympäröimät viljelypalstat näkyvät eteläreunassa. Puisto toteutettiin suunnitelman mukaisesti 1960-luvun alussa ylipuutarhuri C.J.Gottbergin
johdolla.

teita noudattaen. Maiseman tilarakenne
jäi osaksi Tapiolan kaupunkirakennetta. Pellot ja niityt muotoutuivat avoimien puistojen ketjuksi, joka jatkuu katkeamatta rakentamisen lomassa. Alkuperäistä luontoa säilytettiin laajoina
kokonaisuuksina. Kallioiset lakialueet ja
metsät jätettiin rakentamisen ulkopuolelle. Ne muodostavat edelleenkin eheän siluetin koko alueelle. Rakennukset
sijoitettiin peltojen ja metsien väliseen
vyöhykkeeseen, jossa kasvillisuus oli
alun perinkin monipuolista.
Oleellisena ajatuksena oli luonnon
kunnioittaminen ja maiseman tulkitseminen siten, että luontaisesti puistoiksi soveltuvat alueet jätettiin rakentamatta. Kerros- ja rivitalojen pienet etupuu-

tarhat muuttuivat vähitellen luonnonympäristöksi, metsäksi. Istutetut koristekasvit olivat vastakohta säilyvälle
luonnonkasvillisuudelle.
Pihat suunniteltiin huolellisesti niin,
että asukkaat kohtasivat kodikkaan tunnelman jo ulkona. Tontteja ei alleviivattu rakennetuilla rajauksilla, vaan rakennuksen lähiympäristö liukuu huomaamattomasti puistoon tai katualueeseen
ja edelleen luonnonmaastoon ilman aitoja tai muureja.
Rakennetuilla alueilla luonnonkasvillisuutta täydennettiin runsaalla istutetulla puutarhalajistolla ja eksoottisen
näköisillä kasveilla. Kasvillisuuden käytön tavoitteena oli saada aikaan mielenkiintoinen vuoropuhelu suomalaisen
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luonnonkasvillisuuden ja koristekasvillisuuden välille.
Suunnittelussa tähdennettiin vehmaan luonnon merkitystä vastapainona
kiihkeälle elämänrytmille. Puistoilla oli
korostetusti sosiaalinen ja yleishyödyllinen päämäärä. Niiden tuli palvella
asukkaiden virkistäytymis- ja kohtaamispaikkana – ei vain kaupunkia kehystävänä taustana.
Viheralueet olivat osa asumisväljyyttä. Myös lapsille ja nuorille haluttiin
tarjota omia leikki- ja pelialueita. Puistojen tuli yhdistää asunnot julkisiin ja
kaupallisiin palveluihin. Puistokäytäviä
pitkin kuljettiin turvallisia reittejä kou-

S I L K K I N I ITTY

luihin, päiväkoteihin, kirkkoon, elokuvateatteriin ja ostoskeskuksiin.
NURMIKENTÄT OSANA
KAUPUNKIKUVAA

Suuret avoimet nurmikentät ovat keskeinen osa Tapiolan kaupunkikuvaa.
Silkkiniitty on toinen Tapiolan merkittävistä isoista puistoista. Se on rakennettu 1960-luvun alussa. Puiston on
suunnitellut puutarha-arkkitehti Jussi
Jännes ja toteutuksen on valvonut
Asuntosäätiön ylipuutarhuri C.J. Gottberg. Loivasti kaartuva entinen viljelyaukea, Silkens äng, sijaitsee keskellä

Asuntosäätiön postikortti Silkkiniitystä 1960-luvulta. Taustalla Aulis Blomstedtin suunnittelemat Asunto Oy Ketjun
rivitalot vuodelta 1954. Kuva: Suomen rakennustaiteen museo.
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P U U TA R H A K AU P U N K I A AT E
Vesa Peltonen
Evata Finlandin toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA
kennetuista puutarhakaupungeista kehittyi
tavallisesti suurten kaupunkien laitamille
rakennettuja esikaupunkeja, joiden asukkaat kävivät työssä kaupunkikeskustoissa.
Ajatus itsenäisestä maaseutukaupungista,
jossa olisi asuntojen lisäksi työpaikat ja
kaikki palvelut, ei yleensä ole toteutunut.
Myöskään maanläheisyys ei ole kaikkialla
toteutunut ihanteen mukaisesti siten, että
jokaisella asukkaalla olisi oma hyötypuutarha.
Suomessa puutarhakaupunkiaate kiehtoi niin itsenäisyysmielisiä, työväenliikkeen
jäseniä kuin patriarkaalisen reformin kannattajiakin. Heitä yhdisti ymmärrys hyvän
ja terveellisen elinympäristön myötävaikutuksesta yhteiskunnalliseen kehitykseen ja
hyvinvointiin.
Maamme varhaisin puutarhakaupunki
lienee ollut Lars Sonckin vuonna 1903
suunnittelema Haaga. Ehein esimerkki on
Kulosaari vuodelta 1907. Kulosaaren suunnitelmaa toteutettiin melko uskollisesti
aina 1950-luvulle saakka. Kun alue liitettiin Helsinkiin vuonna 1946, alettiin kaupunkirakennetta muuttaa rajusti.Tunnetuin
suomalainen puutarhakaupunki on Tapiola
Espoossa.
Puutarhakaupunki-nimikettä on käytetty viime vuosina monenlaisista vihertävistä asuntoalueista. Useimmiten niillä ei
kuitenkaan ole juuri tekemistä sata vuotta
sitten syntyneen ajatuksen kanssa, vaikka
monet niistä ovat asuinympäristöinä erinomaisia.

Ajatus puutarhakaupungista syntyi reaktiona 1800-luvun lopun olosuhteille eurooppalaisissa suurkaupungeissa.Teollistumisen
seurauksena kaupungit kasvoivat nopeasti
ja niihin syntyi vakavia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.
Kaupunkeja tervehdytettiin teknisin
toimenpitein – rakentamalla vesi- ja viemäriverkkoja sekä varmistamalla valon ja
ilman saanti. Näiden parannusten rinnalle
syntyi ajatus kokonaan uudenlaisesta elämäntavasta, jossa yhdistyisivät kaupungin ja
maaseudun hyvät puolet. Englannissa aatesuunnan kehittäjät olivat sosiaalireformisteja, jotka näkivät uuden kaupunkiaatteen
yhtenä rauhanomaisena keinona parantaa
vallitsevia kurjia yhteiskunnallisia oloja.
Englantilainen Ebenezer Howard muotoili puutarhakaupungin ideologian vuonna 1898 julkaistussa kirjassaan To-morrow:A
peaceful path to Real Reform, jonka vaikutuksesta syntyivät ensimmäiset englantilaiset puutarhakaupungin yritelmät. Mikään
niistä ei päässyt lähellekään Howardin esittämää ideaalia, mutta ne osoittivat, että tiivis ja tehokas rakentaminen ja puutarhamainen ympäristö oli mahdollista yhdistää.
Tärkein Howardin ideaalin käytäntöön
soveltaja oli arkkitehti Raymond Unwin.
Hänen kirjoistaan Townplanning in Practice
vuodelta 1909 ja Nothing Gained by Overcrowding vuodelta 1912 tuli käytännön käsikirjoja uuden kaupunkisuunnittelun soveltajille kautta maailman, myös Suomessa.
Euroopassa ja muualla maailmassa ra-
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Tapiolaa. Lähes 12 hehtaarin puistotila
rajautuu etelässä metsän reunaan ja
pohjoisessa Aarnivalkean pientaloalueeseen. Puiston laidalla on kaksi
koulua ja kaksi päiväkotia.
Silkkiniityn suunnittelun keskeinen
lähtökohta oli huolellinen maaston käsittely. Tasainen peltopinta on salaojitettu ja muotoiltu kokonaan uudelleen.
Pehmeä savipohja esti korkeat täytöt,
joten toteutuksessa päädyttiin loivapiirteiseen aaltoiluun. Jäntevä pinnanmuoto saa niityn näyttämään luontevalta ja
kauniilta. Samalla on saatu aikaan mielenkiintoisia maisematiloja, joita arkkitehtonisesti sommiteltu kasvillisuus täydentää.
Avoimen alueen vastakohtana puiston reunoja on korostettu monipuolisilla istutuksilla. Metsän reunaan on istutettu kirsikkapuita, joiden valkoinen
kukinta on edukseen ikivihreää taustaa
vasten. Pohjoisreuna, joka kylpee koko
päivän auringossa, on eteläreunan valoisa vastakohta. Siellä hehkuvat pensasvaahteroiden ja tuomipihlajien voimakkaat syysvärit. Pellolle työntyneet
rakennukset saivat suojakseen ikivihreitä puuryhmiä. Pensasalueet on sommiteltu geometrisesti, mutta sijoitettu vapaasti.
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myös toiminnallisessa monipuolisuudessa. Seitsemän hehtaarin laajuinen,
yhtenäinen nurmikenttä tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen ulkoiluun ja
liikuntaan. Puisto on kaikkina vuodenaikoina houkutteleva ja mielenkiintoinen. Viljelypalstat, pallokenttä, kahluuallas sekä leikkialueet sulautuvat kokonaisuuteen.
Heti ensilumen tultua hiihtolatu
kiertää puistoa. Puistokäytävät on sijoitettu maastoon siten, että nurmipinta
tuntuu kaukaa katsoen jatkuvan yhtenäisenä. Raittien loiva mutkittelu tekee
niistä kulkijalle mielenkiintoisia. Suuri
niitty on tyhjä tila, jossa vain mielikuvitus on rajana tekemiselle. Se kokoaa
yhteen monet käyttäjäryhmät urheiluseuroista auringonottajiin.
Asukkaat ottivat Silkkiniityn omakseen heti puiston valmistuttua. Eri-ikäiset tapiolalaiset ja ohikulkijat kohtaavat
puistossa. Ympärillä olevat koulut, jopa
urheiluseurat, käyttävät nurmikenttää
peli- ja liikuntapaikkana. Puistossa jumpataan, lennätetään leijoja, käydään piknikillä, ulkoilutetaan koiraa, hiihdellään,
ihaillaan vuodenaikojen vaihtelua ja
vain oleillaan - kaikkina vuodenaikoina.
Nuoret tapaavat toisiaan mieluummin
”Silkkareilla” kuin keskustan kahviloissa. Jopa muuttolinnut käyttävät niittyä
levähdyspaikkanaan. Hienompaa ulkotilaa tuskin voi kuvitella.
Puisto on lähes puolessa vuosisadassa säilyttänyt erinomaisesti alkuperäiset piirteensä. Aktiivisesta käytöstä

SILKKINIITYN
MONIKÄYTTÖISYYS

Silkkiniityn hienous piilee paitsi näennäisessä tilallisessa yksinkertaisuudessa
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johtuen nurmi on ajoittain huonossa
kunnossa ja varusteet kaipaavat silloin
tällöin uusimista. Suuri kulutus edellyttää myös intensiivistä hoitoa. Kasvillisuutta vähitellen uusimalla sekä teknisiä vikoja ja puutteita korjaamalla Silkkiniittyä voidaan pitää yllä sen arvoa
kunnioittavalla tavalla. On hienoa, että
Tapiola-valaisimet voidaan uusia vanhoille paikoilleen ja Aarne Ervin aikanaan suunnittelemia puistosohvia valmistetaan edelleen alkuperäisten piirustusten mukaan.
Tapiolan viheralueista on tullut yhteistä omaisuutta ja arvokas osa kaupunginosan identiteettiä. Asukkaat, erityisesti kaupunginosayhdistys Tapiolan
Kilta, ovat aktiivisesti mukana puistojen kehittämisessä ja peruskorjaamisessa. Heidän panoksensa ulkoalueiden
käyttäjinä tuo suunnitteluryhmiin tietoa
niin puistojen nykytilan ongelmista
kuin käytön muuttumisesta vuosien
saatossa. Samalla tieto puistojen historiasta välittyy eteenpäin sukupolvelta
toiselle.
Tänään Tapiola on yksi kansallismaisemistamme. Parhaillaan on tarve ja
aika monille peruskorjaustoimenpiteille. On tärkeää, että sen ulkotilojen alkuperäinen luonne ja tavoitteet ymmärretään, kun tehdään niitä koskevia päätöksiä ja ratkaisuja. Usein unohtuu pitkäjännitteisen hoidon ja jatkuvan kunnossapidon merkitys. Puistoja tulee
vaalia joka vuosi – ei vain juhlan kunniaksi.
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RESUM
É
FRÅN TOMTEN
TILL PARKEN –
SILKESÄNGEN
I HAGALUND
I Hagalund i Esbo byggdes en fin boendemiljö till en idealstad efter kriget.
Städerna försökte lösa den kraftiga
bostadsbristen som uppstod då människor flyttade från landet till städerna genom att planera nya bostadsområden och närmiljöer.
För att förverkliga Hagalund
grundade några medborgarrörelser
med gemensamma krafter en allmännyttig bostadsstiftelse (Asuntosäätiö).
Kulturlandskapet som härstammade
från 1700-talet vid Hagalund gård
ändrades till ett bostadsområde så, att
landskapets marker blev en av Hagalunds struktur. Åkrar och ängar utformades till en kedja av öppna parker som oavbrutet fortsätter bland
byggandet.
En av Hagalunds mest bemärkta
parker, Silkesängen, är till sin storlek
nära 12 hektar. Den sju hektar stora
sammanhängande gräsmattan erbjuder möjligheter till ett mångsidigt uteliv. Ungdomarna träffas hellre på Silkesängen än på caféerna i centrum.
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VANHAT HAUTAUSMAAT
MONIEN MUISTOJEN PUISTOT
Marja Terttu Knapas,
tutkija, Museovirasto

Hautausmaiden muotoutumiseen ovat
vaikuttaneet monet perinnäiset tavat,
lait ja asetukset. Kirkkoihin hautaaminen oli päättynyt jo 1700-luvun puolella
ja lopullinen kielto vuonna 1822 koski
vain niissä olleita sukuhautoja. Vuonna
1879 annetun terveydenhoitoasetuksen
mukaan asutuksen välittömässä läheisyydessä olevien, terveydelle haitallisiksi
todettujen, hautausmaiden käyttö oli
lopetettava kesäkuuhun 1890 mennessä. Monella paikkakunnalla tämä merkitsi uuden hautausmaan perustamista
kirkonkylän ulkopuolelle.
Vuoden 1927 terveydenhoitolakia
täydentäneen asetuksen mukaan hautausmaista oli laadittava asemakaavakartat, joihin hautasijat ja -paikat oli
merkitty. Kaksi vuotta myöhemmin
piispainkokous vahvisti hautausmaiden
malliohjesäännön. 1930-luvun alussa
perustetut järjestöt Hautausmaiden
Ystävät r.y. ja Suomen KotipuutarhaLiitto saivat mittavan tehtävän kartoittaessaan seurakuntien laskuun hautausmaita hautakirjanpidon järjestämiseksi.
Samalla hautausmaille saatettiin laatia
yleissuunnitelmia, joissa oli puistotai-

teellisia sommitelmia, kuten kaareilevia
käytäväverkostoja, pieniä juhla-aukioita suihkulähteineen ja erilaisia hautakortteleita rajaavia puu- ja pensasistutuksia.
Saksassa 1900-luvun alussa virinneen reformiliikkeen tavoitteena oli
luonnonmukaisempi ja muistomerkeiltään tasa-arvoisempi hautausmaa. Parhaita esimerkkejä sen aatteiden mukaan
toteutetuista hautausmaista ovat Ohlsdorfer Friedhof Hampurissa ja maailmanperintökohteeksi valittu Skogskyrkogården Tukholmassa.
Tanskan ja Ruotsin kautta Suomeen
omaksutun uudistusliikkeen vehreyttä
ja puistomaisuutta korostaneet kauniit
ajatukset jäivät kuitenkin vähitellen tilankäytön tehokkuuden jalkoihin ja
hautakivet yhdenmukaistuivat hautaohjesääntöjen määrittelemiin mitoituksiin. Tämän päivän monenkirjavat kivet
metallikoristuksineen eivät ole tilannetta parantaneet. Reformiajattelun kaunis
lähtökohta, “ettei hautakiven arvo ole
sen kalleudessa, vaan harmonisessa liittymisessä ympäristöönsä, sen taiteellisessa muodossa ja otsikkokirjoituksen
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persoonallisessa leimassa” on edelleen
yhtä ajankohtainen kuin lähes 80 vuotta sitten, jolloin se ensi kertoja esitettiin
Suomessa.
Uurnahauta-alueet, muistolehdot ja
tuhkan sirottelupaikat ovat nekin lähtökohdiltaan peräisin Keski-Euroopassa
tapahtuneesta hautaamistapojen murroksesta. Viimeksi tulleita uutuuksia
ovat itse kirkkoon tai sen välittömään
läheisyyteen perustettavat uurnapaikat.

dat yhteisen muistomerkin äärellä, ilmestyivät kirkkotarhoihin talvella 1918.
Vaasassa toiminut Senaatti antoi sotatoimien keskellä ohjeet kaatuneiden
suojeluskuntalaisten hautaamisesta sotilaallisin ja yksinkertaisin menoin kotipitäjiensä kirkkomaille. Ohjeissa ennakoitiin myös yhteishaudalle tulevaisuudessa pystytettävää yhteistä muistomerkkiä.
Talvisodassa palattiin samaan käytäntöön. Ylipäällikön määräyksen mukaisesti kuljetettiin sekä vuosien 19391940 että 1941–1944 sodissa kaatuneet
kotipaikkansa sankarihautoihin. Tästä
syystä muissa maissa huomionosoitusten kohteina olevat suuret sotilashau-

SANKARIHAUDAT

Suomen hautausmaiden erikoisuus ovat
sankarihauta-alueet. Sankarihaudat, sodissa kaatuneiden yhtenäiset veljeshau-

Nurmeksen sankarihaudat ovat juhlavasti korkealla harjulla vanhan kirkonpaikan ja säilyneen kellotapulin läheisyydessä. Kuva: Marja Terttu Knapas 2004.
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tausmaat tai tuntemattoman sotilaan
haudat puuttuvat Suomesta. Kansakunnan yhteisen surun kuvittajina käytettiin aikansa johtavia suunnittelijoita,
niin arkkitehteja kuin kuvanveistäjiäkin.
Sankarihautoihin kohdistunut pieteetti
ja huolenpito vakiinnuttivat nykyisen
korkean hoitotason hautausmaille.

lajia ja koivuja kirkkotarhojen kaunistukseksi. Korkeita puita kasvava vanha
hautausmaa tuntuu tänä päivänä itsestäänselvyydeltä, mutta 1900-luvun alkupuolen valokuvat osoittavat monet
maaseudun kirkkotarhat vielä puuttomiksi sekä myös hoitamattomiksi.
Surun hetkellä omaisille ei ole niinkään tärkeää, millaiselta hautausmaa
näyttää. Satunnaiselle kävijälle ihanteellinen hautausmaa on hiljentymiseen ja
meditaatioon sekä Hirschfeldin mainitsemille herkänhaikeille tunteille otollinen ympäristö. Siihen kuuluvat puiden
varjostamat käytävät ja tuulen havina
lehvästöissä sekä penkit istahtamista
varten. Hautausmaan elävään luontoon
kuuluvat – kuoleman vastakohtana myös linnut ja oravat, jotka ovat asettuneet hautausmaille huomattuaan ne
rauhallisiksi asuinalueiksi.
Vanhimpien hautakivien muistolauseissa on nähtävissä erilaisia surun ja
menetyksen ilmaisutapoja. Niissä korostetaan vainajan henkilökohtaisten
ominaisuuksien, ylevän mielenlaadun ja
kunniallisuuden ihailua. “Jalot ajatukset,
tekemäsi hyvät teot, vain ne seuraavat
sinua kaikesta näkemästäsi vaivasta,
vaihtelevista kohtaloista” tai “Nuoruus,
kauneus, äly ja hyveellisyys olivat yhtyneinä hänessä”.
Kuoleman sijasta 1700-luvun lopun
ja 1800-luvun alun ajattelussa vainaja oli
ikuiseen lepoon poisnukkunut. Muistona tästä on vieläkin monissa hautakivissä nähtävissä ilmaisu “Tässä lepää”,

SURUN MAISEMA

1700-luvun puutarhateoreetikoista ensimmäinen, joka ymmärsi hautausmaan
puutarhataiteen osana, oli saksalainen
C.C.L. Hirschfeld. Hänen mukaansa
hautausmaalle istutettavat tummanpuhuvat havupuut, yksittäinen puu haudalla tai tiheinä puuryhminä, houkuttelisivat oleskeluun paikalla, jossa monet
muistomerkit herättivät mielenkiintoisia muistoja ja mietteitä. Hän kaipasi
hautausmaalta jotain suurta, synkkää ja
juhlavaa, jotain joka ei ollut pelottavaa,
mutta kosketti sydäntä myötätunnon,
hellyyden ja herkänhaikeiden tunteiden
avulla.
Suomessa puiden istuttaminen
kirkkotarhoihin alkoi 1800-luvun alussa. Taustalla ei kuitenkaan ollut tunteiden herättäminen tai puutarhataiteelliset pyrkimykset, vaan puiden hygieeniset ominaisuudet. Lehtipuiden katsottiin puhdistavan hautausmaan ilmaa
tautien tarttumisvaaran vähentämiseksi.
Vuosisadan lopulla ripille päässeillä nuorilla oli tapana istuttaa jalavia, pih78
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H AUTAV E I S TO K S E T
Liisa Lindgren, dosentti, erikoistutkija,
Kuvataiteen keskusarkisto

vat kotimaista kysyntää. Italiassa ja Ranskassa opiskelleiden ja työskennelleiden kuvanveistäjien taidenäkemyksiin vaikutti
alan eurooppalainen kehitys. Vuosisadan
vaihteessa etenkin Ville Vallgren, joka oli
Pariisissa kouliutunut mannermaiseen traditioon, teki innovatiivista työtä hautakuvanveistäjänä.
Hautamuistomerkeillä oli sittemmin
suuri merkitys myös Emil Wikströmin,
Gunnar Finnen, Wäinö Aaltosen, Viktor
Janssonin, Eemil Halosen, Felix Nylundin
ja heidänkin jälkeensä monen kuvanveistäjän tuotannossa. Itsenäistymisen jälkeen
ylellisiä yksityisiä muistomerkkejä alettiin
kuitenkin pitää kyseenalaisina vaurauden
ja sosiaalisen aseman korostajina. Uudet
käsitykset muuttivat ylipäätään suhtautumista yksilön muiston vaalimiseen. Ne
tuottivat myös tarkoituksenmukaisesti järjestettyjä hautausmaita ja teollisia muistokiviä, joiden ilmaisullista kapeutta on
toistuvasti valitettu. Monia Suomen hautausmaita voi kuitenkin pitää eräänlaisina
veistotaiteen ulkomuseoina. Vanhoista
hautamuistomerkeistä soisi siksi pidettävän huolta ja hautausmailla näkyvän enemmän myös nykykuvanveistoa.

Hautausmaat tarjoavat läpileikkauksen
1800- ja 1900-luvun Suomen kuvanveiston yhdestä merkittävästä osa-alueesta.
Hautakuvanveisto ei ehkä ole seurannut
kuvataiteen uusimpia virtauksia, mutta se
on rekisteröinyt aivan erityisellä tavalla yhteisöllisen suremisen ja muistamisen tapoja. 1800-luvulla tuli yksityishautojen
yleistymisen myötä tavaksi pystyttää henkilökohtaisia muistokiviä. Sivistynyt porvaristo osoitti itsetietoisuuttaan uusklassismin tai uusgotiikan tyylipiirtein muotoilluin muistokivin, valurautaristein ja -uurnin.
Kuvanveiston akateemisen perusopetuksen järjestäminen 1860-luvulla loi vähitellen edellytykset kotimaiselle hautakuvanveistolle. Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun ensimmäinen kuvanveiston
opettaja C. E. Sjöstrand oli uranuurtaja
hautamuistomerkkienkin tekijänä. 1870-luvulta eteenpäin myös Robert Stigell,Walter Runeberg ja Johannes Takanen palveli-

Felix Nylundin veistämä G. A. Petreliuksen hautamuistomerkki vuodelta 1913, Turun hautausmaa.
Kuva: Liisa Lindgren.
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muistokirjoitukset ovat sen sijaan
muuttuneet viittauksiksi Raamatun tai
virsikirjan jakeisiin.
Omaisten haudalla käyntien tapakulttuurikin saa jatkuvasti uusia muotoja. Havujen ja kynttilöiden vieminen
haudoille jouluna yleistyi 1900-luvun
puolivälissä. Joillakin seuduilla oli niille jo aikaisemmin tuotu joulukuuset.
Nykyään hautausmaat täyttyvät tuikkivista kynttilänvaloista myös pyhäinmiesten päivänä. Uusiin ilmiöihin kuuluvat lisäksi yhteiset muistelupaikat,
jonne voi jättää kukka- ja kynttilätervehdyksen muualle haudatuille omaisille ja ystäville.

ELÄMYKSELLINEN HAUTAUSMAA

Keski-Euroopassa monet hautausmaat
ovat suosittuja suurmiesten, taiteilijoiden, säveltäjien ja kirjailijoiden haudoille suuntautuvien uuden ajan pyhiinvaellusmatkojen kohteita. Jo 1800-luvulla
auttoi Pariisin Père Lachaisen hautausmaasta tehty opaskirja esimerkiksi Abelardin ja Heloisen tai Chopinin haudan
löytämistä. Pietarissa on Aleksanteri
Nevskin luostarin hautausmaan tuhansien musiikin ja kirjallisuuden rakastajien kohteena heidän jättäessään kukkatervehdyksen Tšaikovskin tai Dostojevskin haudalle. Parmassa taas nuoret
viulistit kunnioittavat Paganinia soittamalla hänen haudallaan.

Malmin suurelta hautausmaalta Helsingissä löytää lukuisia toisistaan puulajivalikoimaltaan ja suunnittelultaan poikkeavia kokonaisuuksia. Kuva: Marja Terttu Knapas 1995.
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Yksinäinen lehtikuusi on istutettu surun merkiksi vuonna 1830 kuolleen majuri Otto W. Schulmanin haudalle Hauhon
kirkkotarhassa. Kuva: Marja Terttu Knapas 1998.

Suomessa haudoilla käynnit ovat
enemmänkin virallisluonteisia ja juhlallisia. Erilaiset järjestöt ja seurat muistavat merkkipäivinään perustajiaan.
Seppeleenlasku marsalkka Mannerheimin haudalle kuuluu jopa valtiovierailujen ohjelmaan.
Hyviä kohteita kulttuurishistoriallisella löytöretkelle Suomessa ovat Helsingin, Turun, Porvoon Kuopion,
Tampereen, Vaasan, Oulun tai Jyväskylän vanhat hautausmaat. Kävelijä voi
niillä kulkiessaan kohdata hautamuistomerkeissä yhteisen historian muistoja.
Tieteen, taiteen, musiikin ja kirjallisuuden aloilta tutut nimet havahduttavat
tuomaan mieleen muistikuvia heidän
teoksistaan. Valtiollisen elämän suur-

miehistä useimmat on haudattu Helsinkiin. Hietaniemen hautausmaata voidaankin pitää Suomen kansallishautausmaana, siinä missä Koli edustaa kansallismaisemaa.
Puutarha- tai puistotaiteellisia elämyksiäkin voi kokea hautausmaalla.
Esimerkiksi Helsingin Hietaniemen ja
Malmin hautausmaiden vaiheittain rakennetut osat pengerryksineen, sommitelmineen ja monilukuisine puulajeineen kuvastavat hyvin 1900-luvun eri
vuosikymmenien suunnitteluperiaatteita. Näiden hautausmaiden pitkät ja komeat keskikäytävät kuuluvat Oulun
hautausmaan ohella hienoimpiin puistokujanteisiin Suomessa.
Yksittäisten hautojen näkökulmas81
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ta hautausmaiden kasvisto on supistunut. Yhä useampi omainen jättää poismuuton, huonojen kulkuyhteyksien tai
muiden syiden takia haudan hoitamisen
seurakunnalle, mikä on johtanut istutusten yhdenmukaistumiseen. Haudoilla ennen yleiset luonnonkasvit, kielo ja
sinivuokko tai perennat, kuten kuunliljat, kotkansiipisaniaiset, akileijat ja särkyneet sydämet ovat kokonaan häviämässä. Vielä 1940-luvulla oli raparperi
yllättävää kyllä suosittu koristekasvi
pohjoisilla hautausmailla.

KANSAINVÄLISTÄ
TOIMINTAA HAUTAUSMAIDEN SUOJELEMISEKSI
Vuonna 2001 Bolognassa perustettu
Euroopan merkittävien hautausmaiden yhdistys (The Association of Significant Cemeteries in Europe,ASCE)
pyrkii edistämään hautausmaiden asemaa osana eurooppalaista kulttuuriperintöä ja edesauttamaan niiden suojelua ja restaurointia sekä herättämään
kansalaisten huomiota erilaisten julkaisujen ja kirjasten avulla. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 59 merkittävää hautausmaata eri puolilta Eurooppaa.
Niihin ja yhdistyksen toimintaan voi
tutustua nettiosoitteessa: www.significantcemeteries.net

PAIKALLISHISTORIAN
AARREAITTA

Viime vuosina ovat hautausmaista tehdyt kirjat ja kirjaset alkaneet yleistyä,
osin ehkä lisääntyneen sukututkimuksen ja paikallistietoisuuden siivittäminä.
Ne sisältävät hautausmaan, hautaamistapojen ja hautamuistomerkkien historian ohella elämänkerrallisia tietoja ja
kertomuksia mitä ihmeellisimmistä ihmiskohtaloista.
Vanha hautausmaa on muistomerkkeineen paikallisyhteisön ”hiljaisen
enemmistön”, kuten jo Homeros manalle menneitä nimitti, pienoisyhteiskunta. Sen sisäinen järjestys kertoo
1800-luvun ja 1900-luvun alun arvostuksista ja yhteiskunnan rakenteista.
Kirkkoherrojen hautapaikat olivat lähinnä kirkkoa, rusthollarit ja säätyläiset
sukuhaudoissaan näkyvimmillä paikoilla, aatelissuvut perintönä kulkeneissa

hautakappeleissaan. Hautausmaan reunamilla oli tilattomien hautarivit usein
puisine muistomerkkeineen. Järjestys
oli sama kuin aikoinaan kirkon sisällä,
jossa vallitsi tarkka penkkijako. Uusi
hautausmaa taas kertoo tasa-arvosta ja
demokratiasta, normeista ja säännöstöistä tasaisin standardikivien rivistöin.
Merkkihenkilöiden lisäksi varsinkin
maaseudun kirkkotarhoissa tai hautausmailla kannattaa kiinnittää huomiota
hautamuistomerkeissä vainajan nimen
ohella kerrottuihin muihin tietoihin.
Siellä voi kohdata monia hävinneitä
ammatteja, kuten paikallisyhteisön käy82
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tännön tarpeita kuvastava paloruiskuntekijä, harvinaislaatuisimpiin kuuluu
karusellägaren, karusellinomistaja.
Naisillakin oli usein merkittynä oma
ammatti tai asema, oli se sitten itsellisnainen, työmiehen vaimo, rakas puoliso, talon emäntä tai kirkkoherratar.
Menneen ajan arvostuksista kertovat
komeat ylioppilaalle tai lyseolaiselle
pystytetyt hautamuistomerkit. Hautakivissä olevat kuva-aiheet eivät aina ole
vain kristillisiä symboleita, vaan esimerkiksi merikapteenilla voi olla kivessään
majakka, talollisella viljantähkä ja sirppi. Hautausmaa on monien, yksityisen
ihmisen ja yhteisön, muistojen puisto.

RESUM
É
KYRKOGÅRDAR,
MINNENAS PARKER
I sin nuvarande form är begravningsplatserna ett resultat av upplysningstidens idéer. Gravar i kyrkorna
förbjöds i slutet av 1700-talet, därefter har många traditioner, lagar och
förordningar påverkat utvecklingen.
Den ursprungligen tyska kyrkogårdsreformrörelsen kring sekelskiftet 1900 hade som mål naturenlighet
och jämlika minnesmärken. En finländsk specialitet är hjältegravarna
från krigen 1939–1940 och 1941–
1944. Den omsorg som ägnades åt
dem har höjt också kyrkogårdarnas
allmänna nivå.
Kyrkogården är en plats för sorg
och saknad, men också en värdefull
lokalhistorisk kulturmiljö. Den återger hemtraktens närhistoria från de
senaste hundra åren, på många orter
från ännu längre tid. Till exempel begravningsplatserna i Helsingfors, Åbo,
Borgå och Vasa lämpar sig för mera
omfattande upptäcktsfärder bland
märkesmän och -kvinnor från vetenskapens, konstens eller politikens
områden. Begravningsplatsen är en
minnenas park, både för enskilda personer eller större samfund.

Kirjallisuutta:
Göran Selén (1989). Näsinmäen hautausmaa
200 vuotta. Näsebackens begravningsplats 200 år.
Borgå.
Viro, Voitto(1993). Vanha hautausmaa. Helsingin Hietaniemen hautausmaan opas. Otava.
Kävelykierros Kuopion Isolla hautausmaalla
(1993). Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.
Kirsi Schali (toim.) (1996). Oulun hautausmaat. Jyväkylä.
Kaisti, Riikka; Matti Puhakka (1999). Unikankareen kummulta Skanssin malmille. Turun hautausmaan vaiheita. Turku.
Marja Terttu Knapas (toim.) (2003). Hautamuistomerkkien hoito. Rakennushistorian osaston julkaisuja 24. Museovirasto.

Uppgifter om betydande
begravningsplatser i Europa:
www.significantcemeteries.net
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KUJANTEET MAISEMASSA
Camilla Rosengren,
maisema-arkkitehti

den ja rikkaimpien maanomistajien välityksellä. Flemingin ja myöhemmin
Mannerheimin suvulle kuuluneen Askaisten Louhisaaren yli kolmen kilometrin pituiset koivukujanteet ovat hyvin vanhat ja barokkihenkiset.

Kujanne on puurivien reunustama tie.
Vanha kujanne näkyy kauas. Se on
yleensä merkki vauraudesta ja pitkästä
rakennus- ja puutarhaperinteestä. Kujanne on usein selkeimmin havaittava
jäännös vanhasta puutarhasta ja kiitollinen hoidon sekä kunnostuksen kohde.
Kujanne on vanhimpia puutarhataiteessa käytettyjä aiheita. Puulajit, linjaus,
pituus ja rinnakkaisten puurivien määrä vaihtelevat tyylikausien ja omistajan
varojen mukaan. Perusmuoto on sama:
kulkuväylä puurivien välissä.
Keskiajalla ja renessanssin aikana
puutarhakulttuuri oli maassamme vaatimatonta. Kujanteita ehkä istutettiin,
mutta tiedämme niistä hyvin vähän.
Barokin puutarhojen pitkät suorat
akselit, jotka johtivat katseen horisonttia kohti, syntyivät osaksi kujanteiden
avulla. Suomi oli edelleen syrjäseutua
barokin kehittyessä 1600-luvulla johtavaksi puutarhataiteen tyyliksi muualla
Euroopassa. Vaikka meillä ei juuri ole
varsinaisesti barokkityylisiä puistoja,
tyylin vaimentuneet mainingit ulottuivat myös tänne suurten sotasankarei-

VARHAISET KUJANTEET

Kujanteen leveys ja pituus, puulaji ja
puiden välinen istutusetäisyys vaikuttavat kujanteen luomaan tilavaikutelmaan
ja tunnelmaan. Koivukujanne on kevyt
ja läpinäkyvä, lehmuskujanne täsmällinen ja juhlava. Kuusikujanne taas on
varjoisa ja vahvasti tilaa rajaava.
Puutarhakirjat ovat olleet tärkeitä
puutarhatyylien levittäjiä. Tukholmassa
vuonna 1651 ilmestyneessä, ranskalaiseen puutarhurisukuun kuuluneen André Mollet’n kirjassa Le Jardin de Plaisir
kujanteilla on keskeinen asema.
Kujannetta, joka johti suoraan päärakennusta kohti, kutsuttiin nimellä
aveny. Mollet’n mukaan puutarhan pääakselin tuli mieluiten koostua kaksinkertaisesta, yhteensä nelirivisestä – tai
kolminkertaisesta, yhteensä kuusirivi84
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sestä – kujanteesta.
Vanhassa Vaasassa Kustaa III:n aikana perustetussa Hovioikeuden puistikossa on komeat kaksinkertaiset lehmuskujanteet, joiden kasvatus aloitettiin vaatimattomasti haapojen istuttamisella. Puut vaihdettiin lehmuksiksi vasta vuonna 1852. Tjusterbyn kartanossa Pernajassa on ollut vanha nelirivinen
koivukujanne, mutta näin näyttävät ratkaisut ovat olleet harvinaisia.
Puutarhojen istuttaminen yleistyi
Suomessa 1700-luvun lopulla. Puutarhat olivat tuolloin yleensä vielä hyvin
pienimuotoisia, eivätkä kujanteet kuuluneet keskeisiin aiheisiin. Pitkiä tai
monirivisiä kujannesommitelmia ehkä
suunniteltiin, mutta niitä ei juuri istutettu, katupuuistutuksia lukuun ottamatta. Turun rantakadut ja Heinolan Perspektiivi ovat peräisin tuolta ajalta.
Parhaina kujannepuina pidettiin
1600-luvun puutarhakirjoissa jalavaa ja
lehmusta. Keski-Eurooppaan verrattuna olosuhteemme olivat köyhät. Suomessa käytettiin tästä syystä vielä 1800luvun alussa pääasiassa luonnosta siirrettävissä olevia puulajeja.
Jalopuiden taimien saanti oli vaikeaa. Taimitarhoja ei ollut Suomessa

ennen 1850-lukua. Kartanot kasvattivat
omat taimensa siemenestä, ellei taimia
löytynyt luonnosta. Vain harvat pystyivät tuomaan taimia Ruotsista, Pietarista tai Keski-Euroopasta.
KUJANTEIDEN YLEISTYMINEN

Kujanteiden istuttaminen Suomessa
yleistyi 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Englantilainen maisemapuutarha oli
alkanut valloittaa maailmaa, mutta kujanne soveltui edelleen tulotien juhlistajaksi. Yksinkertainen, molemmin
puolin tietä istutettu tuonaikainen kujanne reunustaa monta kartanoon johtavaa tulotietä. Erityisen pitkät ovat
Pernajan Sarvilahden ja Halikon Joensuun suorat koivukujanteet.
Kujanteita on käytetty myös puiston muodon luomisessa ja tilojen jäsentäjinä. Helsingin Herttoniemen kartanossa on päärakennuksen edustalta läh-

Kerralla uusittu koivukujanne Helsingin Herttoniemen
kartanopuistossa. Ainoastaan yksi vanha, suhteellisen
hyväkuntoinen ja erikoisen näköinen puu säilytettiin
muistoksi vanhoista puista. Vanhat puut olivat huonokuntoisia ja alueella liikkuu paljon ihmisiä, joten onnettomuusriski olisi ollut suuri. Kuva: Camilla Rosengren.
85
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lehmuksia ja nuori isolehtilehmus, parin vaahteran lisäksi. Kokonaisvaikutelma on lehmusten hallitsema. Satunnaisia poikkeavia lajeja löytää melkein aina
vanhoissa kujanteissa, mutta pitkässä
kujanteessa se ei muuta kokonaisvaikutelmaa.
Herttoniemen kartanon päärakennuksen vierestä lähtee kuusien reunustama tie, synkkä ja varjoisa, niin kuin
romanttisessa 1800-luvun puistossa
kuului olla. Sommitelman keskellä olevassa poikkikujanteessa kasvaa lehmuksia, vaahteroita ja tammia. Vaahterat ja
tammet ohjaavat siirtymisen symmetrisestä muotopuutarhasta vapaamuotoiseen maisemapuistoon. Myös tämä
suora kujanne päättyy huvimajaan.
Maisemapuistossa on kaartuva kapea
koivukujanne ja kujanteen muunnelmana vain yhdeltä puolelta tervaleppärivin
rajaama polku.
Kauimpana päärakennuksesta olevat poikkiakselit polveilevat loivasti
maaston muotojen mukaisesti.Niissä
on vielä useampia lajeja kuin muissa
kujanteissa: jalavia, saarnia, vaahteroita,
lehmuksia, koivuja ja itsekylväytyneitä
haapoja.
Puisto ei ole syntynyt yhdellä kertaa, vaan vuosikymmenien aikana. Ensimmäisiä puita on ehkä istutettu jo
1700-luvun lopulla, suurin osa 1810luvulla ja kuusikujanne 1800-luvun lopulla. Puisto kasvoi suureksi osaksi
umpeen ja kujanteet rappeutuivat 1920luvun jälkeen, kunnes 1980-luvulla ryh-

KIVI, PUU JA TERÄS
PUISTORAKENTAMISESSA
Mikla Koivunen
maisema-arkkitehti
Kivi-, puu- ja teräsrakenteet edustavat puistoissa
näkyvimmin ihmisen kädenjälkeä, sillä istutetussa ja hoidetussakin kasvillisuudessa on usein jotain villiä ja hallitsematonta. Puistorakenteet ovat
niitä puiston elementtejä, joiden avulla on kaikkein helpointa heijastaa aikakauden tyylillisiä tavoitteita. Aidat, penkit, käytävien reunukset, huvimajat ja muut puiston kalusteet puettiin esimerkiksi 1800-luvulla eksoottisiin kiinalaisvaikutteisiin ulkoasuihin, kun taas nykypäivänä halutaan
monesti huipputekniikassa käytettyjä muotoja.
Puisto- ja puutarharakentamisessa on perinteisesti käytetty niitä helposti työstettäviä materiaaleja, joita on ollut parhaiten saatavilla. EteläEuroopan puutarhoissa on käytetty paljon kiveä
ja teollistumisen jäljet näkyvät aikakauden englantilaisten puistojen valurautarakenteissa. Meillä taas on käytetty paljon puuta. Kivi ja rauta ovat
kestäneet ajan hammasta, mutta monet puistojemme ja puutarhojemme merkittävät huvimajat, portit ja aidat ovat jo aikaa sitten lahonneet.

tevä lehmuskujanne pääakselina ja neljä puurivein rajattua poikittaisakselia.
Myös puiston sisäiset sivupolut on istutettu kujanteiksi. Aukiot, huvimaja
kujanteen päässä sekä vaikutelma vain
yhden puulajin käytöstä korostavat pääakselin asemaa. Tarkemmin katsottuna
kujanteessa on sekä metsä- että puisto86
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Vanha lehmuskujanne on tunnelmallinen osa uutta rakennettua ympäristöä. Kujanne on kuulunut Hagalundin kartanopuistoon, nykyään se on Otaniemen korkeakoulurakennusten keskellä kevyen liikenteen väylänä. Kuva: Camilla
Rosengren.

dyttiin nykypäiviin saakka jatkuneeseen
restaurointi- ja kunnostusprojektiin.

1800-luvun loppupuolella havupuiden suosio puutarhoissa kasvoi, varsinkin pihtojen, lehtikuusten ja sembramäntyjen, mutta niitä käytettiin melko
harvoin kujanteena. Kaikista näistä ja
myös tavallisesta männystä syntyy erittäin kaunis kujanne, hyvänä esimerkkinä Helsingin Hietaniemen hautausmaan pääkäytävän vanha mäntykujanne.
Hautausmailla, kuten vanhoissa
kartanopuistoissa, taimia – erityisesti
koivuja, pihlajia ja pajuja – siirrettiin
usein luonnosta riveihin ja kujanteisiin.

PUULAJIT

Lehmus on kartanopuistojen ja ruukkien päärakennusten lähellä olevien kujanteiden tärkein puulaji. 1800-luvun
alussa käytettiin enimmäkseen kotimaista metsälehmusta, satunnaisesti
myös isolehtilehmusta sekä puistolehmusta. Puistolehmus yleistyi vähitellen
ja nykyään se on eniten Suomessa käytetty lehmuslaji.
87
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Istutussuunnitelmissa on käytetty paljon jalopuita ja runsaasti ikivihreitä lajeja kuten kuusia, pihtoja, sembramäntyjä, tuijia ja marjakuusia.
Huvilakulttuuri yleistyi 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alussa. Huviloiden yhteyteen perustettiin usein monipuolisia puutarhoja koriste- ja hyötytarhoineen. Puutarhakulttuuri ja sen
myötä tapa istuttaa kujanne tulotien
varrelle levisi myös talonpoikaisympäristöihin. Näissä oli entistä vähemmän tilaa puutarhaistutuksille, eivätkä
pitkät ja leveät kujanteet mahtuneet
puutarhoihin. Joskus kujanne kutistui

puupariksi portin vieressä. Kujanteita
tehtiin myös pienikasvuisista lajeista,
kuten omena- ja päärynäpuista tai pajuista.
Pihlajia ja niiden sukulaisia, ruotsinpihlajaa ja suomenpihlajaa on käytetty
paljon myös katupuiksi ja puistojen
uusiin kujanteisiin kehitettäessä uusia
luonnonmukaisia istutuksia. Pihlajia on
käytetty erityisesti silloin, kun on tarvittu pieniä, vähän kasvutilaa vaativia puulajeja.
Monet vanhat kujanteet ovat uusimisen tarpeessa. Esimerkiksi Maa- ja
kotitalousnaiset sekä Tieliikelaitos ovat

Halikon Joensuun kartanon vanhassa koivukujanteessa on eri-ikäisiä puita. Vanhat puut ovat pääosaksi hieskoivuja.
Nuoremmat ovat rauduskoivuja.Vanhojen hieskoivujen latvus on leveä ja pyöreä, rauduskoivuilla on pystympi kasvutapa, varsinkin nuorempana. Eri koivulajeja käyttämällä syntyy aivan erilainen tila. Kuva: Jere Saarikko.
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kartoittaneet, inventoineet ja arvioineet
kujanteita. Tämä työ antaa lähtökohtia
vanhojen kujanteiden uusimiseen ja
hoitoon sekä toivottavasti myös uusien
kujanteiden istuttamiseen.

RESUM
É
ALLÉERNA I LANSKAPET
Alléer, vägar som kantas av träd på
båda sidor, är ett mycket gammalt
tema i trädgårdskonsten. Alléerna är
betydande visuella element i landskapet. Barockens långa perspektiv förverkligades ofta med hjälp av alléer,
gärna dubbla, eller tre- och fyrdubbla
alléer.
Regler för mått och proportioner skapades under barockens tidevarv på 1600-talet. Idéerna spreds i
hög grad genom trädgårdsböcker. Alléerna har i Finland i allmänhet varit
enkla, med endast en trädrad på var
sida av vägen. Det vanligaste trädslaget för långa landsvägsalléer har varit
björk, men de flesta i Finland förekommande trädarter har använts, ofta flera olika arter i samma allé.
I herrgårdsträdgården ingick allén
som formgivande element inom trädgården, den vanligaste arten i början
av 1800-talet var skogslind, senare
parklind.
Också i landskapsparken användes många olika slags alléer, ofta med
slingrande form i motsats till barockens raka linjer. Barrträdsalléer har
använts särskilt på begravningsplatser.
I bondeträdgården och villaträdgården
fanns det inte plats för stora anläggningar. De nya alléerna anläggs främst
I offentliga miljöer.
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PUOLIVIRALLINEN
KAUNEUS VESIPEILISSÄ
KANAVIEN MAISEMAT
KULTAKAUDELLA
Timo Suominen, maisema-arkkitehti
Päivi Vattulainen, tarkastaja, Merenkulkulaitos

Suomi on vesien maa. Ikimuistoisista
ajoista vesistöstä toiseen on kuljettu
milloin veneitä sauvoen, milloin koskia
laskien tai ylävirtaan venettä kiskoen.
Teollistuvan yhteiskunnan nousu
1800-luvun alkupuolella loi painetta
tehostaa vesikuljetuksia, koska suurten
kuormien kuljettaminen maateitä pitkin
oli hankalaa. Höyrykone ja kosket antoivat voimaa tehtaille ja sahoille, vesitiet väylän raaka-aineiden kuljetuksiin.
Järvi-Suomen laajat metsät tarjosivat
suuren raaka-ainereservin, jonka hyödyntäminen oli vilkastuvan kaupankäynnin ohella tärkeä syy kanavien rakentamiseen.
Kanavamiljöön ulkoasun määräsivät sulkujen lähellä käytännön seikat;
routakaivannot sulkujen sivulla vähensivät rakenteisiin kohdistuvaa rasitusta
ja puurivit tuulisuutta. Englannissa
1700-luvulla syntyneen maisematyylin
mukainen käsitys ympäristöstä näkyy
asemakaavan polkujen hillittynä kaarteluna ja puistojen vapaamuotoisten puuryhmien käytössä sekä avoimen ja suljetun puistomaisen tilan vaihteluna.

Kujanteilla ja puuriveillä koristettiin
arvorakennusten tulotietä sen lisäksi,
että koko kanavan vartta reunusti usein
yhtenäinen puurivi.
Kanavien hallintorakennukset ja
työväen asunnot sijaitsivat näkyvillä
paikoilla kanavan välittömässä läheisyydessä. Niiden ulkoasun esikuvia ei pidetty sopivana enää Venäjän vallan aikana hakea Ruotsista, vaan kanavien
virkataloista tapaa yleisesti sveitsiläistyylistä koristelua.
Rakennusmassat olivat pitkänomaisia, kuisteilla jäsennettyjä. Muutoin sulkumiljöö oli pienen, siistin maatilan
kaltainen kaikkine talousrakennuksineen. Erityispiirteenä olivat valtion laitoksille ominainen siisteys ja ulkomaiset koristekasvit, joita ei juurikaan suosittu vielä 1800-luvulla tavallisen kansan
pihoissa; kartanoissa ja pappiloissa kylläkin. Päärakennuksen edessä oli monesti pienehkö muotopuutarha, jossa
kasvoi perennoja ja kesäkukkia huolellisessa hoidossa. Keittiöpuutarhalle oli
oma alueensa, joka oli yleensä aidattu
karjan takia.
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aluksen sulutuksen aikana. Sulkuryhmiä
oli 15 Viipurista Lauritsalaan, joten ahkeralle kesävieraalle kanavamatka oli
todellinen vehreyden ja alati vaihtuvien
vesimaisemien elävöittämä puutarhatourné. Suomalaisten lisäksi monet Pietarin porvarit ja ylimystön jäsenet viettivät kesiään kanavanvarren huviloillaan.
Rättijärven kanavapuutarhalta toimitettiin taimet ja kukat istutuksia varten. Sen puisto oli matkustajille avoin.
Nuo hoidetut kukkapenkit, puu- ja
pensasistutukset osana mitä kauneinta
ihmisen ja luonnon yhdessä aikaansaamaa maisemakokonaisuutta antoivat
monille syyn tallentaa valokuviin juuri
näitä näkymiä kanavalla. Käytävät, koivurivit ja kentät loivat avoimuuden,

SAIMAAN KANAVAN
MAISEMALLINEN ASU

Kokonaisuudessaan vuonna 1856 valmistuneen, 58 kilometriä pitkän vanhan
Saimaan kanavan maisemakokonaisuus
oli 1800-luvun loppupuolella maamme
kanavamaisemista selvästi merkittävin
ja laaja-alaisin. Yli puolet siitä oli luonnonväylää, järvimaisemaa. Rakennetuissa väylänosissa kanavamaiseman
rakenne muistutti helminauhaa, jossa
yhdistävänä tekijänä on kanavauoman
varren koivurivi siististi kivettyine penkereineen, helminä taas sulut ja sulkujen virkatalot, huvilat ja puutarhat.
Puistoistutuksia perustettiin ja niitä täydennettiin 1800-luvun viimeisinä
vuosikymmeninä. Puistot oli tarkoitettu
matkailijoiden virkistäytymistä varten

Muroleen kanava. Postikortti 1900-luvun alusta. Kuva: Kanavamuseon kuvakokoelmat.
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joka henkii eleganssia sekä ympäristön
varmaotteista hallintaa. Siinä ihmisen ja
hänen rakenteidensa osa luonnonympäristössä on jalostava, ei tuhoava tai
riitasointuinen.

puistoa rajasivat tienvarren koivut ja
pihapiiriä suojaava leikattu, korkeahko
kuusiaita.
Pihan ja puiston istutuksista saamme selvän kuvan puistossa säilyneistä
puista sekä niiden istutuksen jälkeisestä menestymistarkastuksesta vuodelta
1892. Tuossa dokumentissa mainitaan
useita pensaita: ruusut ja angervot lajiryhminä, lumimarja, happomarja ym.
Niin ikään mainitaan puiston perusrungon muodostavat tammet, pihdat, lehtikuuset ja sittemmin kadonneet kanadantuijat, jotka aikanaan reunustivat
havunvihreinä puistossa olevaa pientä
heleänvihreiden lehtikuusten kukkulaa.
Kukkulan päällä oli levähdyspaikka,
josta saattoi lämpimänä kesäpäivänä

MÄLKIÄN KANAVAKASÖÖRIN
VIRKATALON PUUTARHA

Mälkiän kanavakasöörin virkatalo vanhan Saimaan kanavan Mälkiän sulun
vierellä on yhä tutustumisen arvoinen
vierailukohde. Sen miljööstä voi edelleen havaita virkatalon vanhan pihapiirin jaon hyötypuutarhaan, peltoalueisiin
ja pieneen puistoon sekä edustavaan
etupihaan. Ympäristö on ollut avointa:
peltoa ja niittyä. Kanavan suuntaan

Herraskosken kanava 1990-luvulla. Kuva: Kanavamuseon kuvakokoelmat.
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puiden lomasta katsella kanavaa ja sillä
kulkevia aluksia.
Vanhan Saimaan kanavan maisemakokonaisuudesta on enää rippeet jäljellä; kiviset kanavauomat ja sulkurakenteet ovat kestäneet aikaa, vaikka avoin
maisema ympäriltä onkin umpeutunut.
Mälkiän kasööripuutarhaa on entistetty viime vuosina lähelle alkuperäistä
asuaan. Rakennuksessa on nykyään kanavamuseo ja lähistöllä kiertää kanavapolku, joka esittelee alueen kanavarakenteita, maisemaa ja kasvillisuutta.

den ja tuuhean, kapeahkon kasvutavan
ansiosta. Herrasen peltomaisemaan
pihtarivi tuo juhlavan lisänsä; puut toimivat maalaismaisemasta poikkeavan
vesirakenteen tunnusmerkkinä. Sulun
ylittävän alkuperäisen kääntösillan luona olevat pensasistutukset ovat ilmeisesti myöhempää perua.
Alueen rakennukset edustavat
1900-luvun alun kansallisromanttista
tyyliä. Kanavan johtavalle virkamiehelle
kasöörille rakennettiin virkatalo kanavan
kupeeseen, sulun viereen. Sen lähistölle istutettiin asiaankuuluvat koristepuut,
jotka antavat pihalle vehreän ilmeen
uusien istutusten keralla. Vastakkaisella puolella kanavaa Toisveden rannalla
sijaitsee kanavamuseo, joka on rakennettu aiemmin puretun ulkorakennuksen näköiseksi.
Pihtojen välistä pilkottaa avoin
maatalousmaisema perinteisine rakennuksineen; Herrasen perinnekylään on
kerätty vanhoja maatilan rakennuksia
eri puolilta Virtoja, tuulimyllykin. Lähellä kuohuva Herraskoski täydentää
upean maisemakokonaisuuden.

HERRASKOSKEN KANAVA
PIHTARIVIEN VÄLISSÄ

Virroilta, Toisveden ja Vaskiveden väliltä löytyy lähes vanhassa asussaan säilynyt kanavamiljöö, jossa yhteys menneeseen maatalousympäristöön on vieläkin nähtävissä. Koska Herraskosken
kanavalla ei ole ollut merkittävää tavaraliikennettä, ei sulkua ole tarvinnut laajentaa vaan se on säilynyt alkuperäisessä kunnossaan automatisoituja sulkuportteja lukuun ottamatta.
Noin 800 metriä pitkä kanava rakennettiin 1900-luvun alkuvuosina ja se
valmistui vuonna 1907. Sululle johtavat
ylä- ja alakanavan uoman luiskat sekä
tietenkin itse sulkualue on kokonaan
kivetty. Sitä reunustavat koko matkalla
juhlavat siperianpihdat, joista ikänsä
päähän tulleita vanhoja puita on korvattu uusilla. Vanhat pihdat tuntee maisemassa jo kaukaa niiden monilatvaisuu-

MUROLEEN KANAVAN
VEHREÄT RANNAT

Suuren nousevan teollisuuskaupungin,
Tampereen, liikemiesten esitys johti
Muroleen kanavan rakentamiseen
1850-luvulla kanavatöiden ensivaiheen
varsinaisista kanavista viimeisenä. Näsijärvellä liikkui jo kauppatavaraa kuljet93

P U I ST OT

JA

P U UTA R HAT

P U O L I V I R A L L I N E N K A U N E U S V E S I P E I L I S S Ä – K A N AV I E N M A I S E M AT K U LTA K A U D E L L A

tavia purjealuksia ja tavaran kulku Muroleen kosken ohi helpottui näin huomattavasti. Kanava sijaitsee kapealla
kannaksella yhdistäen Näsijärveä ja
Ruovettä. Sen miljöö on säilynyt paljolti
entisessä asussaan vuonna 1898 valmiiksi saatujen peruskorjausten jälkeen.
Tuolloin kanavan sulkua syvennettiin ja
sululle johtavan ylä- sekä alakanavan
alun perin pystysuora kivireuna muutettiin luiskaksi routivalla pohjalla sattuneiden sortumien vuoksi. Kanavauoman luiskia korjattiin 1980-luvulla ja
syvennettiin kanavaa historiallisia arvoja kunnioittaen. Muroleen kanava on
edustavimpia esimerkkejä 1800-luvun
kanavien rakentamistavasta, kanavamiljöön käsittelystä ja maisemakäsityksestä.

Itälaidalla sijaitseva kasöörin virkatalo puutarhoineen on hieman kanavan
yläpuolella, alakanavan varteen istutettujen vaahteroiden takana. Rakennuksen rikasta julkisivukoristelua karsittiin
1900-luvun alkupuolella. Taloon kuului
useita talousrakennuksia ja sitä ympäröi
hyvin hoidettu muotopuutarha. Sen
etelärinteessä oleva hyötypuutarha on
ollut avoin tila. Omenapuita on vielä
jäljellä, samoin joitakin mahdollisesti
alkuperäisiä koristepensaita kuten korallikanukkaa, angervoja ja terttuseljaa.
Viehättävä, vanhaa alkuperää oleva kaunokainen kukkii Muroleen sulun nurmikoilla vapaasti. Alakanavan itälaitaa
taas reunustivat pihdat, jotka olivat yleisesti käytettyjä kanavanlaitojen ja kasööripuistojen koristepuita. Poppeliku-

Mälkiän kasööritalon – nykyisen kanavamuseon – etupihalle on palautettu kanavien virkataloissa yleinen etupihan
pieni muotopuutarha. Kuva: Timo Suominen.
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P U I S TOT M AT K A I L U N KO H T E I N A
Riitta Kankaanpää-Waltermann,
kehittämispäällikkö, Länsi-Suomen ympäristökeskus

itse esitteen opastamana. Matkailutoimistojen mukaan kaupunkien puistokävelyesitteet menevät kuin kuumille kiville, jos niitä vain on saatavilla. Pietarsaaren Aspegrenin ainutlaatuinen entisöity 1700-luvun
puutarha on kehittymässä kansainväliseksi
kohteeksi.
Pohjanmaalla puistomatkailua on tuettu mm. Kaupunkimaiset kulttuuriympäristöt -projektilla. Hankkeessa Vaasan ja Uumajan kaupungit tutkivat yhteistä puistohistoriaansa ja laativat yhteisen puistokävelyesitteen.Vaasan puolella tehtiin samalla selvityksiä mahdollista kansallista kaupunkipuistoa varten. Törnävän kartanosta
puistoineen on Seinäjoella puolestaan julkaistu upea kirja.
Puistot palvelevat yhtä hyvin asukkaiden viihtyvyyttä kuin matkailijoita, koska
puistot ovat osa kulttuuriympäristöämme.
Viihtyisä vehreä kaupunki on vetovoimainen kaikille, eikä matkailun edistäminen tätä
kautta ei aina edes vaadi suuria investointeja.

Puistot ja puutarhat ovat matkailun resurssi. Puistokulttuurimme on nuorta. Silti kutsuvia ja mielenkiintoisia puistoja ja puutarhoja löytyy maastamme runsaasti. Inventoinnit toisivat niitä vielä lisää esiin.
Pohjoisen ilmanalamme puistojen viehätys on usein hienovaraista ja tutun oloista etelän puistojen värikkääseen näyttävyyteen verrattuna. Se tekee niistä toisaalta
muualta tulevalle matkailijalle eksoottisia.
Suurkaupunkien asukkaista ne näyttävät
ehkä jopa villiltä luonnolta.
Puistoissa voidaan järjestää tapahtumia, näyttelyitä ja liikuntaa – myös talviaikaan. Opastusta ja varustelua on yleensä
syytä parantaa, jos matkailijoita houkutellaan kauempaa.
Ruotsissa ja Tanskassa on luotu matkapaketteja puistoihin. Esimerkiksi Norrvikenin puisto on nostanut kävijämääriään
huomattavasti kehittämällä markkinointia
ja tapahtumia.
Pohjanmaalla puistoihin on mahdollista
tilata ryhmille retki bussilla tai kierrellä niitä

jaa kuljettiin kanavan ylittävällä maantiellä läheisen Koskenkartanon ohitse.
Sulkuporttien molemmin puolin oli
kesäaikaan koristeena agave-kaktuksia
suorakaiteen muotoisissa laatikoissa.

Kaktuksia käytettiin 1800-luvun loppupuolella ja pitkälle 1900-luvulle saakka
tärkeimpien aukioiden koristeina myös
hienommissa kaupunkipuistoissa. Muroleen agavet vietiin suojaan talvelta
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kasöörinasunnon pihatallin päässä olevaan kasvihuoneeseen.
Muroleen kanavamaisema on alun
perinkin ollut ilmeeltään melko suljettu, puustoinen. Kohti nykypäiviä siirryttäessä on umpeenkasvu ja tilantunnun häviäminen ollut kaikkialla näkyvä
ilmiö, joka johtuu maisemaa muovanneen maatalouden rakenteen muutoksesta.
Muroleelle on tuonut mainetta
myös taidemaalari Ellen Thesleff. Kanavan viereisen kosken länsirannalla
sijaitsi hänen italialaisvaikutteinen huvilansa Villa Bianca, josta oli kaunis näkymä koskelle ja yläpuoliselle Palovedelle. Muroleen kauniit järvimaisemat
ovat innoittaneet hänen luovuuttaan
moniin taideteoksiin.

poiketen Valkeakoski oli hyvin urbaani
kanavamiljöö pikkukaupungissa.
Tälläkin kanavalla oli oma kasöörinsä. Koristeellinen virkatalo ja piharakennus sijaitsivat keskeisellä paikalla
kadun varressa. Pieneltä kumpareelta
näkyi lehmusten reunustamalla kanavalla vuorotellen junnaavia tukkilauttoja, kohta taas matkustaja-aluksia ja huviveneitä. Yläkanavan penger oli samalla viihtyisä rantapromenadi lehmusten
alla.
Kanavaa käyttivät sekä paperitehdas puunuittoihinsa että vene- ja matkustajalaivaliikenne Mallasveden ja
Vanajan välillä. Kanava oli tehty tuon
ajan tarpeisiin ja tämän päivän näkökulmasta katsottuna valokuvat kertovat
inhimillisestä mittakaavasta, jossa lehtipuilla on tärkeä rooli. Valkeakosken
uuden kanavan valmistuttua vuonna
1955 vanha kanava jäi tehdasalueeksi ja
täytettiin, mutta nyt sen jäännöksiä on
kaivettu esiin. Kunnostamalla alueesta
saa kaupunkiin arvokkaan pienen rantapuiston, joka samalla on näkyvä osa
vesiteiden historiaa.
1930-luvulla Vanajavedeltä kanavalle saavuttaessa näkymä oli puistomainen, koivujen vehmaaksi tekemä, sulun
veistoksellisen kivityön jäädessä etualalle. Sulun alaosan huolellisesti rakennetut suppilomuurit tarvittiin kestämään
virtaavan veden kulutusta ja pyörteilyä,
mutta samalla ne olivat kanavamiljöön
siisteyden ja järjestyksen tekijöitä.
Luonnonkiven kesto ja pinnan elävyys

VALKEAKOSKEN KANAVA
– OSA TEHDASMILJÖÖTÄ

Valkeakosken yläpuolella tehtiin tulevan tehdasmiljöön ohitse virtaavan vesireitin perkaustöitä jo vuosina 1818 –
1820, mutta varsinainen kanava valmistui liikennöitävään kuntoon vuonna
1869. Alueella sijaitsi tuolloin kymmeniä myllyjä kosken varrella. Kaksikammioinen sulku oli tehty hakatusta kivestä ja sen ympärille rakennettiin kaunis
puisto lehmusriveineen rantoja myötäillen. Myllyjen tilalle kohosi vähitellen
uusia, suuria tehdasrakennuksia, joiden
punatiiliset julkisivut reunustivat kanavan ja kosken rantoja. Muista, monesti
luonnonläheisistä kanavamaisemista
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aivan konkreettisesti jalan alla loivat
osaltaan kanavamiljöölle aikaa kestävän,
omintakeisen tunnun ihmisen säätelemien luonnonvoimien monumenttina.
Kivi myös sopi hiljakseen kasvavassa
kaupunkiympäristössä kitkattomasti
ympäristöönsä.

RESUM
É
KANALLANDSKAPERNA
UNDER GULDÅLDERN
Kanallandskaperna utvecklades i Finland i slutet av 1800-talet, när landet
ännu var en del av Ryssland. Största
delen av kanalen byggdes enligt samma koncept: hit tillhörde en dekorativ snickarstil huvudbyggnad, de vanliga hushållsbyggnaderna och trädgården, som var delat till nytto- och prydnadsträdgård. På sidan av slussgruppen växte vanligen björkar, ädelgranar eller cembratallar. I närheten var
parken i landskapsstil och några prydnadsplanteringar, som var planterat
för passerande och turister, men också för att ha skönare miljön.
Den viktigaste och mest vidsträckta av kanalmiljöerna var den
gamla Saimaa kanalen, som var en
enastående kombination av kulturlandskap behållits av människan, och
naturlandskap. I Finlands sjöområde
följdes samma stil som i Saimaa kanal,
fastän skalan var betydligt mindre.
Herraskoski kanal hos Virrat kommun
är nästan i ursprungligt skick, markerad av de långa ädelgransraderna i
åkerlandskapet. I Murole kanal på
Ruovesi kan man se de viktigaste elementen av kanallandskapet i ett relativt litet område. En urban kanalmiljö
som skall grävas fram igen finner man
hos Valkeakoski staden, där en gång
kanalen rann vid sidan av fabriken.

*
Niitä kanavaympäristöjä, jotka ovat säilyttäneet merkkejä entisestä miljööstään, uhkaa tänään vajoaminen unohduksiin. Ennen niin kauniisti ja huolellisesti ylläpidettyjen kasööritalojen puistojen ja pihojen, koivikkoisten nurmikenttien ja koristekasvi-istutusten jäänteetkin ovat häviämässä.
Huoli erilaisten kulttuuriympäristöjen katoamisesta on viime aikoina
noussut esiin ja niiden säilyttämiseksi
on laadittu toimintaohjelmia. Kulttuuriympäristöt pitävät sisällään maisemallisia, kulttuurisia ja kiinteästi paikallishistoriaan liittyviä arvoja, jotka ovat
ihmiselle eräs pollari kotilaituriin sekä
kanava toisiin vesistöihin ja muuhun
maailmaan.
Suomalaiseen vesimaisemaan oleellisesti kuuluvia ja sitä jalostavia kanavaympäristöjä on aika ryhtyä vaalimaan.
Kirjallisuutta:
Myllykylä, Turkka (1991). Suomen kanavien
historia. Otava, Helsinki.
Häyrynen, Maunu (toim.) (2001): Hortus
fennicus. Suomen puutarhataide. Suomen puutarhataiteen seura, Viherympäristöliitto, Helsinki.
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MAALAISPUUTARHOJEN
KEHITYSVAIHEITA
Eeva Ruoff, dosentti,
Teknillinen korkeakoulu

Varhaisina aikoina ihmisten suhde
luontoon oli herkkä ja kunnioittava,
jopa pelokaskin. Kasveja käytettiin ravinnoksi ja lääkkeiksi. Sen lisäksi niillä
uskottiin olevan myös maagisia merkityksiä. Monissa Euroopan maissa ihmiset uskoivat esimerkiksi, että pihlajat
suojasivat taloja onnettomuuksilta –
niin myös Suomessa. Morsiamelle terotettiin mieleen:

ja näkyy monissa 1800-luvun maalaistaloja esittävissä kuvissa.
VARHAISKAUSI – KAALIKSIA
JA TUPAKKAA

Vanhimmat talonpoikaisia ”kaalimaita”
eli kasvimaita koskevat maininnat ovat
peräisin 1500-luvulta. Kaali oli yleisnimitys, joka tarkoitti kaikkia ruoaksi kelpaavia lehtivihanneksia. Herneet ja pavut olivat peltokasveja. Nauriita viljeltiin useimmiten kaskissa. Kaalimaat
samoin kuin humalatarhat perustettiin
mieluiten syvämultaisille, aurinkoisille
paikoille. Ne eivät siis välttämättä sijainneet lähellä taloja, jotka oli yleensä rakennettu kuivahkoille kumpareille tai
rinteille. Monesti kaalimaat perustettiin
pellon päähän, ehkä joka vuosi uuteen
paikkaankin. Se oli viljelykierron kannalta järkevää.
Kaalimailla viljellyt kasvit olivat tärkeitä sekä ihmisille että kotieläimille.
Rantsilan kappalaisen, Christfrid Gananderin, vuonna 1788 julkaisemassa
Eläinden Tauti-Kirjassa suositellaan

Noita sie kovin varaja pihlajaisia pihalla!
Pyhät on pihlajat pihalla,
pyhät oksat pihlajissa,
pyhät lehvät oksasilla,
marjaset sitäi pyhemmät...
Kalevala, 23. runo
Kalevala tietää kertoa myös humalasta.
Sitä tarvittiin oluen panoa varten, kun
Pohjolan emäntä alkoi valmistaa hääpitoja. Humalaa lieneekin viljelty suomalaisissa mahtitaloissa jo kauan ennen
kuin Ruotsin lainsäätäjät ehättivät laatimaan sen kasvatusta koskeneita asetuksia. Humalan viljely kotitarpeeksi
jatkui myös pitkään. Pieniä humalisto98
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Rakennusrivin edessä on kasvimaa, reunuksena matalia kukkia, oikealla papuja tai perunaa ja keskellä hallitsevana rivi
tupakkaa valkoisine kukkineen. Tupakka oli Suomen eniten viljelty hyötykasvi 1900-luvun alussa. Albert Edelfeltin
vesivärityö vuodelta 1905 esittää ukko Karlssonin tupaa Haikossa. Kuvataiteen keskusarkisto. Kuva: Hannu Karjalainen.

esimerkiksi lehmien heruttamiseksi keitosta, johon pantiin ”liwerstikun juuria,
fenkolia, anista, kuminoita, pimpinellaa,
kirveliä, nauriin naatteja, kaalinlehtiä ja
muita maitoa kartuttawia yrttejä”.
Gananderin mainitsema kirveli tarkoitti saksankirveliä (Myrrhis odorata).
Sitä näkee usein laajoiksi kasvustoiksi
levinneenä vanhojen ja jo hävinneidenkin talojen pihapiireissä.
”Liwerstikkua” eli rohtoliperiä (Levisticum officinale) viljeltiin aikoinaan yleisesti taloinpoikaistaloissa. Sen suosio
kuvastuu sen monissa kansanomaisissa nimimuodoissa, kuten ”lipstikka” ja
”liivestikka”. Rohtoliperiä istutettiin
talon seinustalle karkottamaan rottia ja

hiiriä. Sen lehtiä ja juuria kuivattiin ja
myytiin apteekkiin. Joskus sitä viljeltiin
koristekasvinakin. Ja onhan se varsin
muhkea ja näyttävä kasvi, jos se saa kasvaa hyvässä maaperässä. Maustekasvina sitä ei kuitenkaan ennen vanhaan
näytä käytetyn.
Varhaisista hyötykasviviljelyksistä
on säilynyt niukasti tietoja. Esimerkiksi Tyrvännöltä ilmoitettiin kuitenkin
1760-luvulla, että kaikilla talonpoikaistaloilla oli kaalimaat ja että jokainen
isäntä viljeli tupakkaa. Näin lienee ollut
muuallakin Satakunnassa, Etelä-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.
Tupakkaa kasvatettiin yleensä rakennusten seinustoilla. Siellä oli suo99
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jaisaa ja lämmintä. Erityisen hyvä paikka oli navetan tausta, missä tupakantaimille oli helppo järjestää vahva maa ja
säännöllinen lantavesikastelu. Kotona
kasvatettua tupakkaa kutsuttiin sen
vuoksi usein ”navetantakaiseksi”.
Hedelmäpuiden kasvattaminen
riippui paljolti ilmastollisista seikoista.
Eteläisellä saaristoalueella se onnistui
tietysti parhaiten. Erään pitäjänkuvauksen mukaan monilla sauvolaisilla talonpojilla oli sekä herukkapensaita että
omena- ja kirsikkatarhoja jo 1700-luvun puolivälissä.
Marjapensaiden ja pienien ryytimaiden paikka oli usein talojen päädyssä,
missä katolta putoava lumi ei haitannut.
Jos talo oli niin suuri, että siihen kuului kaksi porstuaa, niin eniten lämpöä
vaatineet kasvit istutettiin usein niiden
väliselle, kolmen seinän suojaamalle
alueelle. Hedelmäpuut pyrittiin sijoittamaan etelään viettäville rinteille. Istutukset sijaitsivat siis eri tahoilla sen mukaan, missä kasveilla oli parhaat edellytykset menestyä. Tämä puutarhakasvien hajasijoitus oli myöhemminkin
tunnusomaista suomalaisille maalaispihoille.
Järjestelmällisestä, suoraviivaisesta
suunnittelusta mainittakoon esimerkkinä laamanni G.G.Reuterholmin vuonna 1782 laatima ehdotus Jokioisten
”Riidanlopun” uudistilaa varten. Asemapiirroksen mukaan humalatarha ja
kaalimaa ympäröivät asuinrakennusta
kolmella sivulla. Pihlajakuja johti pihalta
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maantielle, tuomikuja kaalimaan sivuitse Kiipunjärvelle ja lehmuskuja vastakkaiselle suunnalle.
Laamanni ehdotti myös, että miespihan eteläsivulle istutettaisiin omenapuita ja lupasi lahjottaa niiden taimet
omasta puutarhastaan. Reuterholm pyrki muulloinkin toimimaan maisemanhoidon puolesta vaatimalla lampuotejaan istuttamaan ja vaalimaan puita pihoillaan ja teiden varsilla.
PUUTARHOJA KAIKILLE

Iso- ja uusjaon edistyessä ahtaasti rakennetut kylät alkoivat hävitä 1800-luvun kuluessa. Niiden tilalle syntyi hajaasutusta. Tämän seurauksena suuret
tonttimaat yleistyivät. Siten kasvimaat
voitiin liittää paremmin talojen yhteyteen ja pihamaille voitiin istuttaa puita.
Tietoja varhaisista ”rahvaan puistikoista” on ennen kaikkea Pohjanmaalta, mutta sieltä täältä muualtakin Suomesta. Joku oli istuttanut pihalleen
muutaman koivun tai haavan, joku toinen neljä pihlajaa ”kotonsa kauneudeksi”.
Paikalliset erot olivat kuitenkin suuria. Erään runonkerääjän mukaan kansa suorastaan vihasi puita ”Huittisissa
ja siitä Turkuun päin” vielä 1860-luvulla. Kysymys ei liene kuitenkaan ollut
varsinaisesta puiden vihaamisesta, vaan
siitä että talonpoikainen kansa arvosti
peltoja ja piti traditionaalisesti kiinni
siitä, että ne alkoivat suoraan ikkunoi100
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J. K. Kornmannin,
Tampereen kaupungin
puutarhurin, mallipiirros
pienviljelijän puutarhaa varten.
Puutarha-lehti 12 / 1909.
a. asuinrakennus
b. navetta- ja tallirakennuksia
c. vaja ym.
d. kanatarha
e. ulkohuone
f. koirankoppi
g. kaivo
h. hyödelavoja
i. vesiallas
k. mehiläispesiä
l. leikkikenttä
m. lehtikäytävä
n. lehtimaja
1. vihannesmaa
2. marjapensaita
3. hedelmäpuita
4. kuusi- eli jalava-aita
5. niinipuita tai koivuja
6. pihtakuusi
7. kartiohopeapoppeli
8. syyshortensia
9. kartiojalava
10.–11. kukkia
12. vuorotellen runkosyreenejä
ja runkovihmoja
13. runkoruusuja
14. villiviini

koluuloisesti puutarhoihin pitäen niitä
tarpeettomana ylellisyytenä. Samaan
aikaan torpparit myivät jo suuret määrät itse kasvattamiaan omenia, kirsikoita, karviaismarjoja ja herukoita Turkuun.
Muualtakin Suomesta – Muoniota
myöten – on mainintoja siitä, että vara-

den alta. Näin oli myös muissa Euroopan maissa.
Vähäväkiset saattoivat sitä vastoin
kerkeämminkin kallistaa korvansa uusille asioille ja perustaa puutarhoja, jos
niistä koitui heille taloudellista hyötyä.
Niinpä Paraisilta kerrotaan, että 1840luvulla talonpojat suhtautuivat ennak101
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ton väestö äkkäsi ensiksi hyötykasviviljelyn edut. Mutta poikkeuksiakin toki
oli. Esimerkiksi tyrvääläisen Vännin
rusthollin ”kasvutarhassa” oli pitäjässä
yleisesti viljeltyjen, noin 30 hyöty- ja
koristekasvin lisäksi, ”toistasataa lajia
ulkomaan juurikas-, ruoho- ja kukkaskasvua” vuonna 1853.
1860-luvun suuret nälkävuodet herättivät ihmiset huomaamaan, että etenkin Pohjois- ja Itä-Suomen maaseutuväestön ravinto perustui liian yksipuolisesti jauhovelleihin ja leipään. Kun katovuosi seurasi toistaan, niin nälänhätä
oli väistämätön. Asian korjaamiseksi
Suomen Talousseura ja eräät muut yhdistykset ja yhteisöt palkkasivat kiertäviä neuvojia. He opastivat puutarhojen
perustamisessa ja hoidossa, laativat istutussuunnitelmia, välittivät siemeniä ja
taimia ja jakoivat niitä myös ilmaiseksi.
Puutarha- ja keittokouluissa järjestettiin lyhyitä kursseja asiasta kiinnostuneille. Lisäksi alettiin julkaista suomenkielisiä puutarha-alan oppaita. Ne ovat
usein vaatimattoman näköisiä vihkosia,
mutta niiden sisältö on hyvää ja punnittua asiaa. Niihin liittyy usein mallipiirros tai pari kasvimaata, puutarhaa tai
koko pihaakin varten. Suunnitelmiin on
yleensä merkitty paikat kaivolle, lehtimajalle, kukkapalstoille, marja- ja koristepensaille sekä ”nelikulmat” yksivuotisten kasvien vuoroviljelyä varten.
Sivistyneistö piti hyötykasviviljelyn
edistämisen ohella myös kyläympäristöjen kaunistamista tärkeänä tehtävänä.
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Monissa pitäjissä papit ja kansakoulunopettajat alkoivat huolehtia lehtikujien,
pensasaitojen ja pienten puistikkojen
istuttamisesta kirkonmäelle, hautausmaalle ja koulutalojen ympärille. Koululaiset ja rippilapset vedettiin työhön
mukaan. Siten he innostuivat istuttamaan puita ja pensaita myös kotipihoilleen. Taimet haettiin yleensä luonnosta.
Vanhat tuoksu- ja lääkekasvit, kuten
aaprotti, minttu, niittysalvia (Salvia pratensis) ja edellä mainittu saksankirveli
pysyivät monin paikoin suosiossa 1900luvun alkupuolelle saakka. Niitä taitettiin mukaan kirkkomatkalle virsikirjan
tai nenäliinan väliin. Jumalanpalvelukset olivat pitkiä, ja raskaita työpäiviä
tehneet emännät torkahtivat helposti
kirkonpenkkiin. Yrttien hypisteleminen
ja haisteleminen auttoi heitä pysyttelemään valveilla, eikä unilukkarin tarvinnut tulla herättelemään.
Kannusruohoja, kevätesikkoja, kulleroja, maitohorsmia ja pietaryrttejä siirrettiin silmäniloksi luonnosta puutarhaan. Yksivuotisia kukkia olivat valmut,
auringonkukat ja ”rinkiploomut” eli
kehäkukat, joista oli helppo kerätä siemenet seuraavan kesän kylvöjä varten.
Myös ”tokruusu” eli rohtosalkoruusu
(Althaea officinalis) ja ”elämänlanka” (Calystegium sepium) olivat yksinkertaisia viljellä. Ja jos itse kasvit olivatkin vaatimattomia nykyisiin verrattuina niin mielikuvitus ja huumori kukkivat niiden nimissä. Niinpä valkokukkaista sinilatvaa
(Polemonium caeruleum ’Album’) kutsuttiin
102
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K O U L U P U U TA R H AT
Juha Mäkinen, puutarhuri
Uno Cygnaeus sisällytti kansakouluohjelmaansa vuonna1857 koulupuutarhat, joiden avulla lapset opastettaisiin puutarhaviljelyn pariin ja maanviljelyksen ymmärtämiseen. Mallia hankkeelleen hän otti mm.
Itävallasta.Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa Cygnaeuksen ohjelma näkyi ruumiillisen työn painottamisena vastapainona
pänttäysmetodille.
Asetuksesta huolimatta asia jäi tuuliajolle pitkäksi aikaa. Opettajia valmistaviin
seminaareihin perustettiin puutarhat ja
palkattiin puutarhurit, mutta opettajien
opetus vaihteli.
Yksittäiset opettajat ja puutarhurit
vaativat kouluohjelman toteuttamista omilla esimerkeillään. Uranuurtajaksi ryhtyi
opettaja August Wikstén, joka raivasi 1880luvulla Tammelan kansakoulun kivikkoiseen
mäkeen pienen koulupuutarhan. Sieltä oppilaat saivat mukaansa taimia ja siemeniä.
Tavoitteena oli saada jokaiseen koulupihaan opettajan johdolla oppilaiden raivaama ja hoitama oppilaspuutarha. Kullakin kolmansista viidensiin luokkien oppilaalla oli oma 10–15 neliön vastuualue, jonka sadon oppilas sai itselleen. Opettajalle
oman puutarhan tuotto oli palkanlisää.
Mallikoulupuutarhassa, jota varten oli annettu kirjalliset ohjeet alueesta, välineistä
ja tarvikkeista, tuli olla erilaisia hedelmäpuita, pensaita ja keittiökasvitarha, joka sisälsi avomaanviljelyksiä, vihanneksia ja kesäkukkia.

Wikstén valittiin kouluhallituksen ensimmäiseksi puutarhaneuvojaksi vuonna
1909, mutta hän kuoli pian tämän jälkeen.
Puutarhuri Kalle Kalervo käynnisti maanlaajuisen ohjaustyön vuonna 1910. Koulupuutarhaliike levisi nopeasti 1910-luvulla
aina Inariin asti. Kaupungeissa kasvitarhakoululaisten viljelypalstoilla nähtiin olevan
merkitystä erityisesti pojille loma-aikojen
joutilaisuuden vähentämiseksi ja rikollisuuteen hairahtumisen välttämiseksi.
Kansakoulunopettajat perustivat
vuonna 1914 Suomen koulukasvitarha -yhdistyksen, jonka toiminta-ajatuksena oli
antaa monipuolista neuvontaa ja auttaa
materiaalien hankinnassa. Suomessa oli
vuonna 1917 Turun ja Porin läänin kouluissa
kolmessa neljästä koulupuutarha ja Oulun
läänissäkin 40 prosentissa kouluista.
Koulupihojen kaunistaminen erilaisin
istutuksin oli osa liikettä. Opettajan puutarhaa käytettiin mm. kasvi- ja luonnontiedon, matematiikan ja piirustuksen opetuksessa havaintojen tekoon. Oppilaspuutarhat olivat satunnaisempia. Koulupuutarhaliikkeen jatkeena yläkansakoulussa ryhdyttiin antamaan kotitalousopetusta 1910-luvulla.
Vuonna 1943 kouluhallitus määräsi
maalaiskansakouluihin perustettavaksi puutarhat. Koulun kirjastoihin tuli hankkia alan
kirjallisuutta ja puutarhan käyttö merkitä
opettajan ansioluetteloon.
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maaseutuasutuksen suunnittelua koskeneen oppaan vuonna 1900 ja käsitteli
siinä myös maiseman ja puutarhan
merkitystä. Julkaisuun liittyvät asemapiirrokset välittävät kuvan maalaiskodeista, joissa runsaat pensas- ja puuistutukset ympäröivät rakennuksia.
Puutarhojen perustaminen ja monipuolistuminen jatkui voimakkaana
1950-luvulle saakka. Kasvitarhat olivat
laajoja ja niihin liittyi mansikkamaita,
raparperisarkoja, kurkkulavoja sekä
herukka- ja karviasmarjapensaiden
muhkeita rivistöjä. Orvokkeja, idänunikoita, pioneja, harjaneilikoita ja ukonhattuja komeili kukkapyörylöissä. Koristepensaat, syreenimajat, koivukujat,
kuusi- ja orapihlaja-aidanteet yleistyivät.
Lipputanko ja puutarhakeinu kuuluivat
myös kiinteästi kokonaisuuteen. Pihapiirit olivat hyvin hoidettuja ja ne huokuivat viihtyisyyttä sommitelmiensa
yksinkertaisuudesta huolimatta.

joillakin seuduilla nimellä ”ämmänhammas”.
Kaupunkien lähistöllä alettiin ensin
viljellä uusia, näyttävämpiä koristekasveja, kuten daalioita, ruskoliljoja ja särkyneitä sydämiä. Niitä saatiin papinemänniltä, nimismiehiltä, asemapäälliköiltä ja muilta säätyläisiltä.
Kerrotaan kuitenkin, että eräät
maalaisihmiset kieltäytyivät esimerkiksi pappilasta ilmaiseksi tarjotuista taimista. Tuntuiko herrasväen köyhänapu
kansanihmisistä nöyryyttävältä?
Juutas Käkriäisen, Joel Lehtosen
Putkinotkon sankarin, mielestä Aapeli
Muttisen puutarhaharrastukset olivat
kuitenkin vain osoitus kaupunkilaisherran typeryydestä. Hän uskoi esimerkiksi, että Muttisen huvilan ympärille istutetut koristepensaat mädättäisivät sen
seinät. Marjapensaatkin olivat Käkriäisestä joutavia, ”koska ihminen ei elä
marjoilla”. Ja heh, heh, hän tiesi kyllä,
miksi Muttisen omenapuut olivat kuolleet…
Toisaalta kiinnostus jopa kukkien
kasvatusta kohtaan saattoi viritä, kun
tietämyksen välittäjinä oli oman yhteiskuntaluokan ihmisiä. Esimerkiksi Simossa viljeltiin ”hyödyttömiä” resedoita, samettikukkia ja niinkin vaateliaita
kasveja kuin jääpäivikkejä (Mesembryanthemum) ja risiinejä (Ricinus) 1800luvun loppupuolella, kun niiden siemenet ja kasvatusohjeet oli saatu Yhdysvaltoihin muuttaneilta tuttavilta.
Wihtori Peltonen, alias kirjailija Johannes Linnankoski, julkaisi pienen

MAALAISPUUTARHA
– KATOAVA PERINTÖ?

Maaseudun autioitumisen myötä moni
vanha puutarha on jäänyt vaille säännöllistä hoitoa. Osa niistä on hyvää
vauhtia umpeutumassa; kasvimaat
työntävät leppää ja pihat ovat muuttumassa vaahteratiheiköiksi.
Eräät omistajat korvaavat hoidon
puutteen esinehankinnoilla. Uusvanhan
rautapenkin, grillin, romantica-tyylisen
katulampun, pakettina hankitun huvimajan ja muun lähikaupan tarmokkaas104
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ti mainostaman tavaran väitetään luovan puutarhaan tunnelmaa. Uskomme
ostamisen onneen on vankkumaton.
Eräissä kotiseutumuseoissa somistetaan nykyään navettapihatkin valkeilla
muoviruukuilla, joissa on kääpiönarsisseja tai krysanteemeja. Luhdin kaiteelta riippuu petuniakoreja – suoraan Hollannin kasvihuoneista rekka-autoilla tai
lentokoneilla Suomeen kiidätettyjä.
Päärakennuksen takana lojuu edellisen
vuoden tunnelmantekijöitä: kuivuneita
kanervia, rikkinäisiä lepotuoleja ja värillisten lyhtyjen rippeitä.
Vanhat maalaispuutarhat edustivat
monimuotoisuudessaan omalaatuista ja
merkittävää kulttuuriperintöä, joka liittyi nimenomaan suomalaiseen maisemaan. Niiden arvoa ei ole aina huomattu. Ne ovat olleet liian tuttuja.
Vastaavanlaisia laajoja, väljiä, melkein puistomaisen lehteviä maalaispihoja ei ole juuri muualla. Manner-Euroopassa vanha kyläasutus oli melkein
kaupunkimaisen ahdasta. Italialainen
maanviljelijä puolestaan kaataa vielä
nykyäänkin puut pois rakennusten ympäriltä, koska ne veisivät voimaa hyötykasveilta.
Se mikä on sievää lähiöparvekkeella tai huoltoasemalla, ei välttämättä ole
edukseen suurten koivujen katveessa tai
vanhan hirsirakennuksen vierustalla.
Menneeseen ei enää ole paluuta, mutta
hyvien traditioiden pohjalta sopii rakentaa levollisia, reheviä ja entistä parempia maalaispuutarhoja.
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RESUM
É

LANDSTRÄDGÅRDARNAS UTVECKLING

De finländska landsträdgårdarna har en lång historia. I ett tidigt skede odlades mest mat- och
medicinalväxter samt humle och tobak. 1860talets stora hungersår väckte människorna till
insikt om att landbygdsbefolkningens näring baserade sig alltför ensidigt på mjölvälling och bröd.
Mindre bemedlade började hålla sig med nyttoträdgårdar tidigare än bönderna. De lokala skillnaderna var stora, främst på grund av klimatologiska omständigheter. Anläggandet av trädgårdar vidtogs i östra- och norra Finland i vidare
bemärkelse först i slutet av 1800-talet.
Den glesa och välskötta, nästan parklika landsträdgården, som rotade sig på 1900-talet är ett
kulturarv, vars betydelse inte uppmärksammats
i tillräckligt hög grad och till vars planering borde ägnas större eftertanke.
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PUISTOISSA LUONTO
LÄHELLÄ KAUPUNGISSAKIN
Mattias Tolvanen,
biologi FM, tietokirjailija

Puistot ja puistometsät lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat mahdollisuuksia asukkaiden virkistykseen. Pienikin puisto on kuin keidas
tiiviisti rakennettujen asuinkortteleiden
välissä. Puisto piristää näkymänä ohikulkijoita ja sinne voi poiketa levähtämään. Puistot ovat myös ulkoilupaikkoja ja luontoretkikohteita, joissa voi tarkkailla eläimiä ja kasveja.
Kaikilla pohjoismaalaisilla on erityinen suhde alkuperäiseen luontoon.
Nykyaikaisten puistojen luonne on vanhempia luonnonmukaisempi ja alkuperäistä kasvillisuutta säilytetään yhä
enemmän. Ulkoilupuistoja ei hoideta
perinteisten puutarhataiteen sääntöjen
mukaan. Ne ovat tyyliltään lähinnä
metsäisiä maisemapuistoja, jotka tuovat
luonnon asuinkortteleiden lähelle.
Vanhoihin puistoihin verrattuina
uusien puistojen olemusta hallitsevat
väljyys ja avaruus, sillä kaikki istutetut
puut ovat vielä keskenkasvuisia. Puiston lopullinen vaikutelma alkaa hahmottua vasta parin vuosikymmenen
kuluttua, kun puiden latvukset alkavat

saavuttaa peittävyydeltään täysikasvuisten mittoja.
LUONNONVARAISET ELÄIMET

Puistojen puolikesyt eläimet lisäävät
taajaman viihtyisyyttä. Oravien, sinisorsien tai kyhmyjoutsenten ruokkiminen
on monelle kaupunkilaiselle tärkeä
luontokokemus, josta myös eläimet
hyötyvät.
Eläinten viihtyminen kaupungeissa
on kuitenkin melko uusi ilmiö; 1900luvun alussa toreilla ja aukioilla nähtiin
lähinnä vain puluja ja varpusia. Vähitellen sinisorsat alkoivat jäädä ruokinnan
turvin talvehtimaan kaupunkeihin. Pullasorsat ovat olleet tuttuja kaupunkien
rannoilla ja puistoissa jo 1930-luvulta
lähtien. Viime vuosina ja vuosikymmeninä mm. kyhmyjoutsenet, valkoposkihanhet ja kanadanhanhet ovat runsastuneet veden äärellä sijaitsevien kaupunkien lajistossa. Ne löytävät pesäpaikkansa rauhallisilta luodoilta kaupungin lähistöltä, mutta poikasten
ruokkimiseen kaupungin rannat ja puis108
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tot ovat kuitenkin parhaita paikkoja.
Kaupunkimainen ympäristö tarjoaa
ruokaa ja turvallisia pesäpaikkoja monille muillekin eläimille. Siksi ihmisen
luontoon istuttamat kulttuurin seuralaiset, kuten siili ja fasaani – sekä sopeutuvimmat luonnonvaraiset lajit, kuten
orava, rusakko, sorsat, lokit ja varislinnut – viihtyvät kaupunkien puistoissa ja
toreilla. Myös pedot ovat löytäneet kaupungit runsaan saaliin houkuttelemina.
Niissä vierailee säännöllisesti varpus- ja
kanahaukkoja ja jopa pöllöjä verottamassa puistolammikon sinisorsia tai
pensasistutuksissa pesiviä rottia.
Metsäiset ulkoilupuistot ovat elintärkeitä pesimäalueita monille taajamiin
sopeutuneille luonnonvaraisille lajeille.
Perinteiset kaupunkipuistot ovat niille
liian siistejä ja suojattomia paikkoja.
Esimerkiksi varis kasvattaa poikasensa
luonnon rauhassa, mutta käy säännöllisesti etsimässä ruokaa ihmisten ilmoilta asuinkortteleista ja puistoista. Myös
siilit viihtyvät parhaiten tiheän kasvillisuuden suojassa, missä ne löytävät nilviäisiä ja matoja syötäväkseen lehtikarikkeen joukosta.
Kaikkein kaupunkilaistuneimmat
lajit löytävät myös pesäpaikkansa keskustasta ja kaupunkipuistoista. Sinisorsa voi valita pesäpaikakseen vaikkapa
terassille asetetun kukkalaatikon, ja harakka kelpuuttaa pesäpuukseen vilkasliikenteisen kadun puistolehmuksen tai
jalkakäytävän vieressä kasvavan syreenipensaan. Älykkäät varislinnut kasvat-

KA U P U N G I S SA K I N

Valkoposkihanhet ovat yleistyneet veden äärellä sijaitsevien kaupunkien lajistossa. Kuva: Mattias Tolvanen.

tavat poikasensakin menestyviksi kaupunkilaisiksi. Esimerkiksi harakan tai
naakan poikaset oppivat emoiltaan,
miten erityyppisten jätesäiliöiden sisältöön voi päästä käsiksi.
ULKOILUPUISTOT
JA PUISTOMETSÄT

Suomalaisten kaupunkien luonteeseen
kuuluu luonnonläheisyys. Niiden keskusta-alueet on rakennettu väljästi ja
puistoillekin on jäänyt runsaasti tilaa.
Yhtenäinen kaupunkirakenne pirstaloituu tavallisesti jo keskustan ulkopuolella. Kaupungin kasvaessa rakennetut
uudet asuinalueet ja lähiöt ovat usein
lähes luonnontilaisten metsien ympäröimiä. Niitä on hoidettu lähinnä talousmetsien tapaan, esimerkiksi harventamalla tiheäkasvuista metsää, jotta
puille saadaan enemmän kasvutilaa.
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Uudet metsäpuistot sijaitsevat kaupunkien laidoilla. Niiden esikuvina ovat
1900-luvun alkupuolella kaupunkilaisten kesäparatiiseiksi rakennetut kansanpuistot, esimerkiksi Helsingin Pihlajasaari. Hieno esimerkki nykyaikaisesta ja
monikäyttöisestä metsäpuistosta on
Joensuun länsiosaan viime vuosikymmeninä rakennettu Linnunlahden ulkoilualue. Sen laitamilla sijaitsevat yliopiston kampus, Mehtimäen urheilupuisto, pienvenesatama, kesäteatteri ja
kesäjuhlakeskus. Valaistujen ulkoiluteiden ja latujen sekä uimarantojen lisäksi alueella on myös kasvitieteellinen
puisto, jonka puu- ja pensasistutukset
sijaitsevat metsikköinä noin 70 hehtaarin alueella.
Lähiömetsillä ei ole kaupungeille
useinkaan metsätaloudellista merkitystä. Niiden hoidossa voisi, virkistyskäy-
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tön lisäksi, yhä enemmän ajatella myös
lajiston monimuotoisuutta ja sellaisten
lajien suojelua, joilla ei ole elinmahdollisuuksia talousmetsissä. Puuston harventamisen yhteydessä kannattaisi suosia alueen lehtipuita, erityisesti jaloja
lehtipuita. Ulkoilupuistojen syrjäisille
alueille mahtuu hyvin myös myrskyn
kaatamia tai katkomia runkoja, jotka
saavat jäädä lahoamaan paikoilleen.
Metsässä lahoava puu antaa paljon
elinmahdollisuuksia lahottajasienille,
monille hyönteisille ja linnuille, jotka
löytävät niistä sekä ravintoa että paikkoja pesäkoloille. Pystyyn lahoavat pökkelöt sopivat hyvin myös vanhoihin kaupunkipuistoihin. Siellä niiden ekologinen merkitys on samanlainen kuin ulkoilupuistoissakin. Harvinaisilla puulajeilla onkin tavallisesti vielä harvinaisempia lahottajasieniä.
Ihmisen kulttuurivaikutus ulottuu
myös kaupungin metsäisimmille alueille. Ulkoilureittien pientareet muistuttavat kasvillisuudeltaan usein pihapiirien
lajistoa, sillä monet kasvit kulkeutuvat
pihoista kenkien pohjiin ja polkupyörien renkaisiin tarrautuneina uusille kasvupaikoille. Siellä rehottavat piharata-

Joensuun länsiosaan viime vuosikymmeninä rakennettu
Linnunlahden ulkoilualue on hieno esimerkki nykyaikaisesta ja monikäyttöisestä metsäpuistosta. Kuva: Kirsti
Reskalenko 2004.
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HÄMEENLINNAN KANSALLINEN
K AU P U N K I P U I S TO – K A N S A N P U I S TO
Susanna Lappalainen,
suunnitteluhortonomi, Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto
perustettiin ensimmäisenä Suomessa. Ympäristöministeriö teki päätöksen puiston
perustamisesta tammikuussa 2001. Puisto
on monimuotoinen, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä läpileikkaus niin kaupunkiluonnosta ja -kulttuurista kuin myös erämaa-Suomen maisemaihanteista.
Varhaisimmat varsinaiset puistot perustettiin Hämeenlinnaan 1800-luvun alkupuoliskolla, mutta eräänlainen puistosuunnitelma linnan ja kaupungin välille sisältyi jo linnoitustoimen päällikkö Arbinin asemakaavaan vuodelta 1777. Edeltäjiemme työn ansiosta hämeenlinnalaiset elävät tänä päivänä väljästi ja voivat olla ylpeitä puistokulttuuristaan.
Kaupunki aloitti kansallisen kaupunkipuiston perustamisen valmistelun jo vuonna 1997. Valmistelu eteni kaavan laadinnan
tapaan. Siihen kuului yhteydenpitoa asukkaisiin ja alueen maanomistajiin. Julkisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin
niin kaupunkilaisille, maanomistajille kuin
muille sidosryhmille. Asiaa esiteltiin laajasti
sanomalehdissä ja muissa tiedotusvälineissä sekä ammattilehdissä ja -seminaareissa.
Myös puiston perustamisen jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hoitoja käyttösuunnitelman laadinnassa pyrittiin

avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen.
Kaupunkirakenteen keskeltä alkavan
puiston alue on noin 740 hehtaaria. Se on
yli kuusi kilometriä pitkä ja leveimmillään
noin viiden kilometrin levyinen. Aulangon
kautta alue liittyy kaupungin pohjois- ja koillispuolisiin laajoihin pelto- ja metsäalueisiin, jotka jatkuvat Evon kautta aina Päijänteelle. Puiston halkaisee Vanajavesi.
Siinä missä vesistö ja puistot toimivat
ekologisina käytävinä, mahdollistaa valtakunnan päärata puiston läpi sen ekonomisen ja toiminnallisen saavutettavuuden: junalla suoraan kansallisen kaupunkipuiston
ytimeen. Kattava kevyen liikenteen reitistö kansallisesti merkittävissä maisemissa
toimii jokapäiväisenä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuutena.
Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöpsykologiaa parhaimmillaan. Kaupunkilaisille se antaa aihetta aitoon ja terveeseen kotipaikkarakkauteen ja on lisännyt
kiinnostusta omaan ympäristöön. Kuluneiden kolmen vuoden aikana on herätty huomaamaan, että oma lähiympäristö on vaalimisen arvoista niin asumisen kuin matkailun kannalta. Puiston perustaminen on
lisännyt vuorovaikutusta asukkaiden kanssa ja sen kehittämistä jatketaan hämeenlinnalaisten yhteisenä oleskelutilana.
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mot, pihasauniot, kylänurmikat, koiranputket, nokkoset, voikukat, pujot, hierakat ja takiaiset. Ne täydentävät sekamelskana metsän luonnonvaraisia saniais- ja mustikkakasvustoja.
Myös puistoihin ja puutarhoihin istutetuista vierasperäisistä kasvilajeista
ilmastoon sopeutuvimmat ovat levinneet viljelykarkulaisina ympäristöön.
Esimerkiksi kanadanpiiskut, jättipalsamit, japanintattaret, lumimarjat ja isotuomipihlajat antavatkin usein leimansa metsäpuistojen luontoon.

KA U P U N G I S SA K I N

seen yön pimeydessä omakotitalojen
pihoissa, joista ne löytävät ruokaa kotikissojen ruokakupeista tai jätesäiliöistä. Kettujen poikasista voi jo kehittyä
yhä rohkeampia kaupunkilaisia, jotka
eivät enää pelkää vanhempiensa tavoin
ihmisiäkään.
Kaupunkimaisen asutuksen välissä
risteilevät ulkoilualueiden, puistojen ja
metsäkaistaleiden muodostamat verkostot toimivat ns. ekologisina käytävinä. Ne mahdollistavat esimerkiksi kettujen ja hirvien liikkumisen kaupunkiseudulla ilman, että nämä törmäävät
ylitettäviin teihin tai tiiviisti rakennettuihin kortteleihin. Eläinten liikkumista
helpottamaan on myös suunniteltu suuria teitä alittavia kulkuväyliä, joiden
kautta ne pääsevät liikkumaan vapaasti
valtateiden jakamilla alueilla suurien
kaupunkien ympäristössä. Jos teiden ja
asuinkortteleiden toisistaan eristämien
puistometsiköiden välillä ei ole kulkuyhteyttä, niiden lajisto köyhtyy vähitellen sitä enemmän mitä eristyneempiä
alueet ovat.

EKOLOGISET KÄYTÄVÄT

Kaupunkien lähiluonnossa liikkuu satunnaisesti yllättäviäkin eläinlajeja. Esimerkiksi Helsingin seudulla vieraili heinäkuun puolivälissä vuonna 2004 yksinäinen, nuori urossusi, joka vaelsi asutusta välttäen Länsi- ja Pohjois-Espoon
metsäreittejä pitkin pohjoista kohti.
Sudesta ei tehty näköhavaintoja, vaikka
se tappoi kolme lammasta Kirkkonummella. Sen liikkumista pystyttiin seuraamaan satelliittipaikantimen avulla. Susi
oli merkitty huhtikuussa gps-pannalla
Koillis-Savon Rautavaarassa, mistä se
vaelteli kevään ja kesän aikana LänsiSuomen ja Helsingin seudun kautta takaisin kotiseudulleen.
Myös kaupunkielämään totuttelevat
ketut saattavat pesiä huomaamattomina maakoloissaan metsäpuistojen syrjäisissä kolkissa. Ne liikkuvat varovasti
ja etsivät turvallisia reittejä vieraillak-

KAUPUNKI-ILMAN PUHTAUS
NÄKYY PUISTOISSA

Savua ja saasteita ympäristöön tupruttavat savupiiput ovat harvinaistuneet
kaupungeissa mm. kaukolämmitykseen
siirtymisen myötä ja kaupunkien ilmanlaatu onkin parantunut viime vuosikymmeninä. Ilman puhtauden voi päätellä vaikkapa katoille sataneen lumen
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valkoisuudesta; lumi ei enää tummu
noesta edes kevättalvella sulaessaan.
Myös ilmansaasteille herkät havupuut viihtyvät entistä paremmin puistoissa. Kaupunkien keskusta-alueiden
jäkäläautiotkin ovat selvästi pienentyneet. Varsinkin sateisen päivän jälkeen
on helppo havaita vaaleiden jäkälien
kasvavan puistopuiden tummilla rungoilla. Esimerkiksi Helsingin keskustassa olevan Vanhan kirkkopuiston keskiosissa puiden rungoilta on havaittu jo
yli 20 jäkälälajia, joista yleisin on sormipaisukarve.
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Tolvanen, Mattias (2002). Kaupunkiluonto.
WSOY.
Tolvanen, Mattias (2005). Villi puutarha.
WSOY.

RESUM
É
GENOM
PARKERNA KOMMER
ÄVEN NATUREN
NÄRMARE STÄDERNA
Djurens trivsel i städerna är ett ganska nytt drag; i början av 1900-talet såg
man på torg och öppna platser nästan enbart duvor och sparvar. Så småningom började också gräsänderna –
för att hitta mat – övervintra i städerna. “Bulländerna” har varit kända
vid städernas stränder och parker
redan sedan 1930-talet.
Under de senaste åren och årtiondena har bl.a. knölsvanarna, “vitvingade” gäss och kanadagäss förökat
sig rikligt vid städernas vattendrag. De
hittar sina boplatser på lugna ställen
bland städernas kobbar och närmiljöer, men när det gäller att mata ungarna är stränder och parker ändå de
bästa platserna.
Den ekologiska betydelsen av
stadsnaturens uteområden och parker märktes i Finland först i slutet av
1900-talet. De parkstråtar som finns
mellan de bebyggda områdena fungerar som s.k. ekologiska gångar, vilket
gör att många djurarter trivs t.o.m. i
städernas närområden. Naturen kan
också komma till städerna.
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KAUPUNGIN JA TAAJAMAN
VIHERRAKENNE
Maija Rautamäki, professori,
Teknillinen korkeakoulu

Suomalaisille luonto on tärkeä ja asuinympäristössäkin korkealle arvostettu
ympäristön laatutekijä. Silti luontoa ja
viherympäristöjä ei ole johdonmukaisesti otettu huomioon eikä suunniteltu
kaupunkien tai asutuskeskusten maankäytössä. Puistoja on sijoitettu korttelien lomaan useimmiten kohtiin, jotka
ovat olleet rakentamiseen hankalia tai
mahdottomia. Rantoja, kalliomäkiä tai
harjunrinteitä on jätetty “luonnontilaan”.
Kaavoitusohjeissa on annettu vähimmäisnormeja lähipuistojen ja ulkoilualueiden pinta-aloille ja etäisyyksille.
Myös viheralueiden toiminnoista ja varusteluista on suosituksia ja malleja.
Liikenne- ja teknisten verkostojen
suunnitelmat, palvelurakenne- ja asuntotuotantosuunnitelmat laaditaan voimavaroja säästämättä. Alueiden luontosuhteista, kasvillisuuden laadusta, määrästä tai hoidosta ei sen sijaan ole kannettu huolta. Suunnittelussa tulisi pyrkiä muodostamaan viheralueista oma
kokonaisuutensa, jossa erilaiset alueet
liittyisivät toisiinsa eriluonteisilla viheryhteyksillä niin toiminnallisesti kuin

visuaalisestikin.
Koko kaupungin tai kunnan kattavia viher- ja ulkoilualueiden kokonaissuunnitelmia ei ole maassamme juuri
laadittu. Muutamissa suurimmissa kaupungeissa on hiljattain tehty viheralueohjelmia, joihin on kirjattu tavoitteita ja
suunnittelun periaatteita. Näiden vieminen kartoille suunnitelmiksi, puhumattakaan maastossa käytännön toteutukseen, on kuitenkin vasta alussa.
KYLÄ MAISEMAN
SOLMUKOHDASSA

Kylät ja kaupungit ovat tyypillisesti syntyneet maiseman solmukohtiin, joissa
maaston ja vesistöjen muodot ovat voimakkaita ja luonto on monipuolista.
Kirkot ja muut julkiset rakennukset on
sijoitettu hienovaraisesti hallitseville
paikoille, asuinalueet pienilmastoltaan
edullisille vyöhykkeille.
Rauhallinen kehitys on antanut tilaa ja aikaa myös komean puuston ja
puutarhakulttuurin kehitykselle. Jokainen Suomen kaupungeista on ainutlaatuinen sijainniltaan ja muodoltaan. Eri
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Ulkoilumetsää kallioselänteellä. Kuva: Maija Rautamäki.

maakuntien maisemarakenteen erilaisuus kuvastuu niin kaupungin muodossa kuin kaupunkikuvassakin. Jokilaakson kaupungeissa joki virtaa valtasuonena, parhailla kohdilla rantapuiston tai
puistokatujen vihreissä kehyksissä.
Satamakaupungeissa meren tai järven lahdet työntyvät keskustaan kosteine tuulineen, harjukaupungeissa mäntyrinteet kohoavat vihreinä seininä, näkötornit ja tanssilavat harjun laella maamerkkeinä ja kesäisen seuraelämän keskuksina. Kaupungin rakenne on kasvanut ja kiinnittynyt elimellisesti maisemarakenteeseen, joka toisaalta on määrittänyt luontevan kasvun rajoja.
Viime vuosisadan jälkipuoliskon
kiihkeä teknistyminen ja keskittyminen

tuottivat voimakkaimmin kasvaneisiin
kaupunkeihin alueita ja rakenteita, jotka ruhjoivat herkän luontosuhteen.
“Kestävän kehityksen” tavoittelussa on
kaupunkien tiivistäminen nähty tärkeimpänä keinona. Pääkaupungissa
jopa järjestettiin asukkaille kilpailu kaikkien vielä mahdollisten uudisrakentamisalueiden löytämiseksi. Tällaisen ajattelutavan seurauksena otetaan väistämättä rakennuskäyttöön alueet, joita ei
ole kunnostettu virkistyskäyttöön ja
joilla ei vielä ole statusta kaikkien arvostamina puistoina.
Viheralueista vain vähemmistö on
huolellisesti hoidettuja, rakennettuja
puistoja. Hoitamattomia ”ryteikköjä”
taas kaipaavat vain lapset ja luonnon115
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suojelijat. Kuitenkin kaupungin tiivistyessä yhä suurempi joukko ihmisiä
käyttää jokapäiväisinä virkistysalueinaan yhä kutistuvia viheralueita, joiden
laajentamiseen ja lisäämiseen olisi tarvetta. Taajamarakenteen lomaan jääneet takapihat ja jouto- tai vajaakäyttöisetkin alueet tarjoavat mahdollisuuksia
viherverkon täydennykseen.
Lyhyt- ja kapeakatseisella tiivistämisellä menetetään myös kaupungin omaleimaisuuden ja viihtyisyyden perusta,
suhde suomalaiseen luontoon.

viheralueiden on kunnioitettava ja kuvastettava niitä luontotekijöitä, jotka
ovat ominaisia kullekin maaston vyöhykkeelle. Luonnonmukainen hoito on
paitsi edullista myös kaupunkiluonnon
monimuotoisuutta ja elämyksellisyyttä
tukevaa.
Tiiviisti rakentuneissa ja historiallisissa kaupunginosissa tulee ylläpitää tehokkaasti hoidettuja, tyylin mukaisia
puistoja, mutta väljemmillä ja syrjäisimmillä alueilla viheralueet saavat jäädä
luonnonmukaisiksi. Tämän varjolla ei
silti suunnittelua, tarpeellista varustelua
tai hoitoa saa laiminlyödä.
Kosteat, alavat murroslaaksot, joille rakennusten ja katujen perustaminen
on kallista ja luontosuhteet rikkovaa,
tarjoaisivat mahdollisuuksia rehevien
lehtopuistojen, tulvaniittyjen ja pienvesistöjen ketjuille. Korkeammilta, myös
rakennetuilta alueilta kertyvät pintavedet voitaisiin ohjata viherkaistoja myöten laaksoihin. Imeyttämällä sadevedet
maastoon tulvien syntyä voidaan ehkäistä. Matkalla altaat ja kasvillisuus
puhdistaisivat vesiä ja rikastuttaisivat
luonnon elämää ja kaupunkikuvaa. Syntyvät viherreitit hyödyttäisivät myös ulkoilijoita.
Kallio- tai harjumetsiä voitaisiin
korkeimmilla selänteillä hoitaa kuivina
ja valoisina ulkoilupuistoja komeine
näköaloineen. Puusto ja sopiva maanpeitekasvillisuus säilyttää myös selänteiden kyvyn imeyttää sadevesiä ja suojaa
maastoa kulumiselta. Tuuhea, moniker-

LUONNONMUKAINEN
SUUNNITTELU

Kaupunkisuunnittelun historiasta löytyy malleja myös kaupunkikokonaisuuden viherrakenteelle: 1800-luvun puutarhakaupunkimallissa oli keskustaa
ympäröiviä viherkehiä. Myös kaupungin ytimeen työntyviä viherkiiloja tai
vihersormia on luonnosteltu monissa
malleissa.
Kaaviomaisissa mallipiirroksissa ei
maaston tai vesistöjen olemassaolo näy.
Puhtaat geometriset muodot voinevat
toteutua vain tasangoilla, joilla vain
muutama Suomen kaupungeista sijaitsee. Maisemarakenne ja luontoperusta
vaihtelevat yksilöllisesti, ja vihersormet
tai -kehät ovat jääneet epämuodostuneina katkelmina sinne, mihin rakentaminen ei ole teknisesti mahdollista.
Jotta maisemarakenne vielä hahmottuisi kaupunkimuodon perustana,
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roksinen kasvillisuus vähentää tuulisuutta ja tasaa kosteus- ja lämpöolosuhteita.

omaa lähiviherympäristöään jokainen
kuntalainen voi osallistua terveellisen ja
viihtyisän elinympäristön tuottamiseen.

VIHERVERKON
KATTAVA KUDELMA

Kaupungin kulttuurihistoria on myös
tärkeä viherrakennetta muodostettaessa. Historialliset merkkikohteet liittyvät
usein luontevasti puistoihin tai puutarhamaiseen ympäristöön ja saavat niissä arvoisensa aseman. Vanhat kirkko- ja
kansanpuistot, palokujat, puistokadut ja
julkisten rakennusten edustapuistot
tuovat syvyyttä ja arvokkuutta kaupunkikuvaan ja viherrakenteeseen.
Yksittäiset katupuutkin kuuluvat
viherverkon kudelmaan, samaten luonnonsuojelualueet. Urheilun ja liikunnan
alueille tulisi varata tilaa kasvillisuudelle jo tuulen ja visuaalisen hälyn vähentämiseksi. Kevyen liikenteen väylien
varret tulisi nähdä keinona sitoa viheralueita toisiinsa. Hyvin rakennettu viherverkosto edistäisi myös pienten
koululaisten turvallisuutta sekä työmatkojen ja ulkoilun yhdistämistä.
Kaupungin ja taajamien viherrakennetta ei pidä jättää vain julkisten ja
yhdyskunnan ylläpitämien alueiden varaan. Yksityisillä pihoilla - niin asuintonteilla kuin tuotannon ja kaupankin
hallitsemilla kiinteistöillä – on tärkeä
osuutensa vihreyden ja viihtyisyyden
ylläpitäjinä. Myös kaupunkiekologialle
ne ovat usein elintärkeitä. Vaalimalla

RESUM
É

STADENS OCH
TÄTORTENS
GRÖNA STRUKTUR

I planeringen av städernas och tätorternas grönområde borde man sträva till att utforma dem i sin helhet, i
vilka olika områden skulle hänga samman med grönområden av olika karaktär såväl funktionellt som visuellt.
Det outnyttjade – och delvis
förbrukade områdena som blivit intill tätbebyggelse – erbjöd även utbyggnad av grönområdena. Byggandet
av dem, för att göra staden mera kompakt i den hållbara utvecklingens anda
var kortsiktigt.
Den allt större grupp människor
som dagligen använder de krympande rekreationsområdena – borde detta leda till ett behov av utvidgning.
En tätbebodd och historisk
stadsdel bör hållas som en välskött,
stilenlig park men på de glesna och
mera avlägsna områdena, kan
grönområden förbli naturenliga.
I skuggan av detta borde man
ändå inte försumma planering, utrustning eller skötsel.
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PUISTO MIELEN
VIRKISTÄJÄNÄ
Erja Rappe, MMM

Puistojen mieltä virkistävät vaikutukset
syntyvät itse puistosta saatavien kokemusten tai siellä harjoitetun toiminnan
kuten liikunnan tuloksena. Yksilön elämänhistoria vaikuttaa puiston synnyttämiin kokemuksiin. Puisto voi tarjota
käyttäjälleen ymmärtämisen, kyvykkyyden ja hallinnan tunteita. Tällaisessa
puistossa käyminen tuottaa itsetuntoa
vahvistavan, miellyttävän elämyksen.
Ihmiselle on lajikehityksensä aikana
kehittynyt kasvillisuusympäristöihin
voimakas suhde, joka vieläkin ilmenee
monin tavoin. Ihmiset pitävät enemmän ympäristöistä, joissa on kasveja
kuin kasvittomista ympäristöistä.
Kasvillisuusympäristöjen on todettu nopeuttavan toipumista stressistä,
parantavan keskittymiskykyä ja vähentävän kivun tuntemusta. Kasvien näkeminen rauhoittaa ja vähentää kielteisiä
tunteita kuten vihaa ja ahdistusta. Erityisesti kukat lisäävät myönteisiä tunteita kuten iloa. Puistoissa nämä kasvien
elvyttävät ominaisuudet ovat vaivattomasti tarjolla tämän päivän kaupunkilaiselle.

Emotionaalinen elpyminen stressistä tapahtuu vaiheittain. Tätä prosessia
voidaan tukea ympäristön piirteiden
avulla. Toipumisen ensimmäisessä vaiheessa ihminen haluaa irrottautua huolista ja etsii mahdollisuutta muutokseen.
Siirtymävaihetta voidaan tukea luomalla
maisemaan toisiinsa liittyviä tiloja ja liikettä esimerkiksi porttien tai siltojen
avulla, jolloin tilasta toiseen siirrytään
aivan konkreettisesti.
Toisessa vaiheessa tarkkaavaisuus
kiinnitetään nykyhetkeen siten, että
mieltä vaivaavat asiat unohtuvat edes
lyhyeksi aikaa. Tässä voidaan käyttää
hyväksi luontoa, joka vangitsee tehokkaasti huomion. Hetken lepo antaa
voimia tarkastella alkuperäistä huolta
aiheuttanutta tilannetta uudesta näkökulmasta. Tätä vaihetta voidaan tukea
joko turvallisilla, yksityisyyttä suojaavilla tiloilla, joissa voi mietiskellä tai kokemuksilla, jotka tukevat yksilön itsetuntoa ja kyvykkyyttä esimerkiksi harjoitusmahdollisuuksien ja sosiaalisen tuen
avulla. Elpymisen neljännessä vaiheessa ihminen tuntee itsensä kokonaisena,
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syvästi tietoisena. Tätä vaihetta voidaan
tukea korostamalla paikan majesteettisuutta ja salaperäisyyttä esimerkiksi luomalla näköalapaikkoja.
Suunnitteluperiaatteet, jotka ohjasivat varhaisimpien terveydellisin ja sosiaalisin perustein rakennettujen puistojen suunnittelua, sisältävät juuri emotionaalista elpymistä tukevia piirteitä,
joilla tunteita ja ajattelua suunnataan
myönteisiksi. Ne ovat myös myöhemmin osoittautuneet ominaisuuksiksi,
joita ihmiset arvostavat puistokokemuksissaan.
Mieltä virkistävässä puistossa runsas kasvillisuus ohjaa ja ylläpitää katselijan mielenkiintoa erilaisten muotojen,
värien, rakenteiden ja vuodeajoista sekä
kehityksestä johtuvien muutosten avulla. Puistossa kävijä pysähdytetään nykyhetkeen aistimaan yksityiskohtia tuomalla kasvit ja muu luonto lähelle katsottavaksi ja koskettavaksi. Tilallisella
vaihtelulla, laajoja, kaukaisia näkymiä
kooltaan rajattuihin tiloihin yhdistämällä, laajennetaan tilan tuntua, jolloin voi
tuntea olevansa osa laajempaa kokonaisuutta. Kasvien avulla luodaan rauhallisia, suojaisia paikkoja, joihin voi vetäytyä miettimään maailman menoa.
Kasvillisuusympäristön lisäksi puisto tarjoaa mahdollisuuden virkistäytymiseen fyysisen toiminnan avulla. Toiminnat tulee kuitenkin järjestää niin,
etteivät ne häiritse toisiaan: esimerkiksi pyöräily on hyvä erottaa jalankulusta. Kokoontumispaikat tapahtumineen

Münchenin Englantilainen puisto on yksi Euroopan ensimmäisistä yleisistä puistoista. Kuva: Erja Rappe.

ehkäisevät sosiaalista eriarvoisuutta
yhdistämällä eritaustaisia ihmisiä. Kulttuurin, kuten taiteen ja historiallisten
viittausten avulla, puisto yhdistyy symbolisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja
aikaan. Mitä monipiirteisempi puisto
on, sitä enemmän sitä käytetään.
Ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin voimakas yhteys stressiperäisten
sairauksien ja puistokäyntien määrän
välillä. Mitä useammin puistossa käytiin, sitä vähemmän kärsittiin stressisairauksista. Eniten puistossa käyntiä rajoitti puiston etäisyys asuinpaikasta. Jos
puisto sijaitsi korkeintaan sadan metrin
päässä asunnosta, siellä käytiin 3–4 kertaa viikossa. Jos etäisyys oli kilometri,
puistossa käytiin vain kerran viikossa.
Hollantilaisen tutkimuksen mukaan
tärkeimmät puistossa käymisen syyt
olivat rentoutuminen ja luonnon koke119
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minen. Vapauden tunne, onnellisuus ja
yhteys luontoon olivat yleisimmät puistokäynnin herättämät tunteet. Näiden
tunteiden katsotaan olevan erittäin tärkeitä koetulle hyvinvoinnille.

oltava riittävästi.
Pelkkä fyysinen esteettömyys ei
kuitenkaan riitä takaamaan puiston
käyttöä. Ympäristön on myös tunnuttava turvalliselta. Turvallisuutta luo
ymmärrettävä ympäristö eli tunne siitä,
että osaa liikkua ja tulkita ympäristön
antamia vihjeitä. Puiston käytön tulee
myös tuntua suotavalta.
Usein on ongelmana, että puistot
valikoituvat tiettyjen ryhmien kokoontumispaikoiksi, mikä estää muita käyttämästä puistoa esimerkiksi turvallisuuteen liittyvien ongelmien vuoksi. Paikasta on myös tiedettävä, jotta sitä voi
käyttää. Moni mielenkiintoinen paikka
jää kokematta, koska missään ei kerrota sen olemassaolosta.
Julkisten puistojen tulee täyttää
monien erilaisten käyttäjäryhmien mielenvirkistyksen tarpeet, mikä asettaa
niiden suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Erilaisten laitosten yhteydessä sijaitsevat puistot ja puutarhat sen sijaan
ovat tarkoitettu rajatulle käyttäjäryhmälle, mikä helpottaa ympäristön piirteiden ja käyttäjien tarpeiden ja voimavarojen yhteensovittamista.
Lapsille ovat asuinympäristön ja
päiväkotien puistot tärkeitä leikkipaikkoja. He kokevat ympäröivän maailman
paljolti toiminnan kautta: lapsi jäsentää
ympäristön ominaisuuksia leikin avulla. Luonto, varsinkin kasvit ja eläimet,
kiehtovat lapsia, jotka voivat uppoutua
niiden tarkkailuun pitkiksi ajoiksi. Lapset leikkivät mielellään luontoympäris-

PUISTOT ERI KÄYTTÄJÄRYHMIEN
MIELENVIRKISTYKSESSÄ

On havaittu, että mitä stressaantuneempi ihminen on, sitä suurempi halu
hänellä on hakeutua paikkoihin, jotka
hän kokee elvyttäviksi. Stressaantuneena tai sairaana ihmisellä on vähän voimavaroja kohdata sosiaalista maailmaa.
Tällöin yhteys luontoon on parantava
kokemus, sillä luonto ei aseta vaatimuksia kuten toiset ihmiset. Mitä vähemmän ihmisellä on toimintakykyä jäljellä, sitä enemmän ympäristö vaikuttaa
hänen käyttäytymiseensä.
Ympäristön asettamien vaatimusten ja yksilön voimavarojen välille tuleekin löytää tasapaino niin, että ympäristökokemuksesta muodostuu myönteinen, minäkuvaa vahvistava elämys. Tasapainon löytymistä voidaan edesauttaa
poistamalla ympäristöstä liikkumisen
esteitä ja vahvistamalla ihmisen mahdollisuuksia käyttää ja harjoittaa jäljellä
olevia taitojaan.
Fyysinen esteettömyys on puiston
käytön edellytys monille ryhmille kuten
vanhuksille ja lapsille. Kulkuväylien tulee olla riittävän leveitä ja tasaisia, jotta
käyttö on mahdollista myös apuvälineiden käyttäjille. Myös lepopaikkoja on
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P A R A N TO L O I D E N
P U I S TOT J A P U U TA R H AT
Erja Rappe

joka takaisi potilaille mahdollisuuden rauhalliseen lepoon.Valoisat, aamuaurinkoon
aukeavat potilashuoneiden ikkunat sekä
käytävien nauhaikkunat liittävät sisätilat
rakennuksia ympäröivään mäntymetsään.
B-siiven seurusteluhuoneessa sijaitsee erityinen panoraamaikkuna ulos katselua varten.
Suomen ensimmäiset mielisairaalat
rakennettiin 1800-luvulla luonnonkauniille
paikoille. Ensimmäisenä valmistui Lapinlahden sairaala Helsinkiin 1841. Sairaalan
ympärille rakennettiin vähitellen parinkymmenen vuoden aikana henkilökunnan
ja potilaiden yhteistyönä puisto. Niuvanniemen mielisairaala valmistui 1884 lähelle
Kuopion kaupunkia. Luonnonkauneus vaikutti myös täällä sairaalan sijaintipaikan valintaan.
Nokialla aloitti vuonna 1900 toimintansa Pitkäniemen sairaala, jonka puiston
suunnitteli rautateiden ylipuutarhuri Nykopp. Myös Tuusulan Kellokoskelle perustettiin 1915 mielisairaala, jonka yhteydessä on laajat puistoalueet. Niuvanniemessä, Pitkäniemessä ja Kellokoskella potilailla on nykyäänkin mahdollisuus osallistua
puistojen hoitoon ulkotyöryhmissä sekä
puutarhaviljelyyn kasvihuoneissa.

Vuosikymmeniä sitten huomioitiin parantoloiden arkkitehtuurissa ihmisen tarve
olla luonnollisella tavalla yhteydessä ympäristöönsä.Tätä yhteyttä käytettiin myös
tietoisesti hoitokeinona. Nykyisin sana parantola on kadonnut kielenkäytöstämme
ja sen tilalle on tullut sana sairaala. Tämä
kuvastaa lääketieteen kehityksen mukanaan tuomaa näkökulman muutosta: huomio kiinnitetään taudin hoitoon eikä potilaan paranemisprosessiin. Nykyinen sairaala-arkkitehtuuri myös eristää sairaat ja
hoitohenkilökunnan ulkopuolisesta ympäristöstä omaan maailmaansa.
Alvar Aallon suunnittelema Paimion
parantola on esimerkki sairaalasta, jossa
ulkotila yhdistyy osaksi sisällä oleskelevien kokemusmaailmaa. Parantola on rakennettu vuosina 1928–1933 tuberkuloosipotilaiden hoitopaikaksi. Tuberkuloosin
tärkeimpänä hoitokeinona oli tuolloin potilaiden makuuttaminen raittiissa, kuivassa ilmassa ja auringonvalossa.Tämä soveltui hyvin funktionalismin ideaan, jossa korostettiin tilojen valoisuutta ja raitista ilmaa.
Paimion parantolassa Aalto käytti arkkitehtuuria palvelemaan taudin hoitoa pyrkimällä yksilökeskeiseen arkkitehtuuriin,
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tössä majoja rakennellen ja puiden ja
pensaiden suojassa hiiviskellen. Puistoissa lapsi voi toimia turvallisen salaperäisessä ympäristössä, joka ei ole liian
pelottava mutta tarjoaa kuitenkin riittävästi haasteellisuutta.
Lapset saattavat myös kehittää voimakkaita tunnesiteitä esimerkiksi isoihin puihin tai kiviin. Tämä tulee usein
ilmi silloin, kun kaupunkialueilla rakentamisen vuoksi ympäristö muuttuu
nopeasti. Lapselle tärkeän maiseman
häviäminen tuottaa suurta surua.
Nuorille puistot ovat useimmiten
kokoontumis- ja harrastuspaikkoja. Valitettavan usein nuoret on täysin syrjäytetty puistojen suunnittelussa. Jos he
sitten ottavat puiston haltuunsa omin
päin, siihen liittyy usein kielteisiä piirteitä, kuten muiden käyttäjäryhmien lisääntynyt turvattomuuden tunne tai
melu. Kuitenkin myös nuoret nauttivat
ympäristön kauneudesta. Jos puisto tarjoaa nuorille mahdollisuuden heitä kiinnostavaan toimintaan viihtyisässä ympäristössä, se vahvistaa nuorten välistä
vuorovaikutusta ja auttaa saavuttamaan
minuutta rakentavia hyväksynnän ja
kyvykkyyden tunteita.
Työikäiset käyttävät puistoja useimmiten läpikulkupaikkoina taikka harrastusympäristöinä. Heille ovat kasvillisuusympäristöihin liittyvä stressioireiden lievittyminen ja tarkkaavaisuuden
tehostuminen merkittäviä, tosin usein
tiedostamattomia, virkistyksen lähteitä.
Varsinkin stressioireiden lievittymiseen

riittää muutaman minuutin oleskelu
puistossa, joten sopivan annoksen
luontoa stressiä vastaan voi saada jo
työmatkallaan.
Pelkkä puiston katselukin auttaa
hallitsemaan stressiä ja parantamaan
tarkkaavaisuutta. Jos työpaikan ikkunasta on näkymä puistoon, voi muutaman minuutin katselu virkistää ja tehostaa työntekoa huomattavasti. Ympäristön esteettisyyden ja esteettömyyden on
todettu liittyvän haluun harrastaa liikuntaa. Hyvin hoidetut, kauniit puistot
innostavat ihmisiä liikkumaan.
Vanhuksille ovat asuinympäristön
puistojen tarjoamat mahdollisuudet
fyysiseen liikuntaan ensisijaisen tärkeitä toimintakyvyn ylläpidon kannalta.
Masennus on yksi yleisimmistä vanhusten sairastuvuutta ja kuolleisuutta lisäävistä sairauksista. Liikunnalla on todettu olevan sekä masennusta ennalta ehkäisevä että sitä parantava vaikutus. Japanilaisessa tutkimuksessa todettiin,
että tokiolaisvanhusten viiden vuoden
eloonjäämistä ennusti voimakkaimmin
läheisyys sellaiseen puistoon, jossa oli
mahdollisuus kävelyyn.
Vanhukset kokevat puistossa ulkoilun parantavan mielialaa. Ulkoilun jälkeen mieli on iloisempi ja rauhallisempi. Puistoissa vanhukset voivat löytää
ympäristöstä piirteitä, kuten tuttuja kasveja, jotka muistuttavat eletystä elämästä. Tällöin nykyinen paikkakokemus
liittyy osaksi aikaisempaa kokemusta
luoden jatkuvuuden tunnetta. Erityisen
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tärkeää jatkuvuuden tunne on vanhuksille, joiden liikuntakyky on rajoittunut.
Heille tuttujen piirteiden herättämät
mielikuvat laajentavat elämismaailmaa
fyysisten rajojen ulkopuolelle.
PUISTOJA HERMOSTUNEILLE
KAUPUNKILAISILLE

Mielen rauhoittuminen ja virkistyminen
on kautta aikojen yhdistetty puistoihin
ja puutarhoihin. Tiedetään jo muinaisen
Egyptin lääkärien määränneen mieleltään järkkyneille kuninkaallisille puutarhakävelyjä. Keskiajalla luostarien ja sairaaloiden puutarhat tarjosivat heikoille
ja köyhille suojaisia lepopaikkoja, joissa oli mahdollisuus kokea luonnon rauhoittava vaikutus.
Renessanssin aikana puutarhat oli
suunnattu rauhoittamaan yhteiskunnallisesti aktiivisten kansalaisten sisäistä
maailmaa. Puutarhan kasvillisuus ja
runsaat yksityiskohdat tarjosivat vapauden valita erilaisia tarkastelukulmia, joiden avulla saattoi löytää mieltä askarruttaviin asioihin uusia ulottuvuuksia.
Renessanssin puutarhat virkistivät väsynyttä mieltä ja auttoivat saavuttamaan
sisäisen ilon tarjoamalla hetkellisen levon yhteiskunnan asettamista paineista.
Julkisia puistoja alettiin rakentaa
kaupunkeihin Euroopassa teollistumisen myötä 1700-luvun lopulla terveydellisistä ja sosiaalisista syistä. Heikot
työ- ja asuinolot verottivat kaupunkien
väestöä eikä ympäröivä maaseutu kyen-

Kasvillisuusympäristöt nopeuttavat toipumista stressistä, parantavat
keskittymiskykyä ja vähentävät kivun tuntemusta. Kasvien näkeminen
rauhoittaa ja vähentää kielteisiä tunteita kuten vihaa ja ahdistusta.
Erityisesti kukat tuottavat myönteisiä tunteita. Neitoperhosia
nauhuksen kukissa. Kuva: Erja Rappe.

nyt korvaamaan syntynyttä työvoimavajetta. Tuolloin havaittiin, että ruuhkaiset ja saastuneet kaupungit olivat
epäterveellisiä ja rasittivat liikaa hermostoa. Yksinkertaista, luonnonläheistä elämänmuotoa taas pidettiin terveyttä edistävänä.
Teollistumisen myötä myös ihmisten vapaa-aika lisääntyi. Puistoja perustettiin, jotta ihmiset voisivat viettää vapaa-aikansa terveellisessä ympäristössä
vastapainona huonoille työ- ja asuinympäristöille. Hermostuneelle kaupunkilaiselle oli puiston avulla saavutettu
yhteys pilaantumattomaan luontoon
tervehdyttävä ja voimia palauttava kokemus. Julkisten puistojen syntyhistoriaa on myös leimannut voimakkaasti
ajatus eri väestönosien tasa-arvosta.
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Puistojen suunnittelutavoitteisiin on
alusta lähtien kuulunut kaikkien kansanosien keskinäisen vuorovaikutuksen
edistäminen.
Baijerilainen vaaliruhtinas Karl
Theodor luopui vuonna 1789 Ranskan
vallankumouksen aatteiden innoittamana metsästysmaistaan Isar-joen rannoilla Münchenissä kaupunkilaisten hyväksi, jotta nämä saisivat nauttia vapaa-aikanaan luonnonkauneudesta. Näin syntyi Münchenin Englantilainen puisto,
joka on yksi Euroopan ensimmäisistä
yleisistä, koko kansan käyttöön tarkoitetuista, puistoista. Puisto avattiin
vuonna 1792. Pinta-alaltaan 370 hehtaarin laajuisessa puistossa on runsaasti
erilaisia kulkuväylin ja näkymin toisiinsa
liittyviä puutarhatiloja ja rakenteita, kasvillisuutta sekä katseen vangitsevia vesiaiheita koskineen ja lampineen.
Myös Suomessa alkoi 1700-luvun
lopulla ilmestyä kaupunkeihin, mm.
Turkuun, yleisiä kävelypaikkoja, joissa
saattoi harjoittaa jo tuolloin terveellisenä pidettyä liikuntaa. Varsinaisten puistojen rakentaminen aloitettiin 1800-luvulla. Puistojen rakentamista perusteltiin sosiaalisin, terveydellisin ja kasvatuksellisin syin. Puistoissa oli mahdollista viettää vapaa-aikaa terveellisesti
luonnonyhteydessä ruumista harjoittavien leikkien ja urheilun parissa. Puutarhan tuottamien esteettisten elämysten
uskottiin sivistävän kaupunkilaisia ja lievittävän kaupunkielämän mukanaan
tuomaa henkistä rappiota.

PUISTOT MIELENTERVEYSONGELMIEN HOITOMUOTONA

Laitoksissa kuten vanhainkodeissa,
mielisairaaloissa ja vankiloissa ovat
puistot ja puutarhat olleet tärkeä osa
hoitoympäristöä. Ne ovat tarjonneet
sekä mahdollisuuden työhön että hetkellisen pakopaikan ankeasta laitosympäristöstä. Varsinkin mielisairaaloiden
historiassa ovat puistot olleet merkittävässä asemassa.
1700-luvun loppupuolelle asti mielenterveyspotilaita kohdeltiin julmasti.
Ajateltiin ettei hulluudesta parannuta, ja
hoitona oli usein levottomien potilaiden kahlitseminen. Muutos alkoi tapahtua 1790-luvulla. Tällöin huomattiin,
että maataloustöillä oli potilaisiin tervehdyttävä vaikutus. Mielisairaaloita
alettiinkin 1800-luvulla rakentaa rauhallisiin maaseutuympäristöihin. Maatalous- ja puutarhatyöskentely tulivat yleiseksi hoitomuodoksi. Reipas ruumiillinen työ ulkoilmassa purki jännitystiloja ja lisäsi voimavaroja mielentilojen
hallintaan.
Samoihin aikoihin potilaiden hoidossa alettiin käyttää luontoympäristöä
myös pelkästään oleskeluun. Philadelphiassa Friends Hospital’issa rakennettiin vuonna 1817 potilaille puisto varjoisine kujineen, hiljaisine metsäpolkuineen ja avoimine niittyineen. Puiston
avulla haluttiin herättää potilaiden aistit lumoavilla elämyksillä ja suunnata
heidän tunteensa uudelleen rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä.
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Viime vuosikymmeninä ovat puistojen mahdollisuudet terveyden tukemisessa olleet lähes unohdettuja. Nykyisen elämäntavan mukanaan tuomat
sairaudet kuten loppuun palaminen, liikalihavuus ja aikuisiän diabetes antavat
aihetta kääntää jälleen katseet puistoihin.
Mielenterveyspotilaiden lisääntyvä
määrä ja avohoitopainotteisuus lisäävät
terveyttä tukevien lähiympäristöjen tarvetta. Vanhat opit puistojen käytöstä
mielen virkistäjänä ja hyvänä liikuntaympäristönä tulisikin ottaa uudestaan
käyttöön.
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PARKEN SOM
VEDERKVICKELSE

RESUM
É

Vederkvickelse och fridlysning har under historiens gång förknippats med
parkerna. Byggandet av allmänna parker motiverades med att naturmiljön
på ett hälsosamt sätt påverkar själ och
kropp.
Numera har man konstaterat att
parkerna befrämjar hälsan men att
den här sidan har glömts bort.
I parkerna har stadsborna också
en möjlighet att uppleva naturen som
annars kunde vara omöjligt. Den själsliga tröttheten och den orörliga livsstilen utgör hälsans nya hotbilder. Parkernas möjligheter att lindra stress
och inspirera människor att röra på
sig borde ur en hälsofrämjande synvinkel tas i bruk på nytt.

125

KANSALAISTOIMINTAA
PUISTOJEN JA MUISTOJEN
PUOLESTA
Varpu Poutanen,
Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jäsen, Kajaani

Olen osallistunut vuosien varrella maakunnallisen museo- ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajana tai yksityishenkilönä monien puistojen, pihapiirien ja
maisemien puolesta käytyyn kansalaistoimintaan. Kaikissa tapauksissa kansalaistoiminta ei ole tuottanut tulosta laajuudestaan huolimatta. Joissakin tapauksissa taas toiminta on rakennusperinnön säilymisen ohella lisännyt kuntalaisten toimeliaisuutta ja rikastuttanut
siten myös pienen paikkakunnan henkistä kulttuuriperintöä.
Myös kunnan rahavaroja olemme
säästäneet isoja summia saatuamme
hätiköidyt päätökset uuteen harkintaan.
Kansalaistoimintani kohteina on ollut
mm. maatila peltoaukeineen, kartanoa
ympäröivä puistikko, vanha koulurakennus ja sen pihapiiri, avoin kallioinen
mäki keskellä kaupunkia sekä kansallinen kaupunkipuistomaisema.
Pohjoissuomalainen kotikaupunkini oli vielä 1960-luvulla pääosin matala
puutalokaupunki, vaikka sodassa tuhoutuneiden talojen tilalle olikin rakennettu kivestä ja betonista joitakin kerrostaloja 1940- ja 1950-luvuilla. Pihois-

sa oli vielä navetat ja talousrakennukset
paikallaan. Joen rannalla sijaitsi muutama maatilakin keskellä kaupunkia, kunnes tuli 1960-luku ja puutalojen purkuvimma.
MAATILAN HENKI ELÄÄ

Pisimpään kaupungin keskustan liepeillä säilynyt maatila sijaitsi työpaikkani
läheisyydessä yli sata vuotta vanhan tervakanavan rannalla. Tilan viimeinen
isäntä kuoli 1990-luvun alussa ja talo jäi
tyhjäksi. Tämä sai minut huolestumaan
kaunista ja levollista rantaa hallitsevan
maatilan kohtalosta.
1700- ja1800-lukujen vaihteesta tila
oli ollut ensin kaupungin seurakunnan
lukkarin torpparitila, myöhemmin maakuntamme maanviljelysseuran mallitila,
tervansoutajien ja laukkukauppiaiden
kievari-, levähdys- ja kauppapaikka, taiteilija kreivi Louis Sparren ja hänen
vaimonsa kreivitär Eva MannerheimSparren asuntona heidän parivuotiseksi
venyneen häämatkansa aikana. Myöhemmin rautatien jo saavuttua kaupunkiimme tila toimi perheen lomapaikka126
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na, josta kreivitär on kirjoittanut ihailevasti kirjassaan Taiteilijaelämää.
Tilan pihapiirin läheisyyteen noin
kymmenen metriä talon päädystä on
kaivettu nälkäpalkalla suurina nälkävuosina 1860-luvulla kanava, jotta tervaveneet ja muu liikenne kulkisi vesistöä
pitkin turvallisesti vieressä pauhaavan
valtavan ja vaarallisen kosken ohi. Arkeologiset kaivaukset ovat osoittaneet,
että jo kivikaudella paikka on houkutellut tilalla olevan kumpareen päälle asukkaita.
Olin yhteydessä tilan muihin perillisiin saadakseni selkoa tilan kohtalosta. Huoleni kasvoi, kun sain kuulla, että
se tultaisiin myymään ja todennäköinen
ostaja olisi kaupunki. Niin tapahtuikin
vuonna 1993 ja talo jäi tyhjilleen.
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Nuoret ja ryyppysakit valtasivat iltaisin maatilan rakennuksia ja siivottomuus näkyi joka aamu, kun kuljin sen
ohitse töihin. Muutin työmatkani reitin
kulkemaan maatilan läpi, varasin enemmän aikaa matkaani ja siivosin yön aikana pihalle levitetyt tavarat ja roskat
lähes joka aamu parin vuoden ajan.
Jopa viikonloppuisin kävin siivous- ja
tarkastusmatkalla tilalla ja iltaisin istuin
rannalla ihailemassa auringonlaskuja.
Muitakin lähistön asukkaita siellä
kulki. Jututin kaikkia siellä tapaamiani
henkilöitä ja selvitin, millä asioilla he
siellä liikkuivat. Laitapuolen kulkijoille
ojensin käteni, esittelin itseni ja kysyin
heidän nimeänsä ja kerroin, että pidän
tätä pihapiiriä kunnossa. Usein nämä
kulkijat poistuivat vähin äänin taluttaen

Kansalaistoiminta pelasti historiallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman. Kaupunki on kunnostanut ja rakentanut tilalle
nuorten työpajan elämyspajatoimintaa palvelevia toimitiloja sekä huoltanut ja korjannut rakennuksia. Kuva: Varpu
Poutanen.
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polkupyöräänsä, muovikassi tangossa
edelleen kilisten.
Lapsille kerroin tilan värikästä historiaa ja odotin, että historian tuputus
tehoaa. Toiset kuuntelivat ja antoivat
tilalle sille kuuluvan arvostuksen, eivätkä vahingoittaneet sitä ja toiset, ne joiden aikeet eivät ihan asiallisia olleet,
pitkästyivät nopeasti ja lähtivät.
Parin vuoden aikana monet tilan
naapurit olivat tutustuneet sen pihapiiriin: kivinavettaan, ulkorakennuksiin,
saunarantaan, latoihin, suuliin, maakellareihin, metsikköön ja peltoihin. Lähiasukkaat hyödynsivät tilan marjasatoakin. Aution talon annettiin lopultakin
olla melko rauhassa.
Mielessäni kehittyi tuona aikana ajatus tämän keskellä kaupunkia sijaitsevan aurinkoisen paikan tulevasta käytöstä. Kun se nyt oli kaupungin omistuksessa, sen täytyisi olla kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa oleva virkistyspaikka ja koululaisten maatilamuseo, keskellä kaupunkia, kaikkine maatyökaluineen. Ei sellainen museo, jossa
ei saa koskea ja kokeilla, vaan elävä oppitunneillakin käytettävä tila. Ajatus oli
huikea ja houkutteleva, mutta miten se
toteutettaisiin? Ja onnistuisiko se?
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tettu, mikä jättimarketille, mikä teollisuusalueeksi ja jonkin verran asuttamiseen. Pian kuulin, että valtuuston suunnitelmiin kuului kaavoitus, ainakin kolme rivitaloa ja viisi omakotitaloa nousisi rantaan, tilan pelloille! Kohta tämän
jälkeen olin ammattioppilaitoksella tutustumiskäynnillä ja siellä olivat jo valmiina piirustukset tilalle rakennettavista
rivitaloista ja omakotitaloista.
Niinpä aloin etsiä tahoja, jotka olisivat tukenani estämässä kaupungin
kaavailuja ja antaisivat minulle neuvoja
tilan säilyttämisen suhteen. Vein asian
museo- ja kotiseutuyhdistykseen ja sain
yhdistyksen mukaan. Kutsustani myös
Suomen Kotiseutuliiton edustaja kävi
paikalla ihmettelemässä lausuntoa, että
tilan rakennukset olisi ympäristölle vaarallisina purettava ja siirrettävä pois.
Lausunnon kaupunki oli tilannut eräältä
maakuntamuseon väliaikaisessa virassa
olevalta työntekijältä. Eipä “museoihmistä” paljoa painanut tilan arvokas
menneisyys!
Museo- ja kotiseutuyhdistys käsitteli tilan suojeluasiaa useasti kokouksissaan ja kantoi huolta sen puolesta. Viimein kaavoitussuunnitelmista kuultuamme päätimme tehdä anomuksen
maatilan rauhoittamiseksi ja haimme
toimenpidekieltoa sille lääninhallituksen ympäristöosastolta. Sitä ennen oli
käyty melkoinen keskusteluralli eri yhteistyötahojen kanssa mm. maakuntaliitossa, josta saimme tukea asiallemme.
Kaupungin johdon luona kävimme

BYROKRATIA VASTAAN HISTORIA

En jäänyt odottelemaan, mitä kaupunki näin hienolla rantapalstalla tekisi kaavoittaisi tietenkin. Kaikki kaupunkimme kauniit rantakohteet on kaavoi128
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neuvottelemassa yhdessä maakuntaliiton edustajan kanssa. Heiltä emme saaneet mitään myönteistä kantaa asiallemme.
Ympäristökeskukset olivat tuolloin
järjestäytymässä Suomessa, eikä lääninhallitus halunnut siinä vaiheessa enää
astua paikallisen ympäristökeskuksen
mandaatille. Niinpä otimme yhteyttä
ympäristökeskuksen silloiseen virkaatekevään johtajaan. Käytyään neuvottelun kaupunginjohtajan kanssa hän soitti
minulle ja kertoi, ettei suojelusta tule
mitään, koska maatilan rakennukset
ovat epäterveelliset, lahot ja ympäristölle vaaralliset, eikä tilalla ole mitään historiallista arvoa kaupungille.
Hän oli ainoa ehdokas ympäristökeskuksen johtajaksi ja nimityksen piti
tapahtua aivan kyseisinä päivinä. Otin
yhteyttä ympäristöministeriin, joka perehtyi asiaamme jopa käyden kyseisellä maatilalla. Ympäristökeskuksen johtajanimitys pantiin jäihin ja ministeri
nimitti virkaan lopulta toisen henkilön.
Uusi johtaja kirjoitti maatilalle toimenpidekiellon ensimmäisenä työpäivänään. Tila oli yhteensä viisi vuotta toimenpidekiellossa, mikä oli kannaltamme hyvä asia – saimme aikaa.
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hyväksi keväisen kalastuksen ja kalankäsittelyn opetustapahtuman yhdessä
kalamiespiirin kanssa ja kutsuisimme
eri yhteisöjä mukaan niin paljon kuin
keksisimme niille toimintaa. Samalla
tämä kaunis jokimiljöössä oleva paikka
tulisi kaikille tutuksi. Ajatuksena oli
näyttää mahdollisimman monelle eri
taholle, mihin kaikkeen tilaa voitaisiin
käyttää.
Ensimmäinen kalaviikkomme oli
todella upea, kuten muutkin jatkossa
joka vuosi. Mukana olivat eri kalamiesyhdistykset, perhonsitojat, kaupungin
vapaa-ajan ja urheilun henkilökuntaa,
harmonikkakerho, kesäteatteri, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen seurakunta, maakuntaliitto, kyseisen kaupunginosan kyläyhdistys, lehdistö, radiot,
koulumme opettajat ja oppilaat. Muidenkin koulujen oppilaita tuli seuraamaan tapahtumaa. Ilmojen haltijan suosima tapahtuma kesti viisi toukokuun
lopun aurinkoista päivää.
Koululaisten kalapäivät saivat valtavan huomion myös valtakunnan lehdissä, samoin maatila tapahtumapaikkana.
Kalapäivät ovat paisuneet osallistujakoulujen osalta niin, että oheistapahtumia on ollut pakko karsia, jotta saataisiin kaikille oppilaille kalankäsittelyopetus annetuksi.
Maatila saatiin tällä tavalla näkyväksi ja tunnetuksi ja koko kaupungin väki
käyttää sitä tänäkin päivänä virkistykseen. Parin vuoden sisällä tilan otti haltuunsa nuorten työpaja, joka rupesi heti

KALAPÄIVILLÄ
KANSALLE TUTUKSI

Läheisen koulun opettajana minulla oli
hyvä näkemys siitä, mihin maatilaa voisi
käyttää: järjestäisimme sinne oppilaiden
129
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kohentamaan sen kuntoa. Kaupungin
kesäteatterinakin tilaa ja sen rakennuksia on käytetty hyvällä menestyksellä.
Kaupunki on kunnostanut ja rakentanut tilalle yritystä palvelevia toimitiloja sekä huoltanut ja korjannut rakennuksia. Koko suojeluprosessin aikana
on paikallinen media ollut mukana tukemassa hankettamme, kuten myös
muutama valtakunnallinen lehti. Mukana on ollut saman kaupunginosan
asukasyhdistys, joka on ollut myös viimeisimpien toimenpidekieltojen hakijana museo- ja kotiseutuyhdistyksen
kanssa.
Yksin ei saavuteta päämäärää kaupungin maankäyttöä ja taloutta koskevissa asioissa, vaikka sille olisi vahvat
perusteet. Tavoite saavutetaan vain isolla joukolla. Tänä päivänä maatilalla toimii yritys, joka järjestää elämys-, seikkailu-, virkistys-, koulutus-, ym. tapahtumia muillekin kuin oman kaupungin
väelle.
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kuntamme ainoan, aivan keskellä kaupunkia joen rannassa sijaitsevan kartanon puiston rakennusluvista ja kaavoituksesta. Valitimme valitustien loppuun
ja saimme kielteisen päätöksen. Sitä
ennen olimme suurella kansalaisadressin keräyksellä pakottaneet kaupunginvaltuuston käsittelemään asian uudelleen.
Valtuusto ei kuitenkaan halunnut
ottaa 1970-luvulla tehdyn kaavan vanhentuneisuutta huomioon. Uudessa
maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään, että kaavan vanhentuneisuus
pitää arvioida, jos kaava on ollut voimassa 13 vuotta eikä ole toteutunut.
Lakia ei kuitenkaan voida soveltaa ennen sen voimaantuloa tehtyihin kaavoihin, vaikka ne olisivat kuinka vanhentuneita. Se on mielestäni epäkohta uudessa laissa.
Aikoinaan kukaan ei vastustanut
kaavaa. Tuskin moni tiesikään siitä,
koska se tehtiin yksityisen omistamalle
alueelle. Kaava putkahti esiin, kun rakennusyrittäjä osti kartanon puistikon
ja asia tuli julkisuuteen
Nyt kartanon upeat kuusikot ovat
kadonneet antamasta suojaa vanhan
kartanon pihapiirille. Keltaista 169
vuotta vanhaa päärakennusta kahlitsevat harmaat betonirakenteiset kerrostalot. Lisää taloja on tulossa, kunhan
osakkeet saadaan myydyiksi.

BETONIIN PEITTYI
170-VUOTIAS KARTANO

Joskus on käynyt toisinkin. Vaikka on
kerätty kansalaisadressi, jossa on ollut
nimiä niin paljon, että jo tehdyt päätökset on ollut pakko ottaa uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn, on valtuusto tehnyt kaupungin imagolle vahingollisen ratkaisun. Näin kävi, kun
yhdistyksemme teki valituksen maa130
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KANSALLISEN
KAUPUNKIPUISTON AINEKSET

Yritys saada kaupunkiimme kansallinen
kaupunkipuisto on kilpistynyt kaupunkimme virkamiehiin ja päättäjiin, jotka
eivät ole innostuneet asiasta, eivätkä
kenties tiedosta asian merkitystä kaupungille ja kaupunkilaisille. Paitsi edellä mainittu kartano, myös suojeluyrityksemme kohteena oleva kallioinen mäki,
historiallinen kauppapaikka keskellä
kaupunkia, kartanoa vastapäätä joen
rannalla ovat samassa maisemassa kuin
400 vuotta vanha linnan raunio.
Noin sata vuotta vanha koulu on
myös saman joen varrella kaupungista
pari kilometriä länteen. Kaupungin halki virtaava joki on ollut tärkeä kulkuväylä, vanha kauppatie idän ja lännen välillä. Museo- ja kotiseutuyhdistys lähti
hankkimaan suojelua edellä mainituille
kohteille ajatuksena, että nuo vanhat
rakenteet ja maisemat säilyisivät kertomassa menneestä ajasta kaavailemamme kaupunkipuiston yhteydessä.
Kaupunkimme historiaa on hävitetty aivan liian paljon, niin etteivät edes
nykyiset asukkaat saatikka ohikulkijat
voi aistia sen arvokasta menneisyyttä.
Vain historiasta, maisemista ja paikan
hengestä muodostuu kokonaisuus, joka
kiinnostaa niin matkailijaa kuin asukastakin. Oman lisänsä tuovat tietenkin
paikalliset tarinat, mutta nekään eivät
herää henkiin uudesta rakennuskannasta, ei kahlitusta koskesta eikä kiillotetuin
kivipaasin reunustetusta joesta.

Keskellä maaseutukaupunkia sijaitsevan kartanon puistoa ei pelastanut edes kansalaisadressi. Kerrostaloalue rakennettiin aivan pihapiiriin
kiinni. Kuva: Varpu Poutanen.

Kansallinen kaupunkipuisto ei kaupungin rakenteita muuttaisi mihinkään
suuntaan, eikä toisi lisää kustannuksiakaan, mutta olisi kaupungin historiaan
johtava kulkureitti vesistöineen, polkuineen ja rakennuksineen mm. edellä
kuvattujen tuhoutuvien kohteiden
kautta. Koulurakennus on myyty purettavaksi uuden kaavan tieltä, vaikka kaavoitusta ei ole vielä tehty. Valitimme
asiasta ylempiin oikeuksiin, mutta saimme kielteisen päätöksen.
IT-KUPLAN ONNEKAS LYSÄHDYS

Mäki, joka sijaitsee kaupungin sydämessä, aiottiin ottaa lähelle suunnitellun
informaatioteknologia-talon ja uuden
elokuvateatteritalon parkkipaikaksi siten, että siitä louhittaisiin parkkipaikkojen ja uuden katuosuuden tieltä suurin
osa pois muiden katujen tasoon. On131
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K A N S A L A I S E T P U I S TO J E N
SUUNNITTELUSSA
Heikki Kukkonen, dosentti,
Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja
Voimassaoleva maankäyttö- ja rakennuslaki
määrittelee ne periaatteet, joilla kansalaisten kanssa on oltava vuorovaikutuksessa
kaavojen laadinnassa. Kaavoja on monenlaisia.
Maakuntakaavat ovat yleispiirteisiä ja
niiden päätehtävä on ohjata yleiskaavojen
ja asemakaavojen laatimista. Yleiskaavoissa
esitetään maankäytön periaatteet yhden
kunnan alueella tai osassa kuntaa. Niissä
käsitellään myös viher- ja virkistysalueita.
Kansalaisen kannalta tärkeimpiä ovat
asemakaavat. Niiden mukaan rakennetaan.
Asemakaavoihin on varattava riittävästi puistoja.

Osallisen oikeudet
Kansalaisilla on oikeus osallistua kaavojen
laadintaan osallisen roolissa. Osallisia ovat
mm. kaavoitettavan alueen asukkaat, siellä
työskentelevät tai siellä maata omistavat.
Myös erilaiset kaavoitettavan alueen yhdistykset voivat olla osallisia.
Kaavojen laatiminen on kuntien yksinoikeus. Niiden on kaavoja laatiessaan pidettävä osalliset tietoisina kaavahankkeiden alkamisesta ja niiden kulusta.
Laaja tiedonsaantioikeus
– myös viheralueiden
suunnittelussa
Osallisilla on oikeus saada kunnasta tarvitsemiaan tietoja tekeillä olevasta kaavasta,
jotta he voivat perustellusti lausua mielipiteensä tai esittää omia ehdotuksiaan
suunnittelijoille. Samoja periaatteita on
noudatettava myös viheralueiden suunnittelussa, vaikkei tavoitteena olisikaan varsinaisen kaavan aikaansaaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Jokaisen merkittävän kaavahankkeen alussa on laadittava erityinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä määritellään, keitä
hankkeen osalliset ovat ja miten heidän osallistumisensa on tarkoitus järjestää.

neksi suunnitelma oli sidottu talon rakennuskaavaan, ja se oli siten helppo
irrottaa siitä myöhemmin.
Valitimme suunnitelmasta yhdistyksenä ja yksityisinä henkilöinä hallintooikeuteen. Ja kun IT-taloa kaupunkiin

kovasti haluttiin, niin jopa löytyi tahtoa
irrottaa parkkipaikka- ja katusuunnitelman kytkös talon kaavaan. Komea
joelle näkymänsä luova kallio säästyi ja
siellä voi edelleenkin pitää puistokonsertteja rokista kuorolauluun,
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puhumattakaan kesäisistä viheriöretkistä.
Valituksellamme saavuttamamme
torjuntavoitto osoittautui lopulta kaupungille ja kaupunkilaisille taloudellisesti edulliseksi. Hurjan kalliin IT-talon
suunnittelu oli edennyt liian nopeaa
vauhtia, eikä sen käyttöastetta oltu tutkittu tarpeeksi. Valitusaikana tuo tutkimus tehtiin ja todettiin sen käyttöasteeksi vain 40 prosenttia! Taloa ei ole
vieläkään rakennettu, mutta elokuvateatteri on jo toiminnassa.
Kuinkahan suurissa vaikeuksissa
kaupungin talous olisi, jos päättäjät olisivat saaneet rauhassa rakentaa haluamansa, kun nytkin asetetaan eri toimialoille hurjat säästötavoitteet? Asian
käsittely oikeuksissa johti siis suuriin
säästöihin ja voitaneen sanoa, että kylkiäisenä tämä valituksemme säästi kaupungin kukkaroon ison potin rahaa.
Kansalaisaktiivisuus vaatii silmää
asioille, rakennuksille, historialle ja
luonnolle. Lisäksi tarvitaan kykyä saada mahdollisimman suuri joukko ihmisiä mukaan toimintaan, esimerkiksi adressia keräämään ja sitä allekirjoittamaan. Myös uskoa asiaan tarvitaan, eikä
ilman rohkeutta ja asiaan puuttumisen
tahtoa saavuteta mitään. Rohkeutta tarvitaan vielä jälkeenpäinkin, kun “valittavat kansalaisaktivistit” leimataan ja
painetaan vastapuolen taholta. Harvoin
kiitetään. Jälkipyykkiä pestään aina, ja se
on kirjavaa. Kiitollisena voi muistella
niitä henkilöitä, jotka ovat samanhenki-
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sinä taistoihin ryhtyneet tai ilmaisset
asiaa kannattavansa.

RESUM
É
MEDBORGARAKTIVITET
FÖR PARKER OCH MINNEN
Genom åren har jag som ordförande
för musei- och hembygdsföreningar
eller som privatperson varit med om
medborgaraktiviteter för att bevara
parker, gårdsmiljöer och landskap. Det
är inte alltid som medborgaraktiviterna, trots sitt omfång, har lett till resultat. Däremot har verksamheten i
vissa fall inte bara bidragit till att bevara byggnadsarvet, utan även aktiverat kommuninvånarna och på så sätt
berikat ortens andliga kulturarv.
Beslutsfattarna i min lilla hemstad
i Norra Finland har inte förstått värdet av våra gamla kulturmiljöer, utan
de har tillåtit planläggning av kulturlandskapet för nybyggnad. Bland föremålen för min medborgaraktivitet
kan nämnas en lantgård med sitt åkerlandskap, en park kring en herrgård,
en gammal skolbyggnad och dess gård,
en kal bergknalle i stadens centrum
och ett nationalstadsparklandskap.
Lantgården lyckades vi rädda. Vi har
ändå inte alltid vunnit; vi miste den
gamla hergårdparken i centrum och
själva herrgårdsbyggnaden skymdes
bakom nya betonghöghus.
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RISUJA JA RUUSUJA
PUISTONHOIDON ARKEA
Taina Penttilä,
Oulun kaupunginpuutarhuri

Puistojen hoito on uskomattoman monipuolista työtä. Siitä keskustellaan lukemattomien eri tahojen kanssa ja kaikilla tuntuu olevan siitä jonkinlainen
mielipide. Vaatimuksia osataan esittää
ainakin oman lähiympäristön suhteen.
Tästä voi päätellä, että kyse on tärkeästä
asiasta.
Yleisiä puistoja on hyvin monenlaisia: on vanhoja puistoja, uusia puistoja, leikkipuistoja, koirapuistoja, niittyjä,
puistometsiä. Niitä hoidetaan eri tavoin. S ei tarkoita joko hyvää tai huonoa hoitoa, vaan hoidon tason hallittua
säätämistä.
Asiat eivät aina hoidu suunnitellusti.
Luonnonolosuhteet vaikuttavat puistojen hoitoon, samoin ihmiset, etenkin ilkivallan tekijät ja sotkijat. Oulussa on
kolmena viime kesänä sovittu keskustan puistojen vartioinnista. Se maksaa
meille keskimäärin 35 000 euroa vuodessa ja vähentää ilkivaltaa näillä alueilla. Silti maksamme suunnilleen saman
verran ilkivallasta aiheutuvien vaurioiden korjausta vuosittain. Samalla rahamäärällä saisimme yhden tai kahden leikkipuiston peruskorjauksen.

IHASTUTTAA JA
VIHASTUTTAA
– KAUPUNKILAISEN MIELIPIDE

On ihanaa herätä aurinkoiseen aamuun.
Lomailu kotikaupungissa ei ole hassumpi ajatus. Täällä on paljon mukavia
puistoja ja metsiköitä, joissa tuntee
luonnon läheisyyden. Minulla oli pienenä maalla mummola, jossa sai mielin
määrin luontokokemuksia. Omalla lapsellani ei ole, mutta onneksi kaupungissakin pystyy tutustumaan tavallisimpiin
asioihin.
Eilen teimme pojan kanssa pitkän
lenkin puistometsässä. Alkukesän kukat
olivat viereisellä niityllä parhaimmillaan.
Poimimme niitä kimpun mukaan. Mahtaakohan se olla luvallista?
Lauantai-iltana palasin pikkutunneilla kotiin kävellen keskikaupungin
vanhan puiston poikki. Siellä oli kova
meininki, melkein pelotti, vaikkei pimeää ollutkaan. Tallomisesta ja sotkemisesta oli saanut osansa sekä kukkaryhmä että puistonpenkki. Roskaa oli aukion täydeltä, mutta nyt näyttää kaikki
olevan taas kunnossa.
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REHOTTAA JA KOLOTTAA
– TOISEN KAUPUNKILAISEN
MIELIPIDE

Joko ne ovat ruohonleikkurin kanssa
ikkunan alla ennen kuin ehtii silmänsä
avata. On se kumma, että pitää häiritä
kunnon veronmaksajia.
Pärinää kyllä riittää, mutta eivät ne
muuten paljon tätä seutua hoida. Keskikaupungilla on vaikka minkälaista
puuta ja kukkaa, mutta ei vaan täällä.
Noita pöliseviä poppeleita ne kyllä säästävät, vaikka ne juuri joutaisivat pois
allergisia ärsyttämästä. Nurmikko saa
rehottaa vaikka kuinka pitkäksi ja kaikenlaiset rikkaruohot kukkia.
Kartassa lukee puisto. Mikä puisto
tuo on, varsinainen pusikko. Olemme
yrittäneet viedä omin voimin sinne lehtiä ja muuta pihalta kertyvää isoimpien
kuoppien täyttämiseksi. Mutta ei sitä
kaupunki hoida. Siellä saa nokkoset
rauhassa rehottaa.
Olen minä siitä soittanut. Ne sanovat vain, että se on puistometsä, eikä
sieltä leikata nurmikkoa. Eihän sinne
uskalla edes koiraa päästää. Katkoo
vielä jalkansa niissä montuissa. Mutta
kun on niin pitkä matka tuonne koirapuistoon, ettei sinne asti jaksa kävellä.
Leikkipuiston ne tuonne tekivät.
Sieltä kuuluu toisinaan melkoinen meteli iltaisin, kun pojat kaasuttelevat
mopoillaan tai vielä vähän isommat
pojat pelaavat enempi äänellään kuin
jaloillaan.

Ruohonleikkuu on mieluisaa kesätyötä monelle opiskelijalle. Kuva:
Terttu Mikkola. Kiikelinpuisto, Oulu.

SATOI TAI PAISTOI
– PUUTARHURI
VASTUUALUEELLAAN

Kaunis aamu. Sääli että monet eivät ole
vielä edes heränneet. Linnut laulavat
toinen toistaan kovemmin. Me kierrämme viikonlopun aikana kertyneiden
roskien perässä – pulut ja lokit seuranamme. Roska-astiat ovat kohtalaisen
täynnä, mutta olisi näihin vielä mahtunut. Tyhjennetäänpä, jos taas joku roska osuisi astiaan.
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ohjeita. Toiset myös kysyvät niitä.
Syömään mennessä löydämme
puiston laidalta rikotun roskakorin.
Kukahan siitä on mielihyvän saanut
tuota pieksäessään? Vai pitäisikö ajatella, että joku elävä olento on säästynyt,
kun roskis on ollut uhrina. Penkki puuttuu toisen vierestä. Se löytyy taas läheisestä ojasta. Sieltä sitä ei ihmisvoimin
ongitakaan. Toinen penkki on paikoillaan ja siinä iäkkäämpi herra lepuuttaa
jalkojaan. Hän kertoo, ettei jaksa pitkää
matkaa kävellä yhtäjaksoisesti. Taitaisi
muutenkin olla juttukaverin puutteessa.
Katkaistu koivu repsottaa kadun
varressa. Harmi että uusia puuistutuksia katkotaan, tähänkin riviin on uusittu jo monta. Ei pääse kujanne kehittymään ehjänä, kun aina pitää aloittaa
alusta. Puut tässä liikenteen ja talojen
keskellä näyttävät hyviltä ja vaimentavat
liikenteen ääniä.
Moni koululainen on täällä ensimmäisessä työpaikassaan. Heille on aika
yllätys nähdä, mitä kaikkea täällä oikeasti tapahtuu. Tämä muistuttaa siivoustyötä siten, että usein vain tekemätön
työ huomataan.

Koiranulkoiluttajia on myös jo liikkeellä. Saa nähdä miten käy jätösten.
Yksi ottaa pussin taskustaan ja lämmin
paketti lähtee mukaan. Onneksi tuossa
puiston kulmassa on astia niitä varten.
Seuraava kääntää lemmikilleen selkänsä tarpeiden teon ajaksi ja jatkaa sitten
ripeästi matkaansa, kuin ei olisi pysähtynytkään.
Pitää kitkeä nuo pensasryhmät ja
leikata kuivina törröttävät oksat ennen
roska-auton tuloa. Kesäkukkaryhmät
on vasta istutettu; niissä ei ole onneksi
vielä rikkakasveja. Onpa jo näitäkin revitty. Onkohan lähtenyt jokunen mukaan? Eipä auta muu kuin pyytää paikkaustaimet, jos niitä vielä on.
Leikkipaikalla on irtokalusteita nostettu keinujen varaan roikkumaan, ja
liukumäen ylätasanteella on pidetty
nuotiota. On laitettava kulkuesteet siihen saakka kunnes remonttimies ehtii
paikalle. Hiekasta on vaikea kerätä lasinsirpaleita. Tuntuu, että aina kiiltää
jossain, vaikka kuinka tarkkaan yrittää
ottaa. Onneksi viikonloppuisin liikkuu
myös pullonkerääjiä.
Kohta tulevat päivähoitajat laumoineen ja puisto on täynnä elämää. Jotkut
äidit lapsineen tulevat kesän aikana tutuiksi. He usein kiittelevät ja ihmettelevät, kuinka me ehdimme tehdä kaiken.
Kiitoksen saaminen lämmittää mieltä.
Silloin ei tunnu sadepäiväkään niin ankealta.
Jotkut heittelevät myös asiattomia
huomautuksia. Onneksi näitä tapauksia
ei ole paljon. Monet tulevat ihan asiallisesti juttelemaan; antavat neuvoja ja

TOIVEET, TARPEET JA RESURSSIT
– KAUPUNGINPUUTARHURIN
NÄKÖKULMA

Olemme tottuneet siihen, että kaupungissa on puistoja. Niitä pidetään selviönä suuremmin miettimättä, miten ne
ovat syntyneet ja miten ne säilyvät.
Kaupunginpuutarhurin tai jollain muulla nimikkeellä viheralueista vastaavan
136

R I S U JA

JA

P U I ST OT

JA

R U U S U JA

–

P U UTA R HAT
P U I ST O N H O I D O N A R K EA

K U LT T U U R I Y M P Ä R I S T Ö K Ä S I T T E I T Ä
Ympäristöministeriö
Inventointi
Maiseman, rakennetun ympäristön, muinaisjäännösten tai perinnebiotooppien sen
hetkisen tilan ja asun kuvaamista ja luettelointia.

kulttuurivaikutuksesta, niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä kokonaisuuden
silmin havaittavasta ilmiasusta.
Perinnebiotooppi
Perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen muovaama luontotyyppi, esim. kuivat ja kosteat niityt, hakamaat ja metsälaitumet.

Kulttuurimaisema
Kulttuurimaisemassa näkyy, miten ihmisen
toiminta on sopeutunut ja käyttänyt hyödyksi luonnonmaisemaa. Kulttuurimaisemaa voi tyypitellä esimerkiksi elinkeinojen
ja asutusrakenteen mukaan. Kulttuurimaisemaan kuuluvat myös perinnebiotoopit.

Perinnemaisema
Perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen muovaama alue, jonka historialliset
piirteet ovat säilyneet. Perinnemaisemia
ovat esimerkiksi niityt, kedot, kaskimetsät
sekä perinteisesti viljellyt ja hoidetut maatilat. Perinnemaisema on melko pienialainen ja usein osa laajaa kulttuurimaisemaa.

Kulttuuriperintö
Kulttuuriperintö tarkoittaa ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä henkistä ja aineellista perintöä. Aineellinen perintö voi olla
joko irtainta tai kiinteää.

Rakennettu kulttuuriympäristö,
rakennusperintö
Kokonaisuus, joka muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista ja puistoista, teknisistä
rakenteista kuten kadut, tiet, sillat, kanavat
sekä muista ihmisten rakentamista kohteista ympäristössä.

Kulttuuriympäristö
Ihmisen muovaama ympäristö, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita
sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta.
Siihen kuuluvat kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset.
Luonnonmaisema
Alueet, joiden kehitykseen ovat vaikuttaneet pääasiassa luonnon omat prosessit.

Valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö
Museoviraston ja ympäristöministeriön valtakunnallisesti merkittäviksi määrittelemät
alueet on koottu julkaisuun Rakennettu
kulttuuriympäristö, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16 / 1993.

Maisema
Muodostuu geomorfologisista ja ekologisista perustekijöistä, ihmisen tuottamasta
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kieltokylttejä tiettyihin paikkoihin. Koirat eivät ole oppineet näitä symboleja
tunnistamaan vaan menevät minne pääsevät ja tekevät tarpeensa silloin, kun
niiden aika on. Järki on aina siellä talutushihnan ylemmässä päässä.
Vastuuntuntoisen koiranomistajan
tulisi ymmärtää, että esimerkiksi lasten
leikkipaikat eivät ole koiria varten. Näin
vältettäisiin turha viha koiria kohtaan.
Sama koskee kissoja ja muita lemmikkejä, vaikka kaikille ei omia kieltomerkkejä olekaan. Uusi järjestyslaki velvoittaa keräämään lemmikkien jätökset
pois, mikä asettaa vuorostaan viheralueista vastaaville haasteen sijoittaa alueille riittävästi jäteastioita.
Leikkipaikkojen turvallisuuteen
kiinnitetään nykyisin niin paljon huomiota, että ihmetyttää, miten ennen
näitä määräyksiä pysyttiin hengissä!
Vastuu välineistä ja laitteista on niiden
omistajalla; niinpä nykyisin pystytetään
enimmäkseen tiettyjen valmistajien
tuotteita. Niissä turvallisuusasiat on
huomioitu normien mukaisesti ja suunnittelijan vastuu on selkeä, kunhan välineet kootaan ja niitä käytetään ohjeiden mukaan. Välineet vain ovat joskus
osoittautuneet niin monimutkaisiksi,
että vanhemmat kyselevät käyttöohjeita. Lapset kyllä osaavat soveltaa.
Puistoja ovat myös asutuksen lähimetsät. Niiden hoidossa riittää, että
niissä liikkuminen on turvallista ja miellyttävää. Pihajätteiden vienti puistometsiin tai yleensä yleiselle viheralueelle on
erittäin yleistä ja johtuu enemmänkin
tietämättömyydestä kuin tahallisesta

henkilön tehtävänä on järjestää puistojen hoito.
Monissa kaupungeissa on siirrytty
tai ollaan siirtymässä toimintamalliin,
jossa tilaaja vastaa alueiden omistajatehtävistä. Varsinaisesta työn suorittamisesta sovitaan joko kaupungin oman
tuotanto-organisaation tai yksityisten
urakoitsijoiden kanssa. Oulun puistoista valtaosan hoitaa kaupunki, mutta osa
töistä on jo siirretty yksityisille. Yksityistäminen tulee vielä lisääntymään.
Jotta hoidon tilaaminen on mahdollista, alueilla on oltava määritellyt hoidon tasot kartalle merkittyinä sekä niiden sisältötiedot rekisterissä. Päättäjien
hyväksymän luokituksen määrittelyssä
on huomioitu alueiden sijainti ja käyttötarkoitus. Sen mukainen hoidon taso
ei läheskään aina ole asukkaiden mielen
mukainen, ja palautetta tulee runsaasti. Ei ole helppo ymmärtää, että puistojen hoito on suunnitelmallista ja että
sitä ohjataan koko kaupungin näkökulmasta katsoen. Puistojen hoidon kustannuksia ja vaadittavan laadun toteutumista seurataan ja vertaillaan.
Puhtaanapidosta aiheutuvat kustannukset ovat merkittävän suuret. Ilkivallan aiheuttamien vaurioiden korjaus on
aina ylimääräinen kustannus riippumatta siitä, kuka sen tekee. Hoitosopimus
ei sisällä sitä automaattisesti. Jos sisältäisi, olisivat hinnat paljon korkeammat.
Kaukana on aika, jolloin kaupunkien rakennetuissa puistoissa kiellettiin
kyltein tallaamasta nurmikoita. Nykyiset nurmikot on enimmäkseen tehty
käytettäviksi. Sen sijaan koirille laitetaan
138

R I S U JA

JA

P U I ST OT

JA

R U U S U JA

–

P U UTA R HAT
P U I ST O N H O I D O N A R K EA

haitan teosta.
Tavallisella kansalaisella on usein se
käsitys, että humuspitoista, maatuvaa
pihajätettä voi viedä metsään ja siitä on
hyötyä metsän kasvulle. Asia on kuitenkin päinvastoin. Metsän arka aluskasvillisuus ei selviydy lisääntyvien ravinteiden ja jätteiden mukana tulevien aggressiivisempien kasvilajien kanssa.
Nokkosten ja pujojen valtaama alue
houkuttelee tuomaan lisää jätteitä, mikä
tarkoittaa jatkossa muutakin kuin maatuvaa tavaraa. Näin metsä muuttuu kaatopaikaksi.
Puistometsissä tai muissa asutukseen liittyvissä puistossa olevat puut
ovat jatkuva puheenaihe. Joidenkin
mielestä puut varjostavat, roskaavat tai
ovat muuten tiellä. Joku taas haluaisi
niitä lisää. Toisaalta monet eivät antaisi
kaataa vanhoja puita, vaikka ne olisivat
jo turvallisuusriski.
Puistojen hoitaminen meidän oloissamme on hyvin kausiluontoista työtä.
Sen vuoksi ammattitaitoisen työvoiman
saanti ja vaihtuvuus on alan ongelma.
Puistojen hoito vaatii ammattitaitoa aivan kuten muukin työ, ja ansaitsee sille
kuuluvan arvostuksen.
Ajat muuttuvat ja ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Puistot toivottavasti pysyvät meidän kaikkien yhteisenä
ilon aiheena. Niitä on hoidettava uusin
menetelmin ja tehokkaasti, mutta vanhoja arvoja mahdollisuuksien mukaan
vaalien ja säilyttäen. Jokainen meistä voi
omalla asenteellaan vaikuttaa yhteiseen
viihtyisyyteen käyttämällä puistoja asiallisesti ja oikein.

Kirjallisuutta:
Viheralueiden hoitoluokitus (2000). Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 16. Viherympäristöliitto, Kaupunginpuutarhurien Seura, Helsinki.

PARKSKÖTSEL
I PRAKTIKEN

RESUM
É

Att sköta allmänna parker är en mångsidig, människonära och betydelsefull
uppgift. Det finns många slags parker
och deras skötselprinciper är varierande. Kommuninvånarna har sina egna,
både positiva och negativa åsikter om
skötseln, medan de som på gräsrotsnivå arbetar med parkskötsel ser sakerna på sitt sätt.
För helheten ansvarar stadsträdgårdsmästaren eller någon med en
motsvarande benämning. Till de viktigaste uppgifterna hör att fördela resurserna, definiera skötselnivån och
göra kontrakt med den instans som
handhar skötseln. Som hjälpmedel för
att utveckla procedurerna använder
man uppföljning av kostnader och kvalitetsnivå samt jämförande studier av
sin egen och andras utveckling.
De naturliga förutsättningarna
påverkar skötseln av parker. Det gör
också mänskorna, främst sådana som
gör ofog och sölar ned. I Uleåborg har
man under de tre senaste somrarna
kommit överens om att övervaka parkerna. Detta kostar årligen i medeltal
35 000 euro och minskar vandalismen
i de berörda områdena. Ändå krävs det
ytterligare en lika stor penningsumma
för att reparera de skador som ofoget
åstadkommer i parkerna. Med samma
pengar skulle staden kunna finansiera
en omfattande reparation av en eller
två lekparker.
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TIETOA JA TOIMINTAA
KOULUPUUTARHAYHDISTYS
Valtakunnallinen käytännön puutarhatietoutta jakava yhdistys. Nykyinen toiminta on omakotitalokeskeistä. Yhdistys jakaa kasvitietoutta ja hoito-ohjeita sekä opastaa viljelymenetelmissä.
www.koulupuutarhayhdistys.fi
PUUTARHATAITEEN SEURA
Seuran tarkoituksena on puutarhataiteen tukeminen ja edistäminen sekä suomalaisen puutarhakulttuuriperinnön vaaliminen.
www.vyl.fi/puutaide.htm
HYÖTYKASVIYHDISTYS
Aatteellinen ja yleishyödyllinen yhdistys vaalii
vanhoja kasvilajeja ja edistää luonnonmukaista kotiviljelyä. Hyötykasviyhdistyksen Alku ja
Juuri -puutarhapuoti tarjoaa monipuolisen ja
historiallisesti kiinnostavan siemenvalikoiman.
www.hyotykasviyhdistys.fi
DENDROLOGIAN SEURA
Aatteellinen ja sitoutumaton seura edistää
kotimaisten ja Suomessa menestyvien ulkomaisten puuvartisten kasvien tuntemusta ja
kokeilua. Seura kokoaa ja välittää tietoja lajien
menestymisestä ja käyttökelpoisuudesta Suomessa yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa.Yhdistyksen nettisivuilla on taimitori- palvelu, jossa voi ostaa,
myydä, vaihtaa tai lahjoittaa taimimateriaalia.
www.dendrologianseura.fi
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MARTTALIITTO
Marttaliiton puhelinpalvelu neuvoo muun
muassa kotipuutarhoihin liittyvissä ongelmissa ma–pe 9–16 puh. 06001 4882 (1 euro/
min + pvm/mpm)
www.marttaliitto.fi
VIHERYMPÄRISTÖLIITTO
Viheralan keskusjärjestö. Jäseninä viheralan
erikoisyhdistykset. Liitto toimii palvelu- ja
asiantuntijaorganisaationa viheralan kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä sekä vahvistaa alan asemaa elinkeinona.
www.vyl.fi
PUUTARHALIITTO
Puutarha-alan keskusjärjestö, johon kuuluvat
kaikki Suomen merkittävimmät puutarha-alan
järjestöt. Puutarhaliiton toiminnan tavoitteena on parantaa kotimaisen puutarhaelinkeinon toimintaedellytyksiä sekä vaalia ja kehittää puutarha- ja ympäristökulttuuria Suomessa.
www.puutarhaliitto.fi
SIIRTOLAPUUTARHALIITTO
Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry on suomalaisten siirtolapuutarhojen kattojärjestö.
www.siirtolapuutarhaliitto.fi
MAISEMA-ARKKITEHTILIITTO
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto – Finlands
Landskapsarkitektförbund ry MARK on mai-

sema-arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää maisema-arkkitehtuurin ja puutarhataiteen kehitystä ja alan arvostusta sekä valvoa jäsentensä etuja ja lisätä heidän ammatillisia valmiuksiaan.
www.m-ark.fi

VIHERTIETOKESKUKSIA
SATAKUNNAN
VIHERTIETOKESKUS

JÄRVI-SUOMEN
VIHERTIETOKESKUS

Porin kaupungin puistotoimen alainen puutarha-alan neuvontakeskuksen toiminnan tarkoituksena on lisätä kiinnostusta ja mahdollisuuksia puutarhaharrastukseen, puutarhan
rakentamiseen ja hoitoon, hyötykasvien kotitarveviljelyyn sekä ympäristön- ja maisemanhoitoon.
www.pori.fi/vihertietokeskus

Neuvontaa puutarha- ja ympäristöasioissa,
piha- ja ympäristösuunnittelua. Järjestää tapahtumia, kursseja, koulutusta ja näyttelyitä.
Keskus hallinnoi puutarha- ja luontomatkailuhanke Mikkelipuistoa.
www.mikkelipuisto.fi
VIHERLAAKSO
Jyväskylässä sijaitseva viher- ja matkailukohde. Mallipuutarhoja, neuvontaa.
www.viherlaakso.com

GARDENIA-HELSINKI
Helsingin Viikissä sijaitseva vihertietokeskus,
luontokoulu, trooppinen puutarha, japanilainen puutarha ja kotimainen puutarha.
www.gardenia-helsinki.fi

MARKETANPUISTO
Piha- ja puistorakentamisen näyttelypuisto.
Esillä toistasataa alan yritystä tuotteineen.
Vapaa pääsy, avoinna aina.
www.marketanpuisto.fi
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