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JÄSENTIEDOTE 2/2021

Paikkarin torppa, Sammatti
I.K.Inha, 1898
Museovirasto / Kansantieteen 
kuvakokoelma.

Kutsu syykokoukseen 

Puutarhataiteen seura ry:n syyskokous järjestetään 
maanantaina 22.11.2021 klo 18.00. Kaisaniemen kasvi-
tieteellisen puutarhan kahvilassa, Cafe Violassa, Kaisa-
niemenranta 2, 00170 Helsinki. 

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydel-
lä. Osallistumislinkki on mukana tämän jäsentiedotteen 
sähköpostiviestissä. Mikäli et saanut linkkiä tai sinulla on 
kysyttävää kokousjärjestelyistä, ole yhteydessä sihteeriin. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun 
muassa tulevan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio.

Paikkarin torpan maisemahistoriaselvitys

Kokouksen jälkeen maisema-arkkitehti Mathias Wahl-
berg kertoo Paikkarin torpan ympäristön maisemahisto-
riaselvityksestä. 

Paikkarin torppa on Elias Lönnrotin synnyinkoti ja hyvä 
esimerkki 1800-luvun alkupuolen maaseudun käsityö-
läisten elinympäristöstä. 1900-luvun alkupuolella ra-
kennettu vahtimestarin asunto ja majatalo täydentävät 
museokokonaisuutta. Alueen pitkäjänteinen hoito on 
tuottanut tulosta, sillä iso osa alueesta on nykyään luo-
kiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. 
 
Tervetuloa!

Syyskokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä 
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 
valinta 

4. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

5. Seuran talousarvioehdotus sekä jäsenmak-
sun ja luottamushenkilöiden palkkioiden 
määrääminen vuodelle 2022 

6. Hallistusten jäsenten vaali erovuorossa ole-
vien tilalle

7. Vuoden 2022 toiminnantarkastajien ja vara-
henkilöiden vaali 

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset 

9. Kokouksen päättäminen
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Tunnelmia Urajärven kartanon retkeltä

Puutarhataiteen seuran retki kohdistui tällä kertaa elo-
kuun lopussa Urajärven kartanoon. Tarkoituksena oli 
alun perin tutustua omatoimisesti myös Koiskalan kar-
tanoon,  mutta siellä järjestettävän yksityistilaisuuden 
vuoksi tämä vierailu peruuntui.
 
Urajärven etelärannalle sijoittuva Urajärven kartanon 
tila on peräisin 1600-luvulta. 1672 kartano siirtyi 
Georg Heidemanille, jonka suvun hallussa se pysyi 
vuoteen 1917 asti. Kartanon rakennukset on rakennettu 
1700-1800-lukujen aikana. 

Suvun viimeiset omistajat olivat Lily ja Hugo von Heide-
man. Heidän aikanaan kartanon pihapiirin ympärille ra-
kentui maisemapuisto. Puistoon rakennettiin kävelyteitä 
sekä historiallis-romanttisia rakennelmia. Osa rakennel-
mista on näkymien pääteaiheita ja osasta niistä avautuu 
hienoja näkymiä ympäristöön ja järvelle. Puistometsässä 
on esimerkiksi antiikin temppeliä jäljittelevä, Harry Rö-
neholmin suunnittelema von Heidemanien sukuhauta ja 
järveltä nousevan maisemaperspektiivin huipentumana 
kohoaa 1913 rakennettu puolipyöreä Valhalla-pylväikkö. 
Hugo ja Lily von Heideman testamenttasivat kartanon 
Suomen muinaismuistoyhdistykselle. Ylimpänä: Vuonna 1913 rakennettu Valhalla-pylväikkö puiston 

näköalatasanteella. 
Yllä: Järvelle avautuvaa kartanopihaa rajaava sivurakennus on 
rakennettu kahdessa osassa 1780-luvulla.  
Alla: Päärakennus järven puoleisen kartanopihan suunnasta.
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Kartanossa toimii edelleen museo ja oli mielenkiintois-
ta tutustua myös kartanon sisätiloihin, jotka olivat mu-
seotoiminnan ansiosta säilyneet sisustuksia myöten 
1900-luvun alun asussa. Aivan kuin Hugo ja Lily olisivat 
aivan vastikään poistuneet kartanosta.

Christina Walden esitteli meille sisäkierroksen jälkeen 
puutarhaa ja maisemapuistoa, joissa on ollut rakennusta 
haasteellisempaa ylläpitää vanhaa ulkoasua nykyisten 
resurssien puitteissa. Vaikka käytävät olivat osittain um-
peutuneet ja osa kasvillisuudesta oli kadonnut, sai puis-
ton 1900-luvun alun loistosta hyvän kuvan, ehkä juuri 
komeiden ja teatraalisten puistorakennelmien ansiosta. 
Omana erikoisuutenaan olivat Hugon ja Lilyn ulkomaan-
matkoilta tuodut patsaat puutarhaa ja puistoa varten.

Uuden kerroksen maisemaan tuo kartanon vanhassa na-
vetassa aikaisemmin toimineen yliopiston kirjaston toimi-
pisteen tutkijoille tarkoitettu 1960-luvulla rakennettu ra-
kennus ja sen piha-alueet, jotka ovat maisema-arkkitehti 
Jussi Jänneksen suunnittelemat. Vaikka täälläkin ajan 
hammas oli nakertanut pihan loistoa, oli yhä ihailtavissa 
1960-luvun maisema-arkkitehtuurin yksityiskohtia, kuten 
esimerkiksi maisemaportaat kauniine valaisimineen ja 
tasanteen hieno betonilaatoitus.

Kiitos vielä Cristinalle asiantuntevasta esittelystä. Kohde 
oli vaikuttava! Olisipa hienoa, jos myös puisto voitaisiin 
edes osittain restauroida. Myös Jänneksen piha-alueet 
modernimpana maisemakohteena ja osana puistoa an-
saitsisivat arvoststa ja huolenpitoa.

teksti: Pia Kurki.
kuvat: Pia Kurki, Leena Lindén.

Yllä: Kartanon sisätilat ovat hyvin säilyneet kalusteita ja esineistöä 
myöten.
Alla vasemmalla: Kartanopuiston rantapolun kiviholvi. Tästä alikul-
keva saa toivoa. 
Alla: Harry Röneholmin suunnittelema von Heidemanien sukuhauta.
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Keisarillisten puutarhojen historia ja museoiden viheralueiden 
nykyisyys

Puutarhatariteen seura osallistuu yhdessä Suomen maisema-arkkitehtiliiton, 
Kansallismuseon, Venäjän valtionmuseon ja Venäjän maisema-arkkitehtilii-
ton kanssa ”Keisarillisten puutarhojen historia ja museoiden viheralueiden ny-
kyisyys” -seminaarin järjestämiseen. Yhteisseminaari järjestetään Kotkassa, 
Merikeskus Vellamossa ensi vuoden touko-kesäkuussa. Seminaarin yhtey-
dessä tehdään mahdollisesti retki Langinkosken museoalueelle.

PUUTARHATAITEEN SEURA RY
SAMFUNDET FÖR 
TRÄDGÅRDSKONST RF 
www.gardenartsociety.fi   
tili: FI41 8000 1770 5461 67 

HALLITUS: 

Reeta Pellinen 
puheenjohtaja   
040 835 1885   
reeta.pellinen[ a ]gmail.com  

Pia Kurki 
varapuheenjohtaja  
pia.kurki[ a ]suomenlinna.fi 

Julia Donner  
julia.donner[ a ]aalto.fi   

Päivi Islander  
paivi.islander[ a ]hel.fi  

Mona Schalin  
mona.schalin[ a ]stadionark.fi  

Mari Soini 
internetsivut  
mari.soini[ a ]iki.fi  

Veera Aaltonen  
veera.hakala[ a ]iki.fi  

Tuija Lind 
tuija.lind[ a ]suomenlinna.fi 

Christina Walden  
christina[ a ]christinawalden.fi 

TOIMIHENKILÖT:  

Minna Raassina 
taloudenhoitaja  
041 536 6890  
minna.v.raassina[ a ]gmail.com 

Maija Pakarinen 
sihteeri  
maija.pakarinen[ a ]aalto.fi

Ajankohtaisia asioita ja tulevaa toimintaa

Lähetämme kokouskutsut 
sähköisesti. Paperipostia 
lähetämme vain sitä erikseen 
toivoneille jäsenille. 

Pohjanmaan retki

Suunnittelemme aiemmin peruuntuneen Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan 
seudulle suuntautuvan retken järjestämistä keväällä 2022. 

Hilding & Eva & Ragnar Ekelund ry (rf)

Hilding Ekelundin, Eva Kuhlefelt-Ekelundin ja Ragnar Ekelundin perinnön ym-
pärille ollaan perustamassa yhdistystä. Aloitteentekijät hakevat kiinnostuneita 
toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kannatukseen. Perustettavan yh-
distyksen tehtävänä on edistää näiden henkilöiden elämäntöiden tunnettuutta 
suomalaisten keskuudessa. 

Hilding Ekelund oli monien merkittävien rakennusten ja asuntoalueiden suun-
nittelija ja professori. Hänen vaimonsa Eva Kuhlefelt-Ekelund oli laaja-alai-
nen, erityisesti puutarhataiteeseen perehtynyt arkkitehti. Hildingin isoveli 
Ragnar Ekelund oli taidemaalari ja runoilija, kääntäjä ja taidekriitikko. 

https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/hilding-ekelund/
https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/eva-kuhlefelt-ekelund/
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/ragnar-ekelund

Lisätietoja: Tero Westerlund, tero.westerlund@gmail.com

Langinkosken maisemaa postikortissa 1900-luvun alussa. Luonnonkaunis koskiympäristö, 
keisariperheelle rakennettu kalastusmaja ja muut rakennukset muodostavat hienon museo-
koknaisuuden. Museovirasto / Historian kuvakokoelma.


