
 
 

 
 

 
 

 

 





A B ST R AC T

This study examines the formation of the domestic garden in Finland 1870–
1930. The purpose is to open new perspectives into how gardens, especially 
domestic gardens, served as a tool in building of the new nation and at the 
same time to explore the role of women in the process. The study is based on 
biographical material concerning Aino Sibelius (1871–1969) and her garden 
in Ainola, Järvenpää and the garden writing of Jenny Elfving (1870–1950), a 

literature and articles in newspapers and magazines also served as material for 
this inquiry. 

Popular enlightenment was an essential part of the project of nation building. 
The notion of gardening as a tool for improving the people became one of its 
topics and spread widely in Finland in the last decades of the 19th century. A 
new type of garden for the people took shape in the popular garden literature 
that was published by the end of the century. This discussion links homes, 
gardens and women together.

The analysis of Jenny Elfving´s and Aino Sibelius´s agency shows that women 
played vital role in the formation of the domestic garden. By hoeing and 

the garden´s physical and intellectual boundaries. Their work in and for the 

Through this process the vegetable patch intended as the place for women, grew 
into a domestic garden, which became associated with the tools of craft and 
design, utility and beauty and feelings as well as the work done in the garden.
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Tavalla tai toisella puutarha on ollut elämässäni läsnä aina. Ensimmäistä 
puutarhakokemustani en muista, mutta valokuvissa näkyy luminen Oitbackan 
kartanon puutarha muotoon leikattuine pensaineen, suihkulähde veistoksineen 
ja orangeria -rakennus, jossa vietin ensimmäisen talveni. Muistan Kemiöstä 
villiintyneen kasvimaan, jonka päätäni korkeammasta rikkaruohojen viidakosta 
tunnistimme äidin kanssa nuuhkimalla kasveja. Isoäitini kesäpaikkaan 
Rooslahteen perustin leikkimökin viereen pienen puutarhan, johon naapurin 
Lyyli lahjoitti kasvit. Tomaattien ja kurkkujen lyhyen oppimäärän suoritin 1980- 
ja 1990-lukujen vaihteessa Vaasassa. Puutarhan tutkimisesta en osannut silloin 
uneksiakaan, mutta siitäkin tuli mahdollista Helsingin yliopistossa taidehistorian 
opintojen myötä.

Joskus tämän tutkimustyön puolimaissa selailin Studies in the History of 
Gardens & Designed Landscapes -lehtiä silloisen taidehistorian kirjaston 
lehtivarastossa. Silmiini osui lehden kansi, jonka täytti kuva opaskyltistä. Kyltin 
teksti Accès rapide au centre du Labyrinthe – oikotie labyrintin keskukseen – on 
tuntunut joissain tutkimuksen vaiheissa hyvin houkuttelevalta ja toisina hetkinä 
aivan typerältä.  Seikkailu labyrintin sokkeloissa on ollut pitkä, antoisa matka. 
Nyt tutkimuksen valmistuttua jokainen umpikujakin tuntuu merkitykselliseltä, 
sillä kulman takana on useimmiten lymyillyt oivalluksen aurinko. 

Parhaita asioita tutkimuksen tekemisessä ovat ehdottomasti kaikki ne ihmiset, 
joihin sen kuluessa on saanut tutustua ja joiden kanssa on saanut työskennellä.  
Suuri kiitos tutkimukseen sukeltamisesta kuuluu professori emerita Riitta 
Nikulalle ja professori emerita Riitta Konttiselle. Heidän kannustuksensa jo 
pro gradu-vaiheessa velvoitti jatkamaan tutkimuksenteon polulla. Molempien 
puoleen on voinut kääntyä asiassa kuin asiassa, koskivatpa kysymykset sitten 
omenoita tai viitteitä. Taidehistorian laitoksen ja myöhemmin oppiaineen 
vaihtelevissa vaiheissa työtäni ovat ohjanneet Riitta Konttinen, dosentti Renja 
Suominen-Kokkonen, professori Kirsi Saarikangas – teille kaikille suuret 
kiitokset. Kirsi, rauhallisuutesi ja keskusteleva kannustavuutesi ovat olleet 
tutkimukseni kannalta oleellisia. Oppiaineen ulkopuolinen ohjaajani professori 
Maunu Häyrynen on terävillä kommenteillaan vahvistanut uskoani omaan 
tutkimukseeni, kiitos siitä!



Oli ilo saada esitarkastajiksi FT Silja Laine ja dosentti Leena Svinhufvud, joiden 
tarkkojen ja kannustavien kommenttien ja korjausehdotusten siivittämänä sain 
työni viimeisteltyä.  Vastaväittäjäkseni lupautui Silja Laine, kustokseksi Kirsi 
Saarikangas ja tiedekunnan edustajaksi professori Mikko Saikku, kiitos näihin 
tehtäviin ryhtymisestä.

Minulla on ollut onni kuulua hienoon tutkijayhteisöön, joka on vuosien varrella 
muuttanut muotoaan vaihtuvien seminaarikokoonpanojen ja työhuonetovereiden 
myötä. Kiitos teille Anna Ripatti, Maria Vainio-Kurtakko, Hanna Kemppi, 

Elina Räsänen – ja monet, monet muut, joiden kanssa on istuttu seminaarissa 
taidehistorian opintosalissa, opintopiireissä kuvakeskuksessa, kirjastoissa ja 
kahviloissa. Taidehistorioitsija Petja Hovinheimolle (1975–2013) rakkaimmat 
kiitokset parhaasta kollegiaalisuudesta ja hienosta ystävyydestä, joka jatkuu 
ajatuksissa. Professori Ville Lukkariseen sain tutustua työskennellessäni lyhyen 
hetken taidehistorian amanuenssina. Kati Lintoselle erityiset kiitokset erään 
tiheikön läpi johdattamisesta ja uuden polun löytämisestä (eikä se ollut oikotie 
sekään!). Ystävystyminen Hanna Johanssonin kanssa on opettanut tärkeitä 
asioita ruusujen tukemisesta ja daalianjuurakoiden elvyttämisestä. 

Tanssivat kulttuurihistorioitsijat Maarit Leskelä-Kärki ja Teija Försti, teidän 
kanssanne tutkimustyön jakaminen on ollut iloa ja juhlaa. Teija, matkamme 
kulttuurihistorian verkkokurssilaisista tähän hetkeen on ollut äärettömän 
tärkeä. Maarit, olet ollut esikuva, mutta nyt onneksi ystävä! Hanna Sorsaa 
kiitän ihanasta yhteistyöstä arkistossa – aivan toisen projektin parissa. Ystävä 
ja työtoveri, maisema-arkkitehti Ranja Hautamäki jakoi kanssani väitöskirjan 
viimeisen vaiheen. Oli erityisen hauskaa, että polkumme puutarhassa ristesivät 
taas ja että se tapahtui juuri tässä. 

Olen kuljeskellut Ainolan puutarhassa kymmenen vuoden ajan. Museonjohtaja 
Hilkka Helminen sekä arkkitehti Severi Blomstedt Ainola-säätiöstä ovat aina 
olleet ystävällisesti valmiita vastaamaan kysymyksiin. Pääsy Ainolan yläkertaan 
Aino Sibeliuksen puutarhakirjojen äärelle oli minulle erityisen tärkeää, samoin 
kuin huvilan kivijalassa sijaitsevassa kellarissa käyminen. Ainolan puutarhuri 
Oona Niiranen on ollut aina paikalla silloin kuin tarvitaan. Lämpimät kiitokset 
myös ylikirjastonhoitaja emeritus Esko Häklille ja Sibelius-tutkija Markku 



Hartikaiselle yhteistyöstä, teidän ansiostanne moni yksityiskohta on tässä 
tutkimuksessa paljon paremmin paikoillaan. Valokuvaaja Taneli Eskolalle suuret 
kiitokset löytöretkistä Ainolassa ja muissa maisemissa.

Monet yksityishenkilöt ovat ystävällisesti luovuttaneet käyttööni aineistojaan. 
Robin Elfving muisteli isotätiä, jota luonnehdittiin perhepiirissä sanalla ”ett 
konstkabinett”.  Eva Tuominen antoi käyttööni laatikollisen isoäitinsä Elna 
Zimmermannin muistoja Järvenlinnasta. Leena Screen lainasi valokuvia ja kertoi 
Jenny Elfvingin myöhemmistä vaiheista Kangasalla. Kiitosluottamuksesta, te 
teitte tästä tutkimuksesta paljon, paljon rikkaamman. 

Tutkimukseni viimeisen vaiheen aikana olen saanut mahdollisuuden tutkia ja 
opettaa Aalto yliopistossa maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa. Kiitän 
sydämellisesti professori Jyrki Sinkkilää tästä mahdollisuudesta ja sen myötä 
syntyneestä ystävyydestä. Minulla on myös onni kuulua myös mukavaan 
työyhteisöön – kiitos lehtorit Meri Mannerla (jonka eräs tarkka kysymys johti 
tärkeän oivalluksen äärelle), Emilia Weckström, Varpu Mikola ja professori 
Juanjo Galan, professori Maija Rautamäki sekä dosentti Eeva Ruoff. 

Suuri kiitos kuuluu niille lukuisille kirjastojen ja arkistojen ammattilaisille, 
joita olen vaivannut kysymyksineni ja aineistopyyntöineni muun muassa 
Kansallisarkistossa, Kansalliskirjastossa, Helsingin yliopiston kirjastossa ja 
Lepaan puutarhamuseon arkistossa. Erityisen lämpimät kiitokset osoitan Reijo 
Sarmajalle ja Virpi Huhtalalle ammattitaidosta ja lämpimästä läsnäolosta. Ilman 
Virpin kirjavinkkiä oivallus puutarhan ja taidehistorian yhdistämisestä olisi 
varmasti tapahtunut paljon hitaammin. 

Käsikirjoitus ei muutu kirjaksi itsestään. Sirpa Numminen ja Elka Lupunen 
ovat auttaneet minua korvaamattomalla tavalla. Omana kielentarkastajana ja 
sen lisäksi vielä taittajana toimiminen olisi ollut ilman teitä ehkä tutkimuksen 
tekoakin vaativampi tehtävä. Reijo Sarmaja tarkasti ystävällisesti lähdeluettelon 

Vainiolle erityiskiitokset asiantuntijuudesta tyylikysymyksissä.

Taloudellista tälle tutkimukselle ovat myöntäneet Emil Aaltosen säätiö, Suomen 
Kulttuurirahasto, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö sekä Taiteiden tutkimuksen 



laitos. Erityiskiitokset dosentti Renja Suominen-Kokkoselle, jonka rohkaisevalla 
myötävaikutuksella sain työskennellä Taidehistorian valtakunnallisen 
tutkijakoulun suojissa.

Tärkeät, kalliit ystäväni! Kaisa Kattelus ja Sini Saaritsa, en onnekseni muista 
aikaa, jolloin teitä ei olisi ollut. Olette olleet rinnallani hiekkalaatikolta ja 
ensimmäisestä pulpetista lähtien, eikä ole asiaa, josta kanssanne ei voisi 
puhua (ja puhua). Anna Korhonen, jonka kanssa jaan sekä kummilapset että 
työhuoneen turvallisen piirin – kiitos ilosta ja lohdusta, kiitos naurusta ja 
näkkileivästä, ja siitä, että kaikkeen on löytynyt vastaus. Ursula Vasama, kiitos 
parhaista perinteistä ja jatkuvasta ystävyydestä! Heini ja Seppo! Johanna ja 
Pekka! Saunaseura Puhdon naiset, lisää löylyä! – Teatteriystävät, aplodeja! Ja 
elämäni kaikki ihanat lapset (joista moni on jo varttunut aika isoksi): Okko, 
Joonatan, Sani, Johanna, Erik ja Otto, Leo ja Joel, Olivia, Anton, Aleksi ja 
Veikka. Kaikki ne, joiden nimeä ei erikseen ole mainittu, tiedätte, että kiitokseni 
kuuluvat myös teille.

Isäni Henrik Otto Donner (1939–2013) ei nähnyt tämän tutkimuksen 
valmistumista. Hänen ajatuksensa siitä, että kaikki on mahdollista, on ollut 
se tuuli ja taustalla soiva sävel, joka on vienyt työtäni eteenpäin. Oton ohje 
”Kuuntele tarkasti!” on ollut minulle tärkeä, samoin kuin muisto hänen 
ystävällisen ilkikurisesta katseestaan tuuheiden kulmakarvojen alta. Äidilleni 
Jertta Blomstedtille rakkaimmat kiitokset kaikesta tuesta ja avusta monien 
tutkimusvuosien kuluessa. Sinua on tarvittu! Suuri perhepiirini, Ira Donner, 
Hanna, Siri, August, Anders, Joakim, Tanja ja Nina, kiitos teille. Raili Konttinen 
ja Sirkka Hannila, kiitos huolenpidosta ja hyvästä ruuasta. Marjatta ja Ali Bardy, 
olette olleet elämässäni aina.

Suurimmat kiitoksen sanat lausun omalle perheelleni. Tämä työ on vaatinut 
teiltä paljon kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Rakas Markus, olet uskonut minuun 
aina, tukenut ja luottanut kykyihini silloinkin, kun itse olen niitä epäillyt. Olet 
antanut minulle niin henkisesti kuin materiaalisestikin mahdollisuuden antautua 
työlleni ”sen täydessä mitassa”. Tyttäreni Sonja, Helmi ja Aino – olette eläneet 
tämän tutkimustyön vaiheilla ja vaikutuspiirissä suuren osan elämästänne. 
Hajamielinen äiti kiittää teitä. Tuhat pussillista onnea! Menkää elämää päin! 



Toivottavasti yhteiset tutkimusmatkamme taiteen, ruuan ja musiikin maailmoissa 
jatkuvat yhtä ihanina kuin tähänkin asti. Tämä tutkimus on omistettu teille.

Vallilassa marraskuussa 2015

Julia Donner





Omena on ruokakaupan tavallisin hedelmä. Kun valitsen omenoita pussiin, 
tulen harvemmin ajatelleeksi hyvän ja pahan tiedon puuta tai eripuraisuuden 
jumalaa Eristä ja omenaa, josta Troijan sota alkoi. En muistele Erik Flemmingin 
vuonna 1539 Räävelistä tilaamia omenapuun taimia matkalla Suomenlahden 
yli saati Lohjan pappilan omenatarhaa 1700-luvun lopulla. Yhtä vähän 
ajattelen omenapuuta, jonka avulla mökin muorin lapsenlapsi opiskeli 
ylioppilaaksi tai silkkipaperiin käärittyjä talviomenoita, joita haettiin kellarista 
joulupöytään Ainolassa. Punnitessani omenapussiani tulee tuskin mieleeni, että 
kotimaisen omenan ”kultakausi” kesti Suomessa suunnilleen neljäsataa vuotta, 
Flemmingin Paraisille istuttamista taimista talvisodan pakkastalviin 1939–
1942, jolloin suurin osa maamme omenapuista paleltui. Ajattelen korkeintaan 
kasvihuonepäästöjä, joita aiheutuu tuontihedelmien lennättämisestä minun 
ulottuvilleni keskellä talven pimeintä aikaa. Tuossa hetkessä omena on omena ja 
sen mukanaan kantamat viitteet jäävät näkymättömiin.1

Näissä omenaan liittyvissä historiallisissa assosiaatioissa piilee tutkimukseni 
päämäärä ja tarkoitus. Tutkimukseni kohteena on kotipuutahan muotoutuminen 
ajanjaksolla 1870–1930. Arkinen omena vertautuu kotipuutarhaan, jonka 
nykysuomen sanakirja tiivistää yksinkertaisesti ”kodin välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevaksi alueeksi, jossa kasvatetaan kukkia, vihanneksia, 
marjoja ja hedelmiä”. Pyrkimyksenäni on tässä tutkimuksessa katsoa puutarhaa 
kuin omenaa ja kysyä siltä, mitä kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä se 
kantaa mukanaan tiettynä historiallisena hetkenä?  Tutkimuksen keskeinen 
kysymys on, miksi ja miten puutarhasta tuli merkittävä yhteiskunnallinen 
keskustelunaihe 1900-luvun alussa ja ketkä osallistuivat puutarhan määrittelyyn? 
Tutkimusjaksoa rajaavat puutarhaviljelyn yleistymiseen vaikuttanut maatalouden 
modernisoituminen sekä puutarhaviljelyyn liittyvää valistuskirjallisuutta 
julkaisseen Kansanvalistusseuran perustaminen vuonna 1874. Tutkimus päättyy 
1930-lukuun, jolloin ajatus kotiin liittyvästä puutarhasta oli vakiintunut osaksi 
yleistä keskustelua. 

Kiinnostukseni kotiin liittyvää puutarhaa kohtaan syntyi, kun sain 
vuonna 2004 tehtäväkseni kirjoittaa artikkelin Ainon puutarhasta Ainolan 

1 Krannila, Paalo 2008, 11–19.



100-vuotisjulkaisuun. Ymmärrykseni syveni jatkaessani Ainolan puutarhan 
ja Aino Sibeliuksen puutarhassa tekemän työn tutkimusta taidehistorian pro 
gradu-työssäni vuonna 2005. Työn alussa Ainola näyttäytyi ensisijaisesti 
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön, Sibelius-perheen ja suomalaisen 1900-luvun 
alun kulttuuripiirin osana. Ainolan asema tai ”paikka” tässä kertomuksessa 
kannusti etsimään sellaista näkökulmaa, joka lisäisi ymmärrystä erityisesti 
Ainolan puutarhasta. Halusin saada selville, mikä oli puutarhan merkitys tässä 
kokonaisuudessa ja tutkimukseni päämääränä oli kodin puutarhan tavoittaminen 
mahdollisimman tarkasti. Puutarhan arki – keväiset kylvöt, kesäinen uurastus 
kasvimailla ja syksyiset sadonkorjuut – avautuivat harvinaisen hyvin säilyneen 
kirjallisen lähdeaineiston avulla. Viljelyn sykli oli luettavissa talouskirjanpidon 
säntillisesti järjestetyistä kuiteista, jotka kertoivat siementilauksista, 
lantakuormista ja taimihankinnoista.  Aino Sibeliuksen kirjeenvaihdon kautta 
puutarha piirtyi esiin erityisenä naisen omana tilana. Suhteessa 1900-luvun alun 
puutarhakirjallisuuteen Ainolan puutarha näyttäytyi yhtä aikaa ihanteellisena 
mallipuutarhana ja toisaalta jokapäiväisenä maisemana.2

Tämä luenta Ainolasta antoi aavistuksen kotipuutarhan rakennetusta luonteesta 
ja johti nyt käsillä olevaan tutkimukseen. Kun Ainolan puutarhavuosi ja Aino 
Sibeliuksen omana huoneena oli kuvattu, alkoi tuntua tarpeelliselta katsoa 
yhteiskuntaa Ainolan ympärillä ja yrittää tavoittaa tätä yksittäistä ja erityistä 
puutarhaa laajempi kuva kotipuutarhasta ja sen muotoutumisesta. Samalla 
halusin tarkentaa tulkintaani Ainolasta ”kansanpuutarhana” – vastakohtana 
taiteelle ja suunnittelulle – jollaisena sen aikaisemmassa tutkimuksessani esitin. 
Tutkimuksen tarkoituksena on siten tarkentaa Ainolan puutarhan tulkintaa 
liittämällä se 1800- ja 1900-lukujen kodista ja puutarhataiteesta käytyihin 
keskusteluihin.3 

2 Donner 2004, 103–119; Donner 2005, pro gradu-tutkielma; Donner 2006; Donner 2015; 
Sibelius-perhe, 3–10, 13, 100, 117, KA. 

3 Donner 2005, 4–5;”Suunnittelemattomia” rakennuksia ja maisemaa on tarkasteltu 
vernakulaarin arkkitehtuurin tutkimuksen piirissä 1970-luvulta lähtien ja 
puutarhahistoriallisessa tutkimuksessa siitä on kirjoitettu 1990-luvulta lähtien. Englannin 
kielen vernacular on terminä vaikeasti suomennettava. Se merkitsee tavallista, arkipäiväistä 
ja se on rinnastettu sellaisiin käsitteisiin kuin populaari tai marginaalinen. Arkkitehtuurin 
tutkija Paul Groth on kirjoittanut artikkelissaan Making New Connections in Vernacular 
Architecture, ettei termiä vernacular pitäisi rajoittaa käsittämään vain kansanomaista, 
yksinkertaista tai marginaalista, kuten usein on tehty.  Groth huomauttaa, että arkkitehtuurin 
piirissä myös esimerkiksi erilaiset tyyppirakennukset kuuluvat vernakulaarin piiriin. 



Ainolan puutarhan mukanaan kantamien viitteiden ja johtolankojen muodostama 
verkosto kutsuu esiin moderniin ja moderniteettiin solmiutuvia teemoja. Niitä 
yhteen kutomalla hahmotan käsillä olevassa tutkimuksessa kotipuutarhan 
rakentumista ja sen yhteiskunnallisia, materiaalisia ja subjektiivisia merkityksiä 
tutkimusajankohtana.  Tarkastelen yhtäältä sitä, miten puutarha ilmiönä 
näyttäytyy modernisaation virrassa yhtenä kansakunnan rakentamisen tapana, 
ja toisaalta sitä, miten suurten murrosten – kansakuntaistumisen ja modernin 
yhteiskunnan kehityksen – myötä puutarha avautuu naisten toimijuuden 
paikkana. 

Tulkintani kotipuutarhan etsimisen ja muotoutumisen prosessista ja puutarhaan 
sitoutuvista ja sidotuista merkityksistä rakentuu seuraamalla yksityisiä 
elämänkulkuja. Tutkimuksen avainhenkilöiksi valikoituivat Aino Sibelius 
(1871–1969), joka kotinsa puutarhasta ”kutsui” tutkimukseen Jenny Elfvingin 
(1871–1950), joka toimi opettajana, kirjoittajana ja keskustelijana puutarha-
alalla 1900-luvun alkukymmenillä. Henkilövalintani korostavat yksityisen, 
kotiin liittyvän puutarhatoimijuuden ja julkisen puutarha–ammattilaisuuden 
välistä jännitettä. Tutkimukseni tavoitteena ei ole henkilöiden keskinäisesti 
tasapainoinen tai edes kattava elämäkerrallinen kuvaus. Elfvingin monipuolisen 

Sibeliuksen, jonka elämänvaiheita on tarkasteltu varsin kattavasti jo aiemmin. 
Pyrin ensisijassa kuvaamaan sitä, miten naisten toiminta puutarhoissa – kodissa 
ja ammatissa kodin ulkopuolella – sekä muovasi että heijasti niitä merkityksiä, 
joita puutarhalle annettiin yhteiskunnallisesti. Näiden merkitysten tavoittaminen 
edellytti kotipuutarha-ajatuksen taustalla olevien aatteiden selvittämistä, ja 
johdatti lukemaan ajanjaksolla sanoma- ja aikakauslehdissä puutarhasta käytyä 
keskustelua. Keskustelu naisen paikasta ja tehtävästä vei minut myös takaisin 
Ainolaan ja puutarhaan liittyviin kysymyksiin kodista ja taiteesta.4 

Tämä tutkimus on yksi puheenvuoro puutarhojen historiankirjoituksessa. 
Humanistinen tutkimus on tulkintaa, ja taidehistoria erityisesti on tulkintojen 
tiedettä. Minun tulkintani kotipuutarhan muotoutumisesta on syntynyt 

Historioitsija Judith Robert painottaa omassa vernakulaarin määritelmässään käsitteen 

1999/2000, 444–451; Jackson 1984, 85–87; Roberts 1996, 175–187.

4 Ruoff 2003, verkkojulkaisu; Donner 2006.



oman historiallisesti muotoutuneen esiymmärrykseni perusteella. Olen 
tutkimuksessani pyrkinyt liittämään yhteen erilaisia aineistoja, aikoja ja 
ympäristöjä. Taidehistorioitsija Elina Räsänen on kirjoittanut tutkimuksen 
kontekstualisoinnista kutomisena, erilaisten, mutta samanaikaisten maisemien 
yhdistämisenä, vastakohtana tutkimuksen ankkuroimiselle tai kiinnittymiselle 
yhteen paikkaan kerrallaan. Tutkimuksen kehykset määrittävät sen historiallisen 
hetken ja paikan, jossa tutkimus ”sijaitsee”, mutta kehyksen sisällä avautuu uusia 
konteksteja. Myös minä tutkijana olen osa kontekstia omine ajatusrakenteineni, 
joiden perusteella olen solminut tämän tutkimuksen langat yhteen.5

Puutarha, kasvitarha, hedelmätarha, kukkaistarha, puu-puutarha, krydimaa, 
ryytimaa, kaalitarha. Mikä puutarha on, kun puhun siitä tutkimuksessani? Alussa 
siteeraamani sanakirjamääritelmä kertoo puutarhan fyysiset ominaisuudet ja 
rajat. Sanan puutarha – garden – gärten etymologia viittaa aidattuun alueeseen, 
suojaan ja turvaan. Muinaisen persian kielen sana pairidaeza liittää puutarhan 
muurein ympäröityyn alueeseen. Raamatussa paratiisi on aidattu puutarha, jonka 
porttien ulkopuolelle erämaahan Aatami ja Eeva karkotettiin. Puutarha on tila, 
joka kantaa mukanaan muistumaa paratiisista, suojasta, turvasta ja ravinnosta ja 
joka liittyy ihmiskunnan varhaisimpiin aikoihin.6

Puutarhoja on ollut olemassa niin kauan kuin ihminen on viljellyt maata. Ne 
olivat yksinkertaisimmillaan asumuksen ympärille aidattuja tarhoja, joita 
vaeltavat heimot rakensivat suojakseen paikalleen asettuessaan. Aitaukseen 
istutettiin ravinnoksi kasvatettavia kasveja, hedelmäpuita ja vihanneksia. 
Rajat, tilan järjestäminen ja sen viljeleminen sekä suotuisat luonnonolosuhteet 
ovat ne vähimmät vaatimukset, jotka puutarha olemassaololleen vaatii. 
Vihannesten ja yrttien kasvattaminen kodin läheisyydessä kuului naisen 
tehtäviin varhaisimmista ajoista lähtien.7 Se, onko puutarhaa tarkasteltu 

5 Nivala, Mähkä 2012, 9–10; Räsänen 2009, 23–24. 

6 Indoeurooppalaisissa kielissä gher – aita, esimerkiksi englannin kielen sanojen court ja yard 
kantasana, samoin kuin ghort – suljettu alue (engl. enclosure), myös latinan hortus sanan 
kantasana. Pairi, ympärillä, daeza, seinä, muuri. Hunt 2000, 19–20.  

7 Gothein 1928, 3; Jackson 1980, 19–23.



käytännöllisenä viljelyyn liittyvänä tilana ja toimintana vai taiteena, on 
vaihdellut aikojen kuluessa. Kuten taidehistorioitsija ja maisemantutkija 
Maunu Häyrynen on todennut, puutarhat on asetettu joskus tasa-arvoisina 
arkkitehtuurin ja kuvataiteen rinnalle, kuten esimerkiksi renessanssin ja barokin 

eritoten runouden maisemia. Vastaavasti puutarhaa on voitu tarkastella täysin 
taiteen ulkopuolisena ilmiönä. Yksinkertaisesti sanottuna, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, miten ja missä kontekstissa 
puutarhoja on haluttu katsoa.8

Suomessa puutarhaviljelyä on harjoitettu keskiajalta lähtien linnojen ja 
luostarien piirissä. Kaalimaita tiedetään olleen talonpoikaistaloissa jo 
1500-luvulta lähtien.  Kiinnostus puutarhaviljelyä ja puutarhataidetta kohtaan 
virisi ylemmissä yhteiskuntaluokissa hyödyn aikakaudella ja 1700-luvulta 
tunnetaan kartanopuutarhoja, ruukinpuutarhoja ja pappilapuutarhoja. 
Kartanopuutarhojen kukoistus jatkui seuraavalla vuosisadalla, kun vaurastuva 
yläluokka alkoi rakentaa niistä oman elämänsä näyttämöitä. Puutarhat liittyivät 
porvariston kesänviettoon 1800-luvun alusta lähtien, kun muun muassa Turun 
Ruissaloon, Helsingin ja Tampereen kaupunkien ympäristöön kohosi huviloita 
puutarhoineen. 1900-luvun alussa puutarhoja rakennettiin ja suunniteltiin 
yksityishuviloiden yhteyteen, teollisuuslaitosten, sairaaloiden ja asemien 
ympärille kaupunkeihin ja maaseudulle. Koulupuutarhoista innostuttiin 
1910-luvulla, ja siirtolapuutarhaliike kukoisti 1920-luvulta lähtien.9 

Puutarha-sanaa on käytetty merkitsemään monia asioita hyötyviljelystä, 
hedelmätarhoista ja koristeistutuksista puistoihin, toinen toistensa osina tai 
toisistaan erotettuina alueina. Ruotsalainen maisema-arkkitehti ja tutkija Kjell 
Lundquist huomauttaa artikkelissaan Något om begreppet trädgård och dess 
förändrade innebörd, että puutarhakäsitteen kulttuuri- ja aikasidonnaisuuteen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimuksessa. Lundquistin mukaan käsite 

8 Häyrynen 2001, 10; Mara Miller pohtii teoksessaan The Garden as an Art (1993) 
perusteellisesti kysymystä siitä, ovatko puutarhat taidetta estetiikan näkökulmasta. Ks. Miller 
1993 ja Ibid.1998. John Dixon Hunt käsittelee samaa kysymyksenasettelua artikkelissaan 
Gardens, an historical overwiev

9 Häyrynen 2001, 10–27; Salmela 2001, 114–118; Simonen 1961, 37–70; ks. myös Lundén 
1908, 10–11.



on määriteltävä kussakin ajassa ja paikassa uudestaan.10 Puutarhan historiaa 
tutkinut Eeva Ruoff on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että sanan puutarha 

esimerkissä Erik Akselinpoika Tottin, Linköpingin piispa Kettilin ja Tanskan 

kirjattiin heidän kokoontuneen Turun linnan ”kolgardheniin” eli kaalimaalle, 
joka oli kuitenkin varmasti enemmän oleskelupuutarhan tapainen paikka kuin 
kasvimaa – tapahtuman muistiin kirjanneelle kirjurille sana puutarha oli silloin 
vieras. Puu-tarha eli trädgård merkitsi vielä 1600-luvun puolivälissä ainoastaan 
hedelmätarhaa. Tavallisesta kasvitarhasta käytettiin nimitystä kaalitarha, 
kålgård, vaikka siellä viljeltiin muutakin kuin kaalia. 1700-luvulla perustettujen 
Fagervikin ruukinpuutarhojen yhteydessä maisemapuisto ja hyötyviljelykset 
luettiin molemmat puutarhoiksi.11

Myös tarkastelemallani ajanjaksolla puutarhasta ja sen viljelemisestä puhuttiin 
monin sanoin ja tavoin. Ruotsinkielisessä kirjallisuudessa käytettiin sanaa 
trädgård yleisterminä, mutta suomenkielisestä aikalaiskirjallisuudessa termistöä 
käytettiin vaihdellen: milloin käsiteltiin kasvitarhaviljelystä, kasvitarhanhoitoa, 
milloin puutarhaa ja puutarhaviljelyn edistämistä. Puutarhasta puhuttaessa 
tarkoitettiin useimmiten huvilan tai kartanon yhteyteen perustettuja suurempia 
istutuksia, laajoja koristeistutuksia ja mahdollisesti puistomaisia alueita. 
Maaseudulla ja kaupungeissa puutarha merkitsi eri asioita. Kaupunkitaloissa 
saattoi olla pihalla kasvimaa ja koristepensaita ja -kasveja, mutta maaseudulla 
piha ja mahdolliset puutarhaviljelykset erotettiin toisistaan. Maalaistalon 
pihamaa oli useimmiten nurmipintainen tuparakennuksen, kaivon ja halkovajan 
välinen alue, joka erotettiin karjapihasta aidalla. Kasvimaita varten puolestaan 
aidattiin alue pihapiirin ulkopuolelta.12

Vaikka linnat ja kartanot, ruukit ja pappilat ovat osa ihmisen asumisen kulttuuria, 
alettiin kodista sanan puutarha yhteydessä puhua vasta 1800-luvun lopulla 

tutkimuksen kuluessa huomioni siihen, miten kotiin liittyvästä puutarhasta 
puhuttiin vuosisadan vaihteessa 1900? Kun sitä kutsuttiin puutarhaksi oman 

10 Lundquist 1997, 39–58.

11 Lounatvuori 2004, passim.; Ruoff 2001, 16–19. 

12 Ranta 2003, 70–77. Ks. myös perinteisen maalaispihan kuvaus, Pälsi 1993 (1937), 237–238.



kodon ohessa, kotitarhaksi, kodin kasvitarhaksi tai yksinkertaisemmin sanoilla 
kasvitarha, hedelmätarha, kukkaistarha, ryytimaa, kaalitarha, pohdin, oliko 
puhujille itselleen selvää, mitä näillä erilaisilla nimityksillä tarkoitettiin? 
Esimerkiksi ruotsalainen puutarhavaikuttaja Rudolf Abelin jakoi kirjoituksissaan 
puutarhan erilaisiin ja eriarvoisiin osiin. Kasvitarhalla Abelin tarkoitti 
ainoastaan hyötykasviviljelystä, kun puutarhan kokonaisuuteen liittyivät sen 
lisäksi hedelmä- ja marjanviljely sekä koristekasvien viljely.13 Mitä merkitsi 
se, että Aino Sibelius puhui puutarhasta? Entä se, että Jenny Elfving käsitteli 
kirjoituksissaan kärkkäästi sanojen puutarha ja kasvitarha eroa? Tutkimuksen 
kuluessa käyttämissäni termeissä olen pyrkinyt seurailemaan aikalaistekstien 
puhetapaa ja tuomaan myös näin esille kotipuutarhan muotoutumisen 
monipolvisia vaiheita.14

Taidehistoriallisen tutkimuksen kannalta kiinnostavia kytkentöjä suunnitteluun 
tai taiteeseen ei ole aiemmin etsitty kodin puutarhasta, eikä kotipuutarhaa 
ilmiönä ole tutkittu tieteenalan piirissä. Naisista puutarhan tekijöinä ole 
kirjoitettu, vaikka he kuuluvatkin puutarhaan kaunokirjallisuudessa, 
maalaustaiteessa ja kaunokirjallisuudessa 1700-luvulta lähtien, valokuvissa 
1800-luvulta lähtien. Puutarhojen suunnittelu nousee tutkimuskirjallisuudessa 
esille vasta 1900-luvun alkukymmenien ilmiönä ensimmäisen suomalaisen 
puutarha-arkkitehtisukupolven myötä. Muiden muassa Saksassa oppinsa saaneita 
Paul Olssonia (1890–1973) ja Bengt Schalinia (1889–1982) on pidetty puutarha-
arkkitehtuurin pioneereina Suomessa ja heidät on kirjoitettu suomalaisen 
maisema-arkkitehtuurin kaanoniin, mutta heidän rinnallaan työskennelleet naiset 
ovat jääneet viime aikoihin asti alan historiankirjoituksessa katveeseen.15

13 Koti ja Yhteiskunta 5/1893, 63–64. Abelin oli kirjoittanut aiheesta jo aiemmin Fredrika 
Bremer Förbundetin julkaisemassa Dagny-aikakauslehdessä vuonna 1890, ks. Abelin 1890, 
227–235.

14 Lundquist 1997, 39–58; Ruoff 2001, 16–19.

15 Häyrynen et al, 2001. Hortus Fennicus teoksen monissa artikkeleissa sivutaan vuosisadan 
vaihteen 1900 puutarhan erilaisia ilmiöitä, kuten rautatiepuutarhoja, koulupuutarhoja 
ja seminaaripuutarhoja, mutta tämän tutkimuksen laajuudessa kotipuutarhaa ilmiönä ei 
ole tutkittu. Ks. myös Ruoff 2003, 118–120 ja Ibid. 2005, 98–108. Paul Olsson ja Bengt 
Schalin mainitaan kaikissa Suomen puutarhataiteen historiaa käsittelevissä yleisesityksissä 
ja suomalaisen modernin puutarhataiteen historiankirjoitus alkaa Schalinista ja Olssonista, 
vaikka näkökulmat ja puutarhakulttuurin käsittelytapa laajenevat kyllä 2000-luvun alkuun 
tultaessa. ks. Merivuori 1987; Ibid. 2001, 256–268; Häyrynen, Uino 1990, 154–156. Maria 
Kariston kirjoittama puutarhakonsulentti Elisabeth Kochin toimintaa käsittelevä kirja 
ilmestyi keväällä 2015.



Kotiin liittyvän puutarhan ”poissaolo” tutkimuksen kentältä johtuu yhtäältä 
suomalaisten puutarhaympäristöjen tutkimuksen vähyydestä, toisaalta 
se voi viitata aiheen ”tavallisuuteen” tai arkisuuteen, jolloin aihe ei ole 
tuntunut tutkimuksen kannalta riittävän tärkeältä. Esimerkiksi Eeva Ruoff 
on huomioinut suomalaisen maalaispuutarhan tuttuuden ja siitä seuraavaan 
”näkymättömyyden”.16 Maantieteilijä Yi-Fu Tuan kirjoittaa että, liikumme 
ja toimimme maailmassa, joka rakentuu monenlaisista ja keskenään hyvin 
erilaisista paikoista, joihin sitoutuvista merkityksistä ja kokemuksista meillä on 
vain vaimea aavistus. Myös kotiin liittyvä puutarha on olemassa ”sellaisenaan”, 
ja siihen liittyvät kokemukset ja merkitykset jäävät kulttuurisen tuttuuden taakse 
piiloon.17

Taidehistorioitsija Anne Helmreich on kyseenalaistanut ajatuksen puutarhan 
itsestäänselvyydestä ja tavallisuudesta ja huomauttanut, että puutarhoihin liittyy 
aina monimutkaisuutta ja ristiriitaisutta. Puhuessaan puutarhan merkitsevyydestä 

Roland Barthesin ajatukseen ”viattomasta myytistä”. 18 Barthes kirjoittaa 
arkisuuden ja tavallisuuden harhasta, joka tekee tarkastelun kohteena olevasta 
ilmiöstä näennäisen epäpoliittisen. Helmreich huomauttaa, että juuri tämän 
näennäisyyden ja harhan välttämiseksi – ja puutarhan ymmärtämiseksi – 
on tärkeää käsittää ne erilaisten ideologioiden kantajina ja monenlaisten 
pyrkimysten välineinä.19 Anne Helmreichin ajattelun voi rinnastaa yhtä hyvin 
Pierre Bourdieun ajatukseen arkikielessä ilmaistuista tärkeistä asioista, jotka 
naamioituvat tavallisuuteen. Bourdieu ei puhu viattomuudesta tai jonkin ilmiön 

16 Ruoff 2005, 108.

17 Tuan 1977, 6. 

18 Helmreich 2002, 2–3. Roland Barthes havainnoi vuonna 1957 ilmestyneessä 
esseekokoelmassaan Mythologies jokapäiväisiä asioita, joita hän kutsuu myyteiksi. Yhteistä 
näille myyteille on Barthesin mukaan luonto: myytti on kertomus, joka pyrkii antamaan 
historiallisesta ilmiöstä pysyvän, ikuisen, ”luonnollisen” selityksen. Teoksessaan hän 
tutkinut sitä, miten näennäisesti epäpoliittiset asiat kuten ranskalaisen pikkuporvariston 
tavat edustavat tiettyjä ideologisia asetelmia. Barthes toteaa, että kulttuurin ilmiöt näyttävät 
jokapäiväisiltä, tavallisilta, mutta ovat tarkemmin tarkasteltuina syvällisesti poliittisia ja 
historiallisia. Barthes kirjoittaa, että myytin muoto ei sisällä tarinaa ja sen on pystyttävä 
jatkuvasti juurtumaan uudestaan merkitykseen ja ravitsemaan itseään luonnolla: myytin 
merkitys sisältää arvojen järjestelmän, jonka avulla myytti säilyy elinvoimaisena. Barthes 
1994 (1957), 202, 208.

19 Helmreich 2002, 2–3.



myyttisyydestä, mutta huomauttaa, että juuri arkisuus luo kuvitelman siitä, että 
asia tunnetaan ja ”kaikki on ymmärretty”.20 

Helmreichin tapaan korostan tutkimuksessani puutarhan välineellisyyden 
havainnoimisen tärkeyttä ja puutarhan käsittämistä monenlaisten sosiaalisten, 
kulttuuristen ja poliittisten identiteettien rakentamisen paikkana ja välineenä. 
John Dixon Hunt on todennut, että puutarhat ovat risteyspaikkoja, joissa useat, 
joskus toisilleen vastakkaisetkin asiat kohtaavat. Luonto ja kulttuuri, poliittiset 
pyrkimykset ja taide liittyvät toisiinsa puutarhan rajatussa tilassa, joka syntyy 
yhden tai useamman puutarhan tekijän työn tuloksena. Kulttuurin muovaamina 
tiloina ne heijastavat kulloisenkin ajan arvoja. Kuten Raymond Williams on 
esseessään Luontokäsitykset esittänyt, luontoa koskeviin ajatuksiin sitoutuu 
valtava määrä inhimillistä historiaa ja niiden muodossa väitellään usein ihmistä 
ja yhteiskuntaa koskevista ajatuksista. Puutarha on Williamsin sanoja seuraten 
aivan erityinen ihmisen työn ”maahan sekoittamisen” paikka, jota voi ja tulee 
katsoa monin tavoin. Puutarhan voi nähdä pelkkänä maapalana tai (viljely)
toiminnan paikkana tai paperille piirrettynä suunnitelmana. Puutarhan voi 
ymmärtää kulttuurisena merkkinä tai kannanottona, mutta myös menetetyn 
paratiisin symbolina (johon on kenties mahdollista palata rakentamalla 
puutarha?) ja elämän syklisyyden kuvana. Nämä monet puutarhan olemisen tavat 
tekevät puutarhasta kiehtovan tutkimuskohteen.21 

Suomessa puutarhojen tutkimuksen juuret ovat 1920-luvulla, mutta tutkimusta 
alettiin tehdä laajemmin varsinaisesti vasta 1980- ja 1990-luvulta lähtien 
inventointien, tiettyihin kohteisiin tai puutarhatyyppeihin liittyvien selvitysten ja 
tutkimusten myötä. Taustalla oli kansainvälisen puutarhahistorian tutkimuksen 
lisääntyminen ja suojelukysymysten ajankohtaistuminen. Puutarhahistoriallista 
tutkimusta tehdään monella saralla – kotimaassa ja ulkomailla – muun muassa 

20 Bourdieu 1985, 67.

21 Hunt 1998, 271–272. Ihmisen halua muokata luontoa tai puuttua luonnon toimintaan, 
Raymond Williamsin sanoin halua ”sekoittaa työnsä maahan” on mahdotonta ymmärtää 
ilman luontokäsitysten pohdintaa. Haila, Lähde 2003, 38; Williams 1997 (2003), 40–45, 
52–53. 



arkkitehtuurin ja taidehistorian piirissä.22

Ensimmäinen suomalainen aihepiiriä käsittelevä väitöskirja on Maunu 
Häyrysen Maisemapuistosta reformipuistoon: Helsingin kaupunkipuistot ja 
puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-luvulle (1994). Häyrynen toi puutarhataiteen 
ja suunnittelun kysymykset uudella tavalla taidehistorian piiriin. Helsingin 
yliopiston taidehistorian oppiaineesta oli jo aiemmin valmistunut joukko 
puutarhaa tai puutarhataidetta käsitteleviä opinnäytteitä, muun muassa Marja-
Liisa Talvikannan Piperin puistoa Suomenlinnassa tarkasteleva tutkielma (1955), 
Pirjo Uinon Villa Kultarannan puutarha-arkkitehtuuria käsittelevä laudaturtyö 
(1979) ja Leena Sälejoen Träskändan puistoa käsittelevä pro gradu (1981). 
Kun kiinnostus puutarhaa kohtaan lisääntyi 1990-luvulla, oppiaineen avarassa 
ilmapiirissä syntyivät muun muassa Satu Frondeliuksen pro gradu -tutkielma 
Louhisaaren kartanon puistosta ja puutarhoista (1999), Kirsi Palukan Villa 
Dalbyn puutarhaa käsittelevä pro gradu (2002), Ritva Veijola-Reippaan J.K. 
Kornmanin toimintaa ja asemapuistoja tarkasteleva työ (2002). Oma pro gradu 
-tutkielmani Ainolan puutarhasta valmistui (2005).23 

Nämä akateemiset opinnäytteet kasvoivat perustasta, jonka olivat rakentaneet 
Gunnar Suolahti Suomen 1700-luvun pappiloita käsittelevällä teoksellaan 
vuodelta 1912 ja Gabriel Nikander toimittamallaan Herrgårdar i Finland 
-teossarjalla. Sen ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1928. Näissä tutkimuksissa 
puutarhat piirtyvät esiin osana pappilakulttuuria ja kartanotaloutta. Nikanderin 
teoksia varten tehtiin huomattavaa perustyötä, kun suomalaisia historiallisia 
kartanopuutarhoja ja -puistoja kartoitettiin ensimmäistä kertaa. Puutarhat 
kuuluvat myös kesäasumisen historiaan, josta Eino Jutikkala kirjoitti 
artikkelissaan Maallepaon kulttuurihistoriaa.24 Seppo Simosen kokoama Suomen 
puutarhatalouden historia (1961) kuvaa ennen kaikkea puutarhaa taloudellisena 
ilmiönä ja elinkeinona, mutta kertoo samalla paljon puutarha-alan kehityksestä 

22 Häyrynen 2001, 12. 

23 Häyrynen 1994;Uino 1979; Sälejoki 1981; Frondelius 1999; Palukka 2002;Veijola-Reipas 
2002; Donner 2005. Ks. myös Kirsti Karlstedt 2005; Levanto 1971; Talvikanta 1955.

24 Jutikkala 1977, 155–161; Nikander 1928–1930; Suolahti 1912.



ja toimijoista Suomessa keskiajalta 1960-luvulle. Varhainen puutarhoja koskeva 
tutkimus asetti ne vankasti osaksi talous- ja kulttuurihistoriaa.25 

Pappilat, kartanot ja huvilat pysyivät pitkään puutarhahistorian keskiössä, 
kunnes tutkimuksen määrän kasvu toi sen piiriin myös esimerkkejä 
kansanomaisista ja julkisista instituutiopuutarhoista.26 Taidehistorioitsija Rainer 
Knapaksen ja rakennushistorioitsija Irma Lounatvuoren tutkimuksissa puutarhat 

Ludvig Henrich Nicolayn Monreposta teoksessaan Monrepos. Ludwig Heinrich 
Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland (2003).  Lounatvuori 
on useissa kartanokulttuuria käsittelevissä teoksissaan nostanut puutarhan 
merkittävään asemaan osana rakennettua ympäristöä.27 Tutkimuksen kohteina 
ovat olleet myös huvila- ja siirtolapuutarhat ja maatilan pihapiirit, kuten tutkija 
Ulla-Maija Laurilan (2008) ja tutkija Sirkka-Liisa Rannan (2003) tutkimuksissa. 
Dosentti Eeva Ruoff on koonnut suomalaisen puutarhan historiaa lukuisiin 
teoksiinsa.28 

Suomessa puutarhahistoriallisen tutkimuksen suuntautumiseen ja tarpeeseen ovat 
vaikuttaneet sekä tutkimusresurssit että käytännölliset tarpeet. Historiallisten 
puutarhojen inventoinnit muodostavat merkittävän osan Suomessa tehdystä 
tutkimuksesta. Ne edustavat perustutkimusta ja liittyvät muun muassa 
puutarhojen kartoittamiseen alueiden kaavoittamisen ja rakentamisen 
yhteydessä. Näissä historiallisissa inventoinneissa puutarhan tai puiston tutkimus 
tapahtuu sekä materiaalisesti kohteessa, että sitä koskevia kirjallisia lähteitä 
tarkastellen. Tarkoituksena on sekä laajan kokonaiskuvan muodostaminen 
että korjaus-, ennallistamis-, tai restaurointitoiminen perusteltu suorittaminen. 
Tehdyt inventoinnit ovat kartuttaneet tietoa maamme puutarhaperinnön 
laajuudesta, rakenteesta ja nykytilasta, ja ovat hyviä esimerkkejä historiallisten 

25 Simonen 1961.

26 Häyrynen 2001, 12; Donner 2001, 90–92; Koskimies 2009; Koskimies, Knuuttila 2007; 

27 Knapas 2003; Lounatvuori, muun muassa 2004, 2005, 2009, 2012.

28 Laurila 2008; Ranta 2003; Ruoff, muun muassa 1993, 2001, 2003, 2005; Leena Arkio on 
kartoittanut huonekasvien historiaa teoksessaan Rakkaat vanhat huonekasvit (1985), jossa 
hän sivuaa myös puutarhurintoimen ja kauppapuutarhojen historiaa Suomessa.



puutarhakohteiden monimuotoisista tutkimustavoista ja kohteisiin liittyvän 
lähdeaineiston laajuudesta.29 

Ranja Hautamäen toimittaman Portti puutarhaan. Historiallisten puutarhojen 
inventointiopas -kirjasen ajankohtaisuus vielä 15 vuotta sen ilmestymisestä 
alleviivaa sitä tosiasiaa, että vihreää kulttuuriperintöä eli puutarhojen ja 
puistojen historiaa sekä niiden suunnittelun vaiheita tunnetaan edelleenkin 
maassamme puutteellisesti. Sama tilanne on Ruotsissa, jossa Maria Flinckin 
kirjoittama Historiska trädgårdar. Ett arv att vårda och bevara ilmestyi 
vuonna 2013. Toistaiseksi ainoan kokonaiskuvan suomalaisista historiallisista 
puutarhaympäristöistä ja niihin liittyvästä tutkimuksesta tarjoaa vuonna 2001 
ilmestynyt Hortus Fennicus – Suomen puutarhataide. Teoksessa tarkastellaan eri 
näkökulmista puutarhaympäristöjä koulupuutarhoista ja asemapuistoista kartano- 
ja huvilapuutarhoihin. Se myös kertoo tutkimustarpeista, sillä monet kirjan 
artikkeleista ovat jääneet aiheensa ainoiksi avauksiksi.30 

Myös kesällä 2015 Arkkitehtuurimuseossa olleeseen Porraskiveltä puutarhan 
siimekseen – Suomalaisen puutarhataiteen ja arkkitehtuurin dialogeja 
-näyttelyyn liittyvä tutkimustyö osoitti, että puutarhan ja maiseman asettaminen 
arkkitehtuurin rinnalle tasaveroisena keskustelukumppanina vaatii vielä 
jatkotutkimusta. Tiedämme aivan liian vähän suunnittelijoina toimineiden 
puutarhureiden, puutarha-arkkitehtien ja maisema–arkkitehtien työstä. 
Suomalaisen puutarhan ja maiseman asettaminen kansainväliseen kontekstiin on 
vielä tekemättä.31 

Oma tutkimukseni asettuu osaksi edellä kuvattua jatkumoa. Kuten 
tutkimustradition tarkastelusta käy ilmi, kotipuutarhaa ei aiemmin ole tarkasteltu 
tutkimukseni laajuudessa. Osittain tämä aukko selittyy tutkimusresursseilla 
ja aineiston saatavuudella. Kohtuullisen nuori tutkimusalue on keskittynyt 
”tärkeimpiin” ja parhaiten saavutettavissa oleviin kohteisiin, mutta sen 

29 Hautamäki 2000, 6; Häyrynen 2001, 10–28; Historiallisten puutarha- ja puistoympäristöjen 
inventoinnit, ks. esim. Salonen, Schalin, 2013; Liski, Ruoff, Saarikko, 2010; Uusitalo, 2007; 
Donner, Hautamäki 2005; Donner 1998; Ks. myös Donner 2005, 52–79.

30 Hautamäki 2000; Flinck 2013; Häyrynen et al 2001.

31 Donner, Standertskjöld 2015. Näyttelyyn liittyvää arkistotutkimusta tehtiin vuonna 2014–
2015 Arkkitehtuurimuseon arkistossa, jossa säilytetään useiden suomalaisten maisema-
arkkitehtien kokoelmia. 



laajentumisen myötä on syntynyt tarve tarkastella aiemmin katveeseen 
jääneitä ilmiöitä. Kun aihettani käsitteleviä aiempia tutkimuksia ei ole 
muutamaa yleislaatuista artikkelia lukuun ottamatta, olen tutkimukseni 
asetelmaan rakentaessani tukeutunut hyvin monenlaisiin tutkimusnäkökulmiin 

koskevista tutkimuksista Intian mogulien puutarhataidetta, Italian renessanssin 
puutarha-ajattelua tai vernakulaaria puutarhaa ja puutarhan tutkimusta yleensä 
käsittelevät tutkimukset ovat valaisseet puutarhan tutkimukselle ominaisia, 
yhteisiä kysymyksenasetteluja, vaikka niiden lähestymistavat ja painotukset 
poikkeavatkin oman tutkimukseni päämääristä.32

Tärkeinä oman tutkimukseni keskustelukumppaneina pidän ruotsalaisen 
arkkitehtuurihistorioitsijan 
kaupunkipuiston kehitystä tarkasteleva väitöskirja Till stadtsbornas nytta och 
förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet kartoittaa laajasti 
kaupunkipuistoista käytyä keskustelua, sen tekijöitä ja tyylillisiä esikuvia. 
Nolinin teos avaa tutkimukseni kannalta näköalan siihen miten ja miksi 
puistojen tarpeesta keskusteltiin 1800-luvun lopulla Suomessa ja Ruotsissa – 
ja miten samoja ajatuksia sovellettiin yleisemminkin puutarhoista käydyssä 
keskustelussa. Tätä kaupunkien puistopolitiikkaan keskittyvää 1800- ja 1900-
luvun alun aikalaiskontekstia laajentaa Nolinin tutkimus arkkitehti Lars Israel 
Wahlmanin puutarhataiteesta (2008), joka valottaa kansainvälistä 1900-luvun 
alkupuolella käytyä kodeista, taiteesta ja puutarhasta käytyä keskustelua.33 

Taidehistorioitsijana uransa aloittaneen, mutta puutarha- ja maisemahistoriaan 
erikoistuneen John Dixon Huntin tapa ajatella puutarhaa kerroksellisena ilmiönä, 
ja erityisesti hänen polemisointinsa puutarhahistorian tarpeesta toimivat myös 
sytykkeenä omalle ajattelulleni. Hunt on tutkinut puutarhaa ja maisemaa 
1980–luvulta lähtien. Hän korostaa teoksissaan puutarhan erityistä asemaa 
kulttuurissa.   Muun muassa Huntin huomio artikkelissa Garden Histories New 
(and Old) puutarhan ulkopuolelle uudenlaisten, ei suoraan puutarhaan liittyvien 
lähderyhmien tarkastelemisen tärkeydestä, toi oman tutkimusaiheeni näkyviin 

32
1999, Hunt, Wolschke-Bulmahn 1990. Kootun käsityksen angloamerikkalaisen tutkimuksen 

Perspectives on 
Garden Histories, 1999, 1–16; Häyrynen 1994; Nolin 1999.

33 Nolin 1999; Ibid. 2008.



ja paremmin tavoitettavaksi.  Huntin toimittamassa, vuodesta 1981 lähtien 
ilmestyneessä Studies in the History of Gardens and Other Designed Landscapes 
-lehdessä (aikaisemmin Journal of Garden History) julkaistut artikkelit kuvaavat 
tutkimuskentän laajuutta.34 Maisema-arkkitehdit Rob Aben ja Saskia de Witt 
(2001) analysoivat tutkimuksessaan suljetun puutarhan eli Hortus conclusuksen 
teemaa keskiajalta tämän päivän urbaaniin maisemaan. Aben ja de Witt 
keskittävät huomion tietyn muodon matkaan historian halki. Tutkimus herätti 
kiinnostukseni kysymykseen puutarhan tilaan kiinnitetyistä ja kiinnittyvistä 
merkityksistä.35

Bennet ja Thaisa Way. Nolinin artikkeli Pioneering Swedish Women Garden 
Designers c. 1900-1950s käsittelee ensimmäisiä maisema-arkkitehdin ammatissa 
toimineita naisia. Wayn teos Unbounded Practice. Women and Landscape 
Architecture in the Early Twentieth Century kartoittaa naisten toimintaa 
maisema-arkkitehtuurin kentällä Yhdysvalloissa 1900-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla. Sekä Nolinin artikkeli että Wayn teos kuvaavat ammattikunnan 
varhaisvaiheita naistoimijoiden näkökulmasta ja ovat avanneet tutkimukselleni 
innostavia näköaloja. Sonja Dümpelmannin ja John Beardsleyn toimittama 
artikkelikokoelma Women, Modernity, and Landscape Architecture tarkastelee 
naistoimijoita 1900-luvun maisema-arkkitehtuurin modernin kehyksissä 
ja valaisee kiinnostavasti naisten roolia ammattikunnan kehityksessä vielä 
edellisiä tutkimuksia laajemmassa kansainvälisessä perspektiivissä. Näen 
oman tutkimukseni sekä kulttuurisista ja yhteiskunnallisista eroista huolimatta 
näissä tutkimuksissa esitettyjen ilmiöiden ”esihistoriana” – merkittävänä 
kehityskulkuna ammatin kehittymisen kannalta.36

Ajatukseen puutarhasta erityisellä tavalla merkitsevänä paikkana liittyy vaatimus 
siihen liittyvän kokemuksen tavoittamisesta. Puutarhan tekeminen ja sen 
olemassaolo vaatii ihmisen läsnäoloa ja se tarvitsee näkijän, kokijan ja tekijän. 
Kokemus puutarhasta on puutarhan olennainen osa, kuten esimerkiksi puutarhan 

34 Hunt 1999, 77–90; ks. myös mm. Ibid. 1992, 2000, 2012; Studies in the History of Gardens 
and Other Designed Landscapes 1981–.

35 Aben, de Witt, 2001.

36 Bennet 2001; Dümpelmann, Beardsley 2015; Way 2006; Nolin 2005, verkkojulkaisu.



Marc Francis ja Randolph Hester ovat tutkimuksissaan ja kirjoituksissaan 
osoittaneet. Heidän myötään ymmärrykseni puutarhasta monikerroksisena 
kulttuurisena käytäntönä on syventynyt ja heidän ajattelunsa kannustaman olen 
halunnut asettaa ihmisen toiminnan, puutarhan tekemisen – sekä konkreettisesti 
viljelemällä että ajatuksellisena työnä – tutkimuksen keskiöön.37

Tutkimukseni asettuu aikakauteen, jota on pidetty yhtenä suomalaisen 
yhteiskunnan murroskausista. 1860-luvun nälkävuosien ja toisen maailmansodan 
välisenä aikana tapahtuneet hallinnolliset uudistukset, maatalouden ja 
teollisuuden kehitys, keskustelu työväen ja naisten asemasta olivat osa modernin 
kansalaisyhteiskunnan muotoutumiseen liittyvää kehitystä.  Historioitsija 
Pertti Haapala on luonnehtinut vuosisadanvaidetta ”ajaksi, jolloin kaikki alkoi 
liikkua”. Muutoksesta tuli ihmisen elämään kuuluva ja sitä määrittävä asia. 
Vanha maailmanjärjestys ja sen pysyvät rakenteet ikään kuin haihtuivat ilmaan, 
kun uutuuksia syntyi nopealla tahdilla kaikille elämän alueille. Haapalan 
siteeraama historioitsija Gustav Bang luetteli vuonna 1908 ilmestyneen 
teoksensa Nykyaika alkusanoissa uuden elämän ilmiöitä automobiilista ja 
telefoonista höyrypuimakoneeseen sekä huvilasiirtoloihin kaupunkien liepeillä. 
Maailma oli kirkkaasti valaistu, uudenaikainen; moderni, tiivistää Haapala.38  

Karl Marxin lause ”kaiken pysyvän haihtumisesta ilmaan” kuvaa aikaa, 
jossa kurkoteltiin tulevaan ja haettiin vastauksia menneestä. Haihtuminen, 
murtuminen ja muutos antoivat tilaisuuden neuvotella uudesta järjestyksestä, 
vaikka toisaalta halu pitää kiinni vanhoista toiminnan malleista vahvistui. 

37
taidehistorioitsija Elisabeth Barlow Rogersin tarkastelussa ihmisen kulttuuri ja kokemus 
puutarhasta läpäisee maisema-arkkitehtuurin historian.

38 Haapala 2007, 47; Bang 1908, 1–5. Anttonen 2005, 27–35; Fornäs 1998, 35–36; Wallgren 
1989, 44–46; Moderni ja moderniteetti ovat moneen eri tutkimustraditioon sitoutuvia ja 
monella eri tavalla määriteltyjä käsitteitä.  Sanan juuri on latinan sanassa modo (ensin, nyt, 
juuri). Sanaa moderni on keskiajalta lähtien käytetty merkityksessä nykyinen vastakohtana 
menneelle tai menneisyydelle. 1600-luvulla syntyi ajatus modernista uutena, normatiivisesti 
vanhan vastakohtana. Moderni ei siis enää merkinnyt nykyistä aikaa, vaan uutta aikaa. 
Fornäs 1998, 31–55; Kotkavirta, Sironen 1989, 10; Lahti 2006, 32–33; Vainio-Kurtakko 
2010, 16.



Yhteiskunnan rakenteiden liike, jatkuvat mullistukset tuotannossa ja alituinen 
epävarmuus synnyttivät uusia tulkintoja tiloista, paikoista ja toiminnan 
mahdollisuuksista. Sosiologi Marshall Berman on käsitellyt modernin olemusta 
klassikoksi muodostuneessa teoksessaan All that is Solid, Melts in to Air. The 
Experience of Modernity.  Berman on kiinnittänyt erityisesti huomiota modernin 
samanaikaiseen vallankumouksellisuuteen ja konservatiivisuuteen. Moderni 
on Bermanin mukaan aina avoinna uusille mahdollisuuksille, kokemuksille 
ja seikkailuille ja pyrkii samaan aikaan luomaan jotain pysyvää.39 Modernin 
merkitys ohjelmana tuli ajankohtaiseksi 1900-luvun alussa. Moderni nähtiin 
uutena, normatiivisena projektina merkitsemässä sitä historian liikettä, joka 
tekee historian mahdolliseksi. Aikakautta on pidetty myös erityisenä historian 
etsimisen, myyttien muuntamisen ja uusien myyttien keksimisen aikana.40 

Folkloristi Pertti J. Anttonen erottaa modernin kertomuksesta kaksi 
juonnetta. Ensimmäinen ja ilmeisin on modernin sankaritarina, joka perustuu 
valistuksen ajatuksiin universaalista järjestä ja kehityksestä. Sitä vastustaa 
Anttosen antimoderniksi nimittämä juonne, joka väittää että modernisaatio 
tuhoaa tai uhkaa tuhota perinteen – koko kulttuurin ytimen.41 Antimoderni 
tai traditionalismi ei ole sisällöltään kuitenkaan vain kehityskritiikkiä, vaan 
kiinnittää huomion esimerkiksi paikkoihin, joihin yhteisöä rakentavat ja 
ylläpitävät arvot sitoutuvat. Anttonen kirjoittaa, että ”näihin paikkoihin 
liittyvän kulttuurin, ajattelun tai sosiaalisten arvojen osasille annetaan 
merkitys uutuuksina, joita käytetään modernien minuuksien rakentamisessa”. 
Näin antimodernikin suuntautuu tulevaisuuteen ja on siten ennemminkin 
suuntautumista perinteeseen ja sen ammentamista uuden rakennusaineiksi 
kuin  taantumista, jolta se eteenpäin suuntautuneen modernin silmissä näyttää. 
Uskontotieteilijä Arthur Versluis väittää, että antimoderni on välttämätön 
piirre modernin kyvylle uusiutua. Jos modernin ajatellaan olevan ensisijaisesti 

39 Anttonen 2005, 44; Berman 1982, 13. 

40 Sana traditio juontuu latinan verbistä tradere – välittää, siirtää edelleen, joka taas muodostuu 
sanoista trans ja dare poikki, yli - antaa. Niinpä tradition voi ajatella antavan ajan poikki 
jotain, yhdeltä sukupolvelta toiselle, kirjoittaa Johan Fornäs. Pertti J. Anttonen huomauttaa, 
että tämä välittäminen ja sukupolvelta toiselle antaminen ei ole suora tai passiivinen jonkin 
perinteisen ilmiön tai asian siirtyminen eteenpäin, vaan välittämisen prosessissa perinne 
muotoutuu ja saa modernin merkityksen. Moderni on näin tietoisuutta traditiosta, joka 
näyttäytyy vastauksena uuden ajan kysymyksiin. Anttonen 2005, 27–36; Fornäs 1998, 31–55; 
Lahti 2006, 33–35; Kotkavirta, Sironen 1989, 10; Wallgren 1998, 40–41.

41 Anttonen 2005, 40–41.



edistystä ja kehitystä, antimodernin ytimessä on ajatus tuhosta. Tämän tuhon voi 
tulkita olevan pelkoa tradition murtumisesta edistyksen eteenpäin suuntautuvassa 
liikkeessä. Antimodernin voi käsittää kulttuuria säilyttävänä vastavoimana, eikä 
se näin käsitettynä ole negatiivinen käsite.42

Käytän tutkimuksessani modernin käsitettä sekä ilmaisemaan katsetta taaksepäin 
että uusien mahdollisuuksien näyttämönä. Moderniin sitoutuu siten staattisuutta 
ja muutoksia, esteitä ja mahdollisuuksia, mutta se kuvaa samalla myös niitä 
olosuhteita ja ajallista ympäristöä, jotka tunkeutuvat esiin ja värittävät kaikkea 
tutkimusajankohtana vuosisadan vaihteessa 1900 tapahtunutta.  Lähtökohtana 
ja kysymysten taustana on modernin ristiriitaisuus ja sen vastakohtaisuuksiin 
taipuvat piirteet. Tartun modernin jännitteisyyteen ja luen aineistoani sen 
”eteenpäin katsovan” sekä traditiosta ammentavan ja tradition sisältävän 
luonteen läpi.43

Modernin yhtenä merkittävimpänä ilmenemismuotona on pidetty nationalismia 
eli kansakuntaistumista.44 Kansakuntaisuus pakenee tarkkoja määritelmiä ja sen 
sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista ehdoista on esitetty erilaisia tulkintoja. 
Se voidaan käsittää ihmisiä yhdistävänä ja yhtenäistävänä kulttuurisena 
prosessina tai poliittisena ideologiana, joka tähtää valtionmuodostukseen. 

42 Anttonen 2005, 42–43;Versluis 2006, 96–100. Versluis puhuu ”pehmeästä” antimodernista, 
joka ilmeni 1800-luvun lopulla muun muassa Henry David Thoreaun, John Ruskinin, 
William Morrisin ja Orestes Brownsonin kirjoituksissa ja ajattelussa, myöhemmin myös 
T.S. Eliotin, Rainer Maria Rilken ja W. B. Yeatsin kirjoituksissa. Pehmeä antimoderni ei 
tähdännyt modernin täydelliseen kieltämiseen tai murskaamiseen, vaan sen reformoimiseen, 
jonkinlaisen turvapaikan löytämiseen modernisoituvassa yhteiskunnassa. Jatkuvan edistyksen 
oivallettiin olevan modernin heikko kohta: teknologistaloudellinen kehitys rapautti elämän 
kolmea perusaluetta, luontoa, kulttuuria ja uskontoa.

43 Anttonen 2005, 27–39; Felski 1995, 6; Lahti 2006, 33–35.

44 Kansakunnan käsite perustuu ajatukseen ja tunteeseen yhteenkuulumisesta, jopa 
sukulaisuudesta. Anna Ripatti huomauttaa, että kansan, kansakunnan, kansallisuuden ja 
kansallisuusaatteen käsitteet olivat 1800-luvun lopulla vilkkaan keskustelun aiheena. Termejä 
käytettiin tuolloin eri tavoin kuin nykyään. Nationalismiin kansallisuusaatteen merkityksessä 
on suhtauduttu varovaisesti ja jopa kielteisesti. Ripatti 2010, 20–21. Ritva Wäre on 
väitöskirjassaan huomauttanut, että suomalaiseen nationalismiin liittyi kaksi ulottuvuutta. 
Ensimmäinen niistä on kielinationalismi, joka liittyi kysymykseen ruotsin- ja suomenkielten 
asemasta ja suhteista. Toinen taas oli yhteiseen maahan ja yhteiskuntajärjestelmään liittyvä 
isänmaallinen nationalismi, joka ilmeni varsinkin Venäjän-suhteissa ja piti lopullisena 
päämääränään valtiollista itsenäisyyttä. Kysymys oli siis sekä sisäisestä että ulkoisesta paikan 
etsinnästä Euroopan kansakuntien joukossa. Wäre 1991, 9.



Yksinkertaisesti sanottuna nationalismia voidaan pitää diskurssina; tapana 
jäsentää ihmisten sosiaalista kokemusmaailmaa kansallisen retoriikan ja 
käsitteistön avulla.45 

Kansakuntien synnyn vuosisata oli 1800-luku, jonka loppuvaiheeseen tämänkin 
tutkimuksen aineisto osittain sijoittuu. Suomalaisen kansakunnan rakentaminen 
oli voimakkaasti 1800-luvun loppua ja 1900-luvun alkua leimannut projekti. 
Se lävisti kaikki yhteiskunnan osa-alueet. Erilaisilla kulttuurin ilmiöillä oli 
merkittävä osuus kansakuntaistumisen prosesseissa, kuten nationalismia 
tutkineet Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm ja Anthony D. 
Smith ovat kirjoittaneet. Ernest Gellner huomauttaa, että yhtenäinen kulttuuri 
muodostaa yhteisöjä yhdistävän perustavanlaatuisen siteen. Anderson ja 
Hobsbawm puolestaan toteavat, että erilaiset kulttuuriset käytännöt ovat 
keskeisiä kansallisen identiteetin muodostumiselle.46  

Benedict Andersonin muotoilema ajatus kansakunnista ”kuviteltuina yhteisöinä” 
sisältää ajatuksen kansakunnan keinotekoisesta ja erilaisista aineksista kootusta 
olemuksesta. Kuvitteleminen viittaa kansallisen identiteetin rakennetusta 
luonteesta. Se korostaa Andersonin mukaan positiivisella tavalla tämän 
omakuvan tai itseymmärryksen ”keksittyä” luonnetta. Anderson kirjoittaa, että 
painokapitalismi ja modernit koulutusjärjestelmät mahdollistivat modernin 
nationalismin, sillä vasta painetun sanan avulla kansakunnan idea voitiin 
juurruttaa suurten väkijoukkojen tietoisuuteen. Lukutaidon yleistymisen ja 
koulutusjärjestelmien kehityksen ohella museot, kartastot sekä väestö- ja muut 
tilastot ovat andersonilaisen nationalismin muodostuksen tuotantotapa. Näistä 
symbolisista ja fyysisistä kansallisen rakennustavoista tuli kansallisvaltioiden 
ilmentymisen selkeimpiä esimerkkejä 1800-luvulla.47

45 Anderson 2006 (1983), 3–5; Burke 1992, 293; Pakkasvirta, Saukkonen 2005, 9, 40; Ripatti 
2011, 21. 

46 Muun muassa Benedict Anderson, Ernest Gellner ja Eric Hobsbawm edustavat 
nationalismintutkimuksen nk. modernistista linjaa, joka näkee kansakunnan konstruoituna, 
modernin yhteiskunnan tarpeisiin syntyneenä tuotteena. Primordialistit ja perennialistit 
esittävät, että kansallista tietoisuutta on esiintynyt aina, ikiaikaisena osana ihmisyyttä. 
Välittävää kantaa edustaa esim. Anthony D. Smith, joka erottaa etnisen ja kansallisen 
identiteetin toisistaan ja korostaa nationalismin kulttuurisia ja myyttisiä aineksia. Häyrynen 
2005, 30; Pakkasvirta, Saukkonen 2005, 40; Ripatti 2010, 21; Smith 1991, 68–70.

47 Anderson, 2006 (1983), 1–7. Benedict Anderson on tutkinut prosesseja, joissa erilaisia 
maantieteellisiä tiloja paikkoineen on politisoitu visuaalisesti, kerronnallisesti ja 



Eric Hobsbawm on jatkanut Benedict Andersonin ”kuvitelluista yhteisöistä” 
esittämän ajatuksen kehittelyä välineellisellä käsityksellään nationalismista. 
Hobsbawm puhuu keksityistä traditioista, joiden avulla kansakuntaa 
rakennettiin. Keksityt traditiot ovat rituaaleja, toistuvia tapoja, käytäntöjä ja 
symboleja, jotka loivat muotoutuvalle kansakunnalle historiallisen jatkuvuuden 
tunnetta. Traditioiden keksimisen aikakautena Eric Hobsbawm pitää vuosien 
1870–1914 välistä aikaa, jolloin moderni yhteiskunta muotoutui, edustuksellinen 
demokratia ja yleinen äänioikeus syntyivät.  Erityisen tärkeänä Hobsbawm 
näkee kansakuntaistumisen tuottaman tunteen yhteisöstä ja siihen kuulumisesta. 
Yhteisön syntyminen on hänen mukaansa merkittävämpi vedenjakaja 
esimodernin ja modernin ajan välillä kuin teknologisoitumisen, teollistumisen ja 
maallistumisen vaikutukset yhteiskuntaan.48 

Modernin murros, yhteiskunnan muutos ja kansakunnan rakentamisen 
projekti, johon puutarha sidottiin yhtenä pienenä osasena, muodostavat 
tutkimukseni laajan taustan. Tutkimukseni moderni kasvaa esiin puutarhan 
mustasta mullasta ja kiinnittyy maahan ja luontoon. Modernin kotipaikaksi 
on esitetty suurkaupunkia, jossa kokemus modernista eli moderniteetti syntyy 

Baudelaire tiivisti teoksessaan Le peintre de la vie moderne (1863) modernin 
ytimen lauseeseen ”La modernité, c´est le transitoire, le fugitif, le contingent…”.  

on nostettu modernin tunnusmerkiksi.49 Moderni ”tapahtui” kuitenkin myös 
maaseudulla, kuten kansatieteilijät Laura Stark ja Saara Tuomaala muiden 
muassa ovat esittäneet.50 

teknologisesti. Myös Saara Tuomaala on kirjoittanut paikkoihin liittyvästä nationalismista 
ja todennut, että ”kotoisista ja vieraista paikoista on muodostettu ensisijaisesti vallanjakoon 
liittyviä kokonaisuuksia, jotka sisältävät myös moraalisen kertomuksen. Paikkojen 
kertautuva rajaaminen erilleen toisistaan on selitetty kulttuurisina ja historiallisina 
’välttämättömyyksinä’ ja ’väistämättömyyksinä’.”, Tuomaala 2006, 261; Kuvitellun yhteisön 
yhteinen muisti pyrittiin kiinnittämään ja tekemään näkyväksi konkreettisten esimerkkien 
avulla: maisemiin, paikkoihin, tapahtumiin ja esineisiin.  Elettävää ja opittavaa kansakuntaa 
rakennettiin arjen tiloissa, jota pyrittiin muotoilemaan kansakunnan toivottua kuvaa 
vastaavalla tavalla, ovat Maunu Häyrynen ja Anna Ripatti osoittaneet. Häyrynen 2005, 13; 
Ripatti 2011, 20.

48 Anderson, 2006 (1983), 1–7; Hobsbawm 1983, 1–14.

49 Baudelaire 2011 (1863), 196, 199–203; Kotkavirta, Sironen 1989, 7–9.

50 Stark 2006, 6–46, 47–109; Tuomaala 2006, 255–266. 



Puutarhasta tuli vuosisadan vaihteessa yksi kansakunnan rakennusaineista. 
Sen houkuttelevuus liittyi maahan ja siihen sitoutuvaan menneisyyteen, joihin 
”keksitty traditio” oli helppo kiinnittää. Musiikin ja urheilun tavoin puutarhaa 
ajattelemalla, siitä kirjoittamalla ja sitä piirtämällä haluttiin luoda yhteisö, 
joka jakoi saman käsityksen ilmiöstä ja sen paikasta yhteiskunnassa. Tulkinta 
kotipuutarhasta yhtenä kansakuntaan liittyvänä ilmiönä, andersonilaisittain 
ymmärrettynä, korostaa kotipuutarhan tietyssä ajassa ja kulttuurisessa 
kontekstissa ”rakennettua” ja ”muotoutuvaa” olemusta.51 

Tarkastelemallani ajanjaksolla puutarha ”alkoi tapahtua” yhteiskunnassa 
aivan uudella tavalla. Aiemmin kartanokulttuuriin liitetty puutarha nostettiin 
keskustelunaiheeksi laajalla rintamalla. Puutarhan määrittelemiseen osallistuivat 
kansanvalistuskirjoittajat, ruustinnat ja lääkärit, seminaareissa työskentelevät 
opettajat, arkkitehdit ja pomologit, naiset ja miehet, rouvat, neidit ja herrat – 
hyvin moniääninen joukko ihmisiä, jotka osallistuivat keskusteluun ja toimivat 
tärkeäksi katsomansa asian puolesta eri tavoin.  He kirjoittivat, lukivat, opettivat, 
esitelmöivät, kuokkivat ja kasvattivat. Ravintokysymystä, torpparien asemaa, 
maaseudun ja kaupunkien elinoloja, naisten oikeutta koulutukseen ja työhön – 
kaikkia näitä aiheita pohdittiin puutarhan kautta. Käsitys omasta ajasta uusien 
mahdollisuuksien aikana liittyi olennaisesti näihin keskusteluihin, joissa etsittiin 
uuden, erityisesti tavalliselle kansalle ajatellun puutarhan muotoa ja sisältöä.  
Aikakausi oli uuden kotiin liittyvän puutarhan rakentumiselle otollinen. Tässä 
keskustelussa kiinnostus puutarhaa kohtaan irtautui henkilökohtaisesta suhteesta 
tiettyyn paikkaan, kuten suvun kartanoon ja muuttui ratkaisuksi sosiaalisiin ja 
yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Yhteistä tälle ”uutta puutarhaa” keskusteluissaan muotoilleelle joukolle 
oli vakaa asema yhteiskunnassa joko koulutuksen tai sukutaustan kautta. 
Keskustelijat kuuluivat sivistyneistöön ja toimivat usein myös monen muun 
asian edistämiseksi.  Säätyläistö ei 1800-luvun lopulla ollut mikään yhtenäinen 

51 Anderson, 2006 (1983), 1–7; Monia muitakin aikakauden ilmiöitä – kuten tässä mainittuja 
musiikkia ja urheilua – kansallistettiin ja ne muuttuivat yläluokkaisista harrastuksista ”kaiken 
kansan” ulottuvilla oleviksi asioiksi. Ks. Laine 2007, 218–233.



ryhmä, vaikka siitä usein puhutaankin sellaisena. Keskiluokan sisään mahtui 
monia sisäisiä eroavaisuuksia ja tasoja. Erot eri ryhmien varallisuuden ja 
arvostuksen välillä saattoivat olla suuria. Herrasväkeen kuuluivat niin aateliset 
ja aatelittomat, oppineet ja oppimattomat, kuin kaupunkilaiset ja maalaiset – 
yhteiskunnan pintakerroksen väestö.52

Muun muassa kirjailija Zacharias Topelius (1818–1898), hammaslääkäri Matti 
Äyräpää (1876–1928), puutarhakoulun johtajatar Nora Pöyhönen (1849–1938), 
pomologi Alexandra Smirnoff (1838–1913) ja Sortavalan seminaarin johtaja 
Arvid Th. Genetz (1848–1915) sekä ruotsalaiset puutarhavaikuttajat Olof 
Eneroth (1825–1881) ja Rudolf Abelin (1864–1961) puhuivat puutarhasta ja sen 
merkityksestä eri yhteyksissä. Heidän ajatustensa kehittelijöiksi ja soveltajiksi 
nousevat tutkimuksessani Jenny Elfving (1871–1950) ja Aino Sibelius (1871–
1969), jotka muotoilivat ja rakensivat kotipuutarhaa kumpikin omilla tavoillaan. 

Miksi olen valinnut tutkimuksen kohteeksi ja toimijoiksi juuri naiset? 
Miksi valitsin juuri nämä kaksi naista? Tarkoitukseni ei ole väittää, että 
puutarha olisi tutkimukseni ajanjaksolla ollut vain naisten tila tai paikka – 
puutarhassa toimivat tutkimusajanjaksolla miehet ja naiset, kuten yllä esitetty 
puutarhakeskustelijoidenkin joukko jo osoittaa. Kotiin liittyvä puutarha 
osoitettiin kuitenkin luonnollisena ja oikeana paikkana naisille, joille oli annettu 
moraalinen tehtävä kasvattaa ja sivistää uutta sukupolvea kodin piirissä. Juuri 
tämä kodin, puutarhan ja naisen yhteyden annettu ”luonnollisuus” kutsuu 
katsomaan puutarhan tilaa naisten kautta ja avulla ja selvittämään, mikä ja 

52 Pukeutuminen, kirjallinen harrastuneisuus, käyttäytyminen, temperamentti, säätytietoisuus, 
ylemmyys ja ruumiillisen työn puuttuminen erottivat säätyläiset rahvaasta. Halmesvirta et 
al. 1997, 219. Elomaa 2006, 127. Ks. Löfgren 1987, 109–110. Sivistyneistön määrittelystä, 
Ks. esim. Häggman 1994, 25–27. Säätyläisväestön sisäisten raja-aitojen madaltuessa1800-
luvun kuluessa yleistyi tapa käyttää kaikkia säätyläisiä kattavaa ja yhdistävää sivistyneistön 
käsitettä. Historioitsija Kai Häggman toteaa, että niin aatelinen virkamies kuin aatelinen 
suurkauppias tai oppisäädyistä, porvaristosta ja alemmasta virkamieskunnasta tulevat 
ihmiset olivat osa muotoutuvaa sivistyneistöä. Häggman erottelee sivistyneistön 
perhekäsityksiä koskevassa tutkimuksessaan ”neutraalin” sivistyneistön käsitteen ja 
ideologisesti painottuneen nousevan sivistyneistön käsitteen. Lisäksi Häggmanin mukaan 
voitaisiin tietyistä ryhmistä käyttää termiä sivistynyt keskiluokka. He edustivat oppisäädystä, 
porvaristosta ja alemmasta virkamieskunnasta tulevia ihmisiä, jotka eivät kuuluneet 
hallitsevaan eliittiin eivätkä rahvaaseen – tietyin perustein voitaisiin siten puhua nousevasta 
sivistyneistöstä. Tämän tutkimuksen tarpeisiin termi sivistyneistö laajasti ja moniäänisenä 
yhteisönä käsitettynä riittää mainiosti.



millainen naisten rooli ja paikka oli puutarhassa, sen muotoutumisessa ja 
puutarhaan liittyvien ammattien kehittymisessä.53 

Puutarha on sekä materiaalisena että ajatuksellisena tilana pala hallittua luontoa. 
Puutarhan rakentaminen; maan muokkaaminen, siementen kylväminen, 
rikkakasvien kitkeminen, kasteleminen ja sadonkorjuu ovat luonnon 
hallitsemista. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa puutarhan viljelyn 
eli luonnon haltuun ottamisen taidot ja keinot kehittyivät.54 Keskustelun 
puutarhan tilasta ja toimijuudesta puutarhassa voi tulkita myös toisenlaisena 
hallintana: naisen paikan ja roolien määrittämiseen ja vahvistamiseen sekä 
uuden kulttuurisen identiteetin muovaamiseen. Perinteisten sosiaalisten 
suhteiden järjestys joutui vuosisadan vaihteen murroksessa muutoksen kouriin. 
Naisten toiminnan muodollisten esteiden purkaminen läpi 1800-luvun synnytti 
tilanteen, jossa naisille avautui tilaisuuksia toimia myös kodin ulkopuolella, 
mutta myös kotiin ja kotitalouden kehittämiseen kiinnitettiin huomiota uudella 
tavalla. Modernin murroksen voi siten käsittää naisia koskevana kriisinä, 
joka johti naisten poliittisen ja kulttuurisen toimijuuden vahvistumiseen 
vuosisadan vaihteessa, kuten kulttuurihistorioitsija Kukku Melkas kirjoittaa. 
Kulttuurihistorioitsija Kirsi Tuohela puolestaan kuvaa modernin murrosta 
aikana, jolloin naiset, työväen ja kasvavan kaupunkilaistyöväestön tavoin etsivät 
tai eivät tienneet paikkaansa yhteiskunnassa.55 

Naisten toimijuudella tarkoitan tutkimuksessani yksilöiden neuvottelua oman 
toimintansa rajoista ja mahdollisuuksista. Kulttuurihistorioitsija Maarit Leskelä-
Kärki määrittelee toimijuuden yksilöiden aktiiviseksi pyrkimykseksi muokata 
omaa elämäänsä yhteisön antamien määräyksien, periaatteiden, ihanteiden, 
normien ja tapojen kehyksissä. Naisten toimintaa rajoittivat käsitykset säädyn 
ja sukupuolenmukaisesti hyväksytystä toiminnasta, kuten kirkkohistorioitsija 
Marjo-Riitta Antikainen on Matilda Wredeä koskevassa tutkimuksessaan 
todennut. Krohnin kirjoittavia sisaruksia koskevassa tutkimuksessaan Leskelä-
Kärki on korostanut naisten toiminnan mahdollisuuksia, ja kiinnittänyt huomiota 
siihen jännitteeseen, joka syntyi näiden mahdollisuuksien ja rajoitteiden välille. 

53 Naisten toiminnan mahdollisuudet ja rajat tutkimuksen ajanjaksolla, varsinkin sen 
alkupuolella, ks. Sulkunen 1987, 157–175.

54 Williams 1986, 7.

55 Melkas 2006, 12; Tuohela 2008, 14–20; Ks. myös Johannisson 1994, 268–271.



Hän huomauttaa, etteivät sisaret voineet tehdä ratkaisuja riippumattomasti 
”oman mielensä mukaan”, vaan joutuivat neuvottelemaan niistä ympäröivän 
yhteisön odotusten ja rajoitusten kanssa. Historioitsija Heini Hakosalo kirjoittaa 
toimijuuden ”mahdollisuuksien horisontista”, ja viittaa käsitteellä toimijan ja 
olosuhteiden, yksilön ja rakenteiden vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien 
horisontti on jokaisessa ajassa erilainen, mutta myös samassa historiallisessa 
kontekstissa eläville toimijoille erilainen.56 

Naiset eivät olleet yhtenäinen ryhmä, jolla olisi ollut kokonaisuutena samat 
pyrkimykset ja tavoitteet. Yksilöinäkin naisia tulee tarkastella erilaisten 
suhteiden kautta – ei erillisyyden tai erilaisuuden kautta, vaan suhteessa toisiin 
naisiin ja miehiin. Leskelä-Kärjen ja Hakosalon tavoin pidän kiinnostavana 
sitä, minkälaisia valintoja oli mahdollista tehdä näiden reunaehtojen sisällä 
ja mitä merkityksiä nämä valinnat kantoivat mukanaan?57 Naisille moderni 
aika rajoineen, rajoituksineen ja uusine mahdollisuuksineen merkitsi sekä 
mahdollisuutta aiempien rajojen rikkomiseen ja esteiden ylittämiseen että 
perinteisten roolien kultivoimiseen, myös puutarhassa.58

Puutarha oli naisille ”sallittu” tai jopa ”määrätty” tila, mutta 1900-luvun 
alussa oli keskusteltava uudelleen siitä, miten tai mihin tarkoitukseen tätä 
tilaa sai käyttää. 1800-luvun lopun porvarillisessa yhteiskunnassa keskiluokan 
naisen ihanne oli hyveellinen, passiivinen ja huolehtiva. Vuosisadan loppua 
kohden se muuttui aina vain jäykemmäksi ja naisten toimintamahdollisuuksia 
kaventavaksi ihanteeksi. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa esimerkiksi 
puutarhurin ammatti oli yksi mahdollinen uravalinta hyvin erilaisista taustoista 
tuleville miehille samoin kuin puutarha osana kartanotaloutta katsottiin 
soveliaaksi ja tarpeelliseksi harrastukseksi yläluokkaisille maanomistajille.  
Naisille puutarhaviljely ja puutarhan tila liittyivät kotitalouden kokonaisuuteen 
ja emännyyden taitoon, mutta puutarhurin ammattia ei pidetty naiselle 
mahdollisena. On syytä huomauttaa, ettei miesten toiminnasta puutarhureina 
1700- ja 1800-luvun kartanoissa ja huvilapuutarhoissa tiedetä riittävästi ja 
esimerkiksi 1900-luvun alun kaupunginpuutarhurien ammattikunnan vaiheet 

56 Antikainen 2004, 41–48; Hakosalo 2014, 46–47; Leskelä-Kärki 2006, 32–37. Ks. myös 
Korppi-Tommola 2004

57 Bock 2006 (1987), 105–113; Hakosalo 2014, 46–47; Leskelä-Kärki 2006, 32–37.

58 Tuohela 2008, 14–20.



vaatisivat lisätutkimusta. Miesten oli kuitenkin mahdollista muodostaa 
puutarha-alan ammattikunta, eikä heidän kouluttautumispyrkimyksiään tai 
ammattitaitoaan kyseenalaistettu tai rajattu.59

Tutkimuksessani tarkasteltavat henkilöt ovat samanaikaisesti jossain määrin 
yhteismitallisia ja samalla toisilleen vastakohtaisia. Suuren perheen äiti ja 
säveltäjän puoliso Aino Sibelius ja ammatissa kodin ulkopuolella toiminut 
Jenny Elfving jakavat saman yhteiskunnallisen aseman, vaikka edustavatkin 
säätyläistön ”eri päitä”: Sibelius oli aatelistaustainen, kulttuurieliitin jäsen, 
Elfving puolestaan köyhtyneen porvarisperheen tytär. Henkilöinä Sibeliuksen 
ja Elfvingin polut eivät kuitenkaan kohtaa tutkimuksessani. Aino Sibelius ei 
tuntenut Jenny Elfvingiä, eikä Jenny Elfving vieraillut Ainolassa tai kirjoittanut 
sen puutarhasta. Mihin mahdollisuuksiin he tarttuivat? Mitä valintoja he tekivät? 
Näiden kahden hyvin erilaisia elämänpolkuja kulkeneen naisen toiminnan 
ja työn tarkastelemisen on tarkoitus valaista sitä, miten puutarha tuntui 
tutkimusajankohtana olevan läsnä kaikkialla, kotona ja kodin ulkopuolella, osana 
erilaisiin päämääriin tähtääviä keskusteluja. 

Jenny Elfving oli 1900-luvun alussa naisten puutarhakoulutuksen puolestapuhuja 
ja puutarha-alan uranuurtaja. Hän oli naimaton nainen, joka kouluttautui 
kirjanpitäjäksi Turun ruotsinkielisessä kauppaopistossa. Valmistuttuaan hän 
työskenteli hammaslääkäri Matti Äyräpään vastaanottoapulaisena. Vuonna 
1896 Elfving hakeutui ruotsalaisen lääkärin Ernst Westerlundin suosituksesta 
ruustinna Nora Pöyhösen johtaman kasvitarha- ja keittokoulun kesäkurssille 
Haapavedelle.60  Valmistuttuaan Haapaveden kasvitarha- ja talouskokoulusta ja 
suoritettuaan Tampereen talouskoulun opettajatarkurssin Elfving valittiin neljän 
hakijan joukosta Paimiossa toimivan Jokelan emäntäkoulun opettajaksi. Vuonna 
1898 Elfving sai paikan Sippolan puutarha- ja talouskoulun opettajattarena. Hän 
työskenteli kymmenen vuoden ajan Sippolan ja Reitkallin puutarhakoulussa 
koulun johtajattaren Alma Forsténin rinnalla, kunnes perusti oman koulunsa 

59 Vaikka Seppo Simonen nostaa esille 1800-luvun puutarha-alan naistoimijat Alexandra 
Suomen puutarhatalouden historia 

kaikkine ulottuvuuksineen miesten historiaa. Ks. esimerkiksi Simonen 1961, passim.

60 Matti Äyräpään vaiheet, ks. esim. Suolahti 1940 ja Saarenheimo 2001, verkkojulkaisu.



Antrean Järvenlinnaan, Läntiseen Wiipurin lääniin. Järvenlinna oli erityisesti 
naisille tarkoitettu ”korkeampi puutarhakoulu”, jossa koulutettiin puutarhureita, 
puutarhaopettajia sekä -neuvojia ja annettiin opetusta puutarhasuunnittelussa. 
Opettajan toimiessaan Elfving teki opintomatkat Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan. 
Hän perehtyi puutarhasuunnitteluun suorittaessaan Tukholmassa Bergianska 
Trädgårdenin puutarhakoulun ammattitutkinnon vuonna 1902 ja Tanskassa hän 
opiskeli Kööpenhaminan Landbohöjskolenissa puutarhasuunnitelmien laatimista 
maisema-arkkitehdin johdolla vuonna 1906. Saksaan Elfving matkusti vuonna 
1907.61

Jenny Elfving joutui luopumaan Järvenlinnan koulusta sisällissodan aikaan 
1917–1918. Hän jatkoi opetustyötä Kangasalan kotitalousopistossa, mutta 
omasta koulusta luopuminen oli hänelle sekä taloudellinen että henkinen 
takaisku.62

Opettamisen ohella Elfving kirjoitti, esitelmöi ja osallistui puutarhasta käytyyn 
keskusteluun. Teoksissaan Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille, 1913; 
Kukkaviljelys avomaalla, 1921; Suomalaista puutarhataidetta, 1929 sekä 
lukuisissa sanomalehti- ja aikakauslehtiartikkeleissaan Elfving hahmotti kotiin 
liittyvän puutarhan muotoa ja merkityksiä ja määritteli sitä puutarhataiteen 
kehyksissä. Elfvingin toiminta oli sekä neuvottelua yleisesti naisen paikasta 
yhteiskunnassa että yksityisesti omasta asemastaan muotoutuvan puutarha-
ammattikunnan kentällä.63 

61 Elfvingin vaiheet, JME:JSE kirjeet, KA ES, 100; Nevalainen 1971; Ruoff 2003, 
verkkojulkaisu; Tampereen talouskoulusta valmistui Elfvingin kanssa samaan aikaan 
Haapavedellä opiskellut viipurilainen Sigrid Alfthan. 5.3.1897 Tampereen Uutiset nro 36 
ja 14.9.1897 Hämeen Sanomat, nro103; Alma Forstén perusti miehensä eversti Lennart 
Forsténin kanssa vuonna 1898 Talous- ja Puutarhakoulun Liikkalan hoviin siellä toimineen 
meijerikoulun rinnalle. Forstén toimi aktiivisesti Martta-yhdistyksessä ja julkaisi vuonna 
1902 Kansan emännän keittokirjan, jossa opastettiin yksinkertaiseen ja terveelliseen 
ruuanvalmistukseen. Donner 2015, 11–23; Forstén 1902, Ruuanvalmistuksesta ja siihen 
liittyvästä opastuksesta ks. myös Knuuttila 2006; Ibid. 2010; Ollila 1993, 308.

62 Elfvingin vaiheet, JME:JSE kirjeet, KA ES, 100; Nevalainen 1971; Ruoff 2003, 
verkkojulkaisu; tiedot opintomatkoista, ks. JME:JSE 27.12.1906, 2.1.1907, 15.1.1907, 
24.1.1907, 30.7.1907, ES 100, KA; Axel Pihl, ks. Nolin 1999, 78; Ks. myös Wiborgsbladet 
no 54, 5.3.1901; Uusi Suometar nro 84, 5.3.1901; Wiborgsbladet nro 54, 13.4.1902, Nutid 
1902/ 4, 142; Puutarha 6/1908, 84–86.

63 Elfving 1913a, 1921, 1929a. Elfving kirjoitti puutarha-aiheista useaan eri sanoma- ja 
aikakauslehteen 1890-luvun lopulta 1940-luvulle asti, tarkemmin luvussa Jenny Elfvingin 



Musikaalinen Elfving sävelsi puutarha-aiheisia lauluja ja Arvid Lydeckenin 
kanssa vihkosen Koivu ja tähti sekä muuta joulu-ohjelmistoa (1923) ja toimitti 
Ilmari Hannikaisen kanssa Suomen maakuntalaulut-nuottikokoelman (1928). 
Kaksinkertaisen kirjanpidon hallitseva ja englannintaitoinen Elfving luki ja 
lauloi, soitti pianoa ja harrasti valokuvausta. Jenny Elfving kuoli Helsingissä 
vuonna 1950 seitsemänkymmenenyhdeksän vuoden ikäisenä.64

Aino Järnefelt syntyi vuonna 1871 Hausjärvellä, jossa perhe vietti tuolloin 

Järnefeltin yhdeksästä lapsesta seitsemäs ja tyttäristä ainut, joka eli pitkän 
elämän veljiensä rinnalla. Koko sisarusparvi, johon kuuluivat Ainon lisäksi 
Kasper, Eero (Erik), Armas ja Arvid, oli taiteellisesti lahjakas. Elisabeth 
Järnefelt piti suurta lapsikatrastaan luotsatessaan tärkeänä, että jokaista lasta 
vaalittiin hänen taipumustensa ja voimensa mukaan.65 Aino Järnefelt aloitti 
Suomalaisen tyttökoulun Helsingissä ja jatkoi opintojaan Kuopiossa. Hän sai 
päästötodistuksen vuonna 1887 ja olisi halunnut jatkaa koulunkäyntiä Helsingin 
suomalaisessa jatko-opistossa, mutta kuvernööri-isän velvollisuudet vaativat 
myös perheen naisten osallistumista sekä taloudenhoitoon että edustustehtäviin.66  

Lahjakas Aino Järnefelt soitti pianoa, luki laajasti kaunokirjallisuutta ja 
kirjoitti itsekin sekä teki pieniä suomennostöitä.67 Koulunkäynnin ohella 
hän kehitti kädentaitojaan ja kävi Kuopion ja Vaasan aikoina veistokoulussa 
harjoittelemassa puutyötaitoja. Veistokouluissa opetettiin paljon muutakin kuin 

kirjoitettu puutarha.

64 Elfving 1913a, 1921, 1923, 1928, 1929a. Jenny Elfvingin kirjeet sukulaisille 1893–1931, erit. 
JME:JSE, 6.7.1921, KA, ES 100. Nevalainen 1971, passim.; Otavan arkisto, Elfving; Ruoff 
2003, verkkojulkaisu. 

65 Sisarusparveen kuuluivat myös Elliida (1865–1885) , Ellen (1867–1901) ja Hilja (1873–
1879) ja Sigrid (1875–1876), jotka kuolivat nuorina, kaksi viimeksi mainittua aivan lapsina. 
Talas 2000, 8–9.  

66 Talas 2000, 7–8.

67
Aseet pois (Die Waffen nieder!), joka ilmestyi myöhemmin Alli Nissisen suomennoksena 
1895.  Lyhyt novellimainen Ontariojärven seuduilla tapahtuva Omeletti on luultavasti myös 
käännös. Lisäksi arkistoon on talletettu konseptit Sudet (Tositapaus) ja Kirjansitojan leski, 
jotka Aino Järnefelt on kirjoittanut mahdollisesti ennen vuotta 1892.  Sibelius perhe, 95; KA.



vain puutöitä, mm. piirtämistä, ornamentiikkaa, laskentoa ja mittaamista sekä 
äidinkieltä ja kirjanpitoa. Monet Aino Järnefeltin kaltaiset säätyläistytöt kävivät 
veistokouluissa lyhyitä tai pidempiä kursseja ja harjaantuivat monissa sellaisissa 
taidoissa, joita ei tytöille opetettu oppikouluissa.68

Aino Järnefelt ja Jean Sibelius (1865–1957) kihlautuivat perheiltään salaa 
vuonna 1890, ja heidät vihittiin 10.6.1892 Järnefeltien kesäpaikassa Tottesundin 
kartanossa Vaasan lähellä. Vuonna 1893 syntyi tytär Eva, vuotta myöhemmin 
Ruth, kolmas tytär Kirsti vuonna1898 ja Katarina vuonna 1903. Myöhemmin 
perheeseen syntyi vielä kaksi tytärtä, Margareta vuonna 1908 ja Heidi vuonna 
1911.69 Avioliiton alkuajat Sibeliukset asuivat Helsingissä. Ainolaan, omaan 
taloon Tuusulanjärven rantamaisemaan Sibeliukset muuttivat syksyllä 1904. 
Puutarha perustettiin heti muuttoa seuraavana keväänä ja siitä kasvoi Aino 
Sibeliuksen elämäntyö.70

Ainolassa Aino Sibeliuksen elämän täyttivät tyttäret, puutarha ja musiikki. 
Perheenemäntä Sibelius huolehti säveltäjän työrauhasta ja tyttärien kotikoulusta. 
Hän suunnitteli omaan kotiin kalusteita ja valmisti tekstiilejä, joissa hän pyrki 
kauneuteen, käytännöllisyyteen ja yksinkertaisuuteen. Suurin Aino Sibeliuksen 
suunnittelutöistä oli vuonna 1912 rakennettu sauna ja siihen liittyvä kekseliäs 
vesijärjestelmä.71 

Aino Sibelius jatkoi kirjallisia töitään aikuisiällä ja kirjoitti muun muassa 
puhtaaksi Juhani Ahon teoksia. Aino Sibeliuksen laaja kirjeenvaihto sukulaisten 
ja tuttavien kanssa kertoo hänen kirjoittajanlahjoistaan, mutta siitä, jatkoiko hän 
muita kaunokirjallisia pyrkimyksiään, ei ole tietoa. Kirjeistä välittyy pohtiva, 
analyyttinen ja tarkkoja havaintoja tekevä ihminen. Arkiset asiat nivoutuvat 
kuvauksiin musiikista ja maalaustaiteesta. Kirjeissä räiskyy temperamentikas 
tunteiden ja tunnelmien tulkki, vaikka Aino Sibelius muistetaan yleensä 
pidättyväisenä ja hillittynä.72 

68 Talas 2009, 8. Veistokoulut olivat avoimia naisille 1870-luvulta lähtien, ks. Pettersson 2008, 
221–224; Ilmoitus veistokursseista, Savo nro 145, 14.12.1885, 1–2. 

69 Donner 2015, 144; Talas 2000, 10–11.

70 Donner 2006, 26–28.

71 Donner 2006, 13; Ibid. 2015, 146–147, 151.

72 Donner 2015, 145. Ainolan vaiheet tarkemmin luvussa Villa Ainola.



Aino Sibelius säilytti läheiset suhteet lapsuuden perheeseensä koko elämänsä 
ajan. Sisarusten puolisoista tuli hänelle tärkeitä keskustelukumppaneita, ja hän 
seurasi heidän lastensa kasvua ja elämänpolkuja tiiviisti. Sukupiiri, ystävät ja 
tuttavat muodostivat sekä henkisen että materiaalisen verkoston, jonka avulla 
selvittiin niin yksinäisyyden ja murheen kausista kuin pula–ajoista ja joiden 
kanssa saatettiin ilot ja riemun hetket – sekä puutarhan suuret sadot.73

Ainolan valmistuttua Sibeliukset asettuivat pysyvästi Tuusulaan. Vain yhtä 
sotavuosina Helsingissä Kammiokadulla vietettyä talvea lukuun ottamatta Aino 
ja Jean Sibelius asuivat Ainolassa kuolemaansa asti.  Aino Sibelius kuoli 98 
vuoden ikäisenä Helsingissä vuonna 1969.74

Sosiologi Pierre Bourdieu on kirjoittanut sosiaalisesta pääomasta teoksessaan 
La distinction. Critique sociale du jugement (1979). Sosiaalinen tila hahmottuu 
Bourdieun ajattelussa taloudellisena, sosiaalisena ja kulttuurisena pääomana. 
Taloudellinen pääoma, raha ja varallisuus, mahdollistivat toiminnan esimerkiksi 
kulttuurin kentällä. Erilaiset ja eritasoiset verkostot merkitsivät sosiaalisen 
pääoman saavuttamista ja hallintaa sekä määrittivät toiminnan mahdollisuuksia 
ja rajoja. Aino Sibeliuksen ja Jenny Elfvingin toiminnan mahdollistivat laajat 
ja hyvin toimivat sosiaaliset verkostot, jotka koostuivat sukulaisista, ystävistä 
ja tuttavista sekä Elfvingin tapauksessa työtovereista. Elfvingin ja Sibeliuksen 
toiminnassa oli siten kyse sosiaalisesta pääomasta, joka erotti keskiluokan 
rahvaasta.75 

Jenny Elfvingille verkostot ja niiden mukanaan tuoma kulttuurinen ja sosiaalinen 
pääoma avasivat ”portin puutarhaan”, kun perheen taloudellinen tilanne oli 
vaikea. Perheen isän, Vaasan pormestarin Karl Oskar Elfvingin (1835–1876), 

Jennyn, Östenin, Karlin ja Robertin kanssa Ouluun. Vanhimpien sisarten, 
Naema ja Ester Elfvingin avioiduttua perhe asettui Helsinkiin. Varallisuutta 

73 Donner 2015, 145.

74 Häkli 2015, 95.

75 Roos 1987, 11–12.  Ks. myös Wiljanen 2014, 20–21, 33.



oli vähän, ja toimeentulo oli riippuvaista naimisissa olevien tytärten avusta 
ja Jennyn työskentelystä.  Vaikka Elfvingin lapsuudenperheen taloudellinen 
tilanne oli heikko, se kuului laajaan sosiaaliseen piiriin. Perheellä oli merkittäviä 
ystäviä ja tuttavia, joiden puoleen saatettiin kääntyä erilaisissa kysymyksissä. 
Näiden suhteiden avulla huolehdittiin lasten kouluttamiseen, työ- ja 
opiskelumahdollisuuksiin sekä lomanviettoon, terveydenhoitoon ja asumiseen 
liittyviä asioita. Elfvingien kirjeenvaihdossa näkyvät läheisinä ystävyyksinä 

ja Haapaveden pappiloiden kautta perhe verkostoitui laajemmallekin: Jenny 
Elfvingin vanhempien sisarten Naeman ja Esterin avioliittojen kautta liityttiin 

76 

Hammaslääkäri Matti Äyräpään (ent. Europaeus) kautta Elfving sai tiedon 
Nora Pöyhösen (o.s. Europaeus) koulusta Haapavedellä. Puutarha- ja 
kasvitarhakoulujen piiri oli pieni. Sippolan puutarhakoulun johtajattaren 
Alma Forsténin avulla Elfving solmi monia tärkeitä suhteita ja tutustui 
Sippolassa esimerkiksi alan ehdottomaan auktoriteettiin, pomologi 

asiantuntijaksi senaatin komiteatyöskentelyyn. Myöhemmin Jenny Elfvingin 
veli, asutushallituksen ylijohtajana ja maatalousministerinä toiminut agronomi 
Östen Elfving (1874–1936), avasi hänelle ovia ammatillisiin verkostoihin. 
Veli tunsi useita puutarhakoulujen rahoituksesta päättäviä tahoja ja osasi 
neuvoa opetussuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimisessa. Toisaalta 
Östen Elfving saattoi toimia myös tietynlaisena portinvartijana, kun sisaren 
suunnitelmat ylittivät hänen mielestään tämän kyvyt. Myös Elfvingin vanhempi 
sisar Ester Ståhlberg toimi sisarensa suhteen samanlaisessa roolissa – sekä 
mahdollisuuksien tarjoajana että rajoittajana.77

76 Ester Ståhlbergin arkisto, KA.

77 Ester Ståhlbergin arkisto. KA; Uola 2001, verkkojulkaisu; Ruoff 2007, verkkojulkaisu. 
Alexandra Smirnoff opiskeli pomologiaa Olof Enerothin johdolla Sörmlannissa kreivi Trolle-
Bonden tilalla vuodesta 1873 alkaen. Suomeen palattuaan hän julkaisi 1894 pääteoksensa 

Smirnoff toimitti uuden laitoksen Enerothin kolmiosaisesta 
teoksesta Handbok i svensk pomologi vuosina 1896–1899. Hän oli kirjeenvaihdossa sekä 
opettajansa Olof Enerothin kanssa tämän kuolemaan saakka että venäläisen tohtori Regelin 
kanssa. Suomessa Smirnoff jatkoi hedelmänviljelyn tutkimuksiaan useiden yksityisten 

Kukkaistarhan hoito 
ilmestyi vuonna 1910.  Ks. Suomen naisen toimittama tieteellinen teos. Nimimerkki A. D. 
Koti ja Yhteiskunta 10/1897, 112–113.



Elfving rakensi itse uusia verkostoja, työskennellessään opettajana ja 
myöhemmin kirjailijana. Opettajien ja työntekijöiden hankkiminen kouluihin 
tapahtui suhteiden avulla ja tietoa sopivista henkilöistä jaettiin eri toimijoiden 
kesken. Elfving tunsi henkilökohtaisesti monia puutarha-alan vaikuttajia 

puutarha-arkkitehti Bengt Schaliniin ja Paul Olssoniin, muiden muassa. 
Järvenlinnan oppilaiden kautta Elfvingin vaikutuspiiri laajeni myös Viroon, 
kun sieltä saapuneet oppilaat jatkoivat yhteydenpitoa opettajaansa palattuaan 

78 

Laaja suku- ja ystäväpiiri liitti Aino Sibeliuksen (o.s. Järnefelt) perheen 
Suomen kulttuurieliittiin. Alexander ja Elisabeth Järnefeltin koti oli ollut 
suomalaisuusaatteen ja kulttuurin tyyssija. Kuvernöörinä toimiessaan 
Alexander Järnefeltin pyrkimyksenä oli nostaa suomi sivistyneistön kieleksi. 
ElisabethJärnefelt puolestaan kokosi ympärilleen innokkaan keskustelijoiden 
piirin ensin Helsingissä ja myöhemmin perheen asuessa Kuopiossa.79 

Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä Järnefeltien, Ahojen ja Halosten kautta 
kuvataide, kirjallisuus, teatteri ja musiikki olivat arjessa läsnä ja naapureiden 
tuttavuussuhteiden kautta kiinnityttiin lähiympäristöä laajempaan kulttuuriseen 
piiriin.  Eero Järnefeltin puolison Saimin kautta liityttiin Swanien sukuun. 
Puutarhan kannalta olivat merkityksellisiä juuri Saimi Järnefelt, jonka 
kanssa Aino Sibelius jakoi puutarhan arjen ja juhlan ja Maija Halonen, joka 
viljeli puutarhaansa Halosenniemessä. Halosenniemen ateljeen pianolla 
rouvat Sibelius ja Halonen soittivat nelikätisesti. Ystävien ja sukulaisten 
muodostamat verkostot toimivat myös Sibelius-perheen käytännöllisenä tukena 
alkaen siemenperunoiden hankinnasta Kalle Kajanderin kautta Hausjärveltä, 
palvelijoiden etsinnästä ja vaatehankinnoista säveltäjän kansainvälisiin 
suhteisiin.80 

78 Näiden verkostojen toiminnasta tarkemmin osassa Naiset kotipuutarhan kehittäjinä. 

79 Yrjänä 2009, 104–109. 

80 Donner 2006; Konttinen 1996. Mielenkiintoisena detaljina voi mainita, että Saimi Järnefeltin 
sisarAnni Swan kävi lyhyesti Haapavedellä kasvitarhanhoitotaitoja opiskelemassa. Ks. Jenny 



Tutkimukseni asettuu runsaan sadan vuoden takaiseen aikaan, ajanjaksoon 
1900-luvun vaihteen molemmin puolin. Ne puutarhat, joita tutkin, ovat 
aikaa sitten kadonneet tai muuttuneet. Ainolan puutarha on yhä olemassa, 
mutta museopuutarhana se on erilainen kuin tutkimusajankohtana. Jenny 
Elfvingin Karjalaan perustamaa, Antrean pitäjässä sijainnutta Järvenlinnan 
puutarhakoulua ei enää ole. Muiden Elfvingin suunnittelemien tai kuvaamien 
puutarhojen tavoittaminen on niin ikään mahdotonta, sillä suurinta osaa niistä ei 
toteutettu koskaan. Tutkimuksessa puutarhoille ominainen muutoksen, kasvun 
ja katoamisen elementti tulee esiin juuri tutkimusaineiston kohdalla. Miten 
tavoittaa kadonnut, muuttunut tai ei koskaan toteutunut puutarha? Aineistoni 
puutarhat – toteutuneet ja toteutumattomat, elävät kirjallisissa lähteissä, ja 
tutkimukseni puutarhat ovat olemassa yksityisissä ja julkaistuissa teksteissä, 
valokuvissa ja piirroksissa. Deryck W. Holdsworth kirjoittaa artikkelissaan 
Landscape and Archives as Texts erilaisten lähderyhmien tärkeydestä 
maisemantutkimukselle. Pelkkä ”pinnan” tarkastelu ei riitä, sillä maisema kätkee 
itseensä tekstiä, jota emme voi nähdä. Holdsworth tarkoittaa näkymättömällä 
tekstillä niitä kulttuurisia ja sosiaalisia rakenteita, jotka ovat muokanneet 
maisemaa. Tavoittelen Holdsworthin ajatusta seuraten tutkimusajankohtana 
puutarhaan liitettyä pohdintaa ja toimintaa, näitä puutarhasta kertovia lähteitä 
tarkastelemalla.81 Irma Sulkusen esittämää ajatusta seuraten pyrin kokoamaan 
kotipuutarhan kuvan yksityisenä ja yhteiskunnan tuottamana tilana sirpaleista ja 
pienistä kertomuksista, joita ihmiselämä on synnyttänyt.82

Olen konstruoinut tutkimukseni kokonaisuuden valitsemastani naisnäkökulmasta 
käsin: Aineistoni keskiössä ovat naiset, Jenny Elfving ja Aino Sibelius, joiden 
toiminta muodostaa tutkimukseni kontekstin kiintopisteet. Naiserityinen 
näkökulmani on tutkimuskysymysteni ja aineistoni kannalta ilmeinen valinta. 
Kahden naisen toiminnasta kertova ja heidän elämäänsä perustuva tulkintani 
kotipuutarhan sisällöstä ja muotoutumisesta on yksi ääni neuvottelussa 
mahdollisesta menneisyydestä: Mitä tapahtui, miksi jotain tapahtui ja mitä 
tapahtumista seurasi? Kun kysyn, millaiseksi tai miten kotipuutarha muotoutui 

Elfvingin Haapavedenaikaiset kirjeet 1896, ES 100, KA.

81 Holdsworth 1997, 44–55. 

82 Sulkunen 1986, 272–278.



sekä muodollisesti että sisällöllisesti ja mitä merkityksiä sille annettiin tietyssä 
ajassa, etsin vastauksia elämäkerrallisesta lähdeaineistostani. Elfvingin ja 
Sibeliuksen yksityisistä kirjeenvaihdoista, muistiinpanoista, lehtikirjoituksista, 
piirustuksista, kuiteista, tositteista ja valokuvista sekä julkaistuista teoksista 
koostuvaa aineiston rinnalla olen lukenut 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa julkaistua puutarhakirjallisuutta, sanomalehtiä, aikakausilehtiä ja 
puutarha-alan ammattilehtiä, kansanvalistuskirjallisuutta, puutarhaoppaita ja 
-hinnastoja. Nämä kaksi aineistoryhmää muodostavat tutkimukseni perustan.83 

Kansallisarkistossa säilytettävää Sibelius-perheen arkisto on tutkimukseni 
keskeinen aineiston Ainolan osalta. Sinne on talletettu Ainolan arkielämästä 
kertovat kirjeet ja kuitit lähes seitsemänkymmenen vuoden ajalta. Sibelius–
perheen laaja kirjeenvaihto käsittää kirjeitä niin sukulaisten, Järnefeltien, 
kuin ystävien ja tuttavien kesken. Ainolan kohdalla kirjeet täydentävät kuvaa 
puutarhasta ja kertovat puutarhan asemasta ja merkityksestä siinä sosiaalisessa 
piirissä, johon se perustettiin vuonna 1905. 84 Talouskirjanpito on kirjeitäkin 
merkittävämpi lähdekokonaisuus puutarhan tutkimisen kannalta, sillä säilytetyt 
siemen- ja taimitilaukset, kuitit ja kirjeet ovat mahdollistaneet puutarhan eri 
vaiheiden tarkastelemisen. Olen aikaisemmassa tutkimuksessani käyttänyt tätä 
lähdeaineistoa Ainolan puutarhan ”rakentamiseen” ja tavoittanut puutarhan 
käytännöllisen ja fyysisen todellisuuden, niin täydellisesti, kuin se kirjallisen 
aineiston avulla on mahdollista. Kuitit ja muistiinpanot kertovat, mitä kasveja 
kasvimailla viljeltiin ja mitä taimia ostettiin.85  

Jenny Elfving muutti elämänsä aikana useaan otteeseen ja hänen elämänsä 
jälkiä on ollut paljon vaikeampaa tavoittaa kuin Aino Sibeliuksen, joka asui yli 
kuudenkymmenen vuoden ajan samassa paikassa ja talletti järjestelmällisesti 
suuren osan arkeaan koskevasta aineistosta. Elfvingin kirjeenvaihtoa säilytetään 
Kansallisarkistossa Ester Ståhlbergin arkistokokoelmassa, johon on talletettu 
Elfving-suvun kirjeenvaihtoa. Jenny Elfvingin vuotta vanhempi sisar; opettaja, 

83 Leskelä-Kärki 2012, 29, 63; Kalela 2000, 20; Kaartinen, Korhonen 2005, 41–43, 193–199.

84 SP 27, 28, 96, 97, 100, 104, 117, KA; Kirjeenvaihdon osalta ks. myös Talas 1996, 1999, 
2001, 2003.

85 SP 3–10, 13, KA. Olen tietyin osin viitannut myös teokseen Donner, 2006, sillä 
tarkoituksenani ei ole tässä tutkimuksessa ollut ”rakentaa” Ainolan puutarhaa, vaan tulkita 
sitä asettamassani kodista ja taiteesta käydyn keskustelun kehyksessä.



toimittaja ja kirjailija Ester Ståhlberg (ent. Hällström) avioitui vuonna 1920 
suomen ensimmäisen presidentin, K.J. Ståhlbergin, kanssa. Jenny Elfvingin 

(o.s. Nyman) sekä sisaruksista lähinnä Esterille kirjoitetuista kirjeistä.86  

Kirjeiden kirjoittaminen oli merkittävä osa 1900-luvun vaihteen kulttuuria. 
Sibeliuksen ja Elfvingin kirjoittamat ja vastaanottamat kertovat samasta ajasta 
ja yhteisistä tavoista, vaikka kirjoittajien persoonallisuudet tuovat niihin 
omat yksityiset ja erityiset piirteensä. Kirjeet olivat useimmiten varsin arkisia 
tiedonvälityksen välineitä, joissa toimitettiin asioita, kuten siemenperunoiden 
tilauksia, tai järjesteltiin erilaisten tavaroiden lähettämistä paikkakunnalta 
toiselle, pyydettiin neuvoa ja pidettiin yhteyttä sukulaisiin, ystäviin ja 
tuttaviin. Niissä tiedotettiin, kysyttiin, ratkottiin ongelmia ja pohdittiin arkea, 
mutta jaettiin myös syvällisiä mietteitä. Ilman tutkimuksen aineistona olleita 
kirjeenvaihtoja Ainolan puutarha olisi jäänyt kuvailematta ja monet Jenny 
Elfvingin vaiheista kartoittamatta – ja tämä tutkimus kirjoittamatta.87 

Aino Sibeliuksen kirjeissä kerrotaan suvun ja perheen jokapäiväisestä elämästä.  
Ne ovat useimmiten kuin puhetta – sävy ja käsiteltävät aiheet vaihtelevat 
luonnollisesti vastaanottajan mukaan. Aviomiehelle kirjoitetuissa kirjeissä puhuu 
eri Aino, kuin se, joka tiedustelee kälyltään Saimi Järnefeltiltä kaalintaimien 
kohtaloa. Jenny Elfving kirjoitti äidilleen sekä sisaruksilleen omista 
suunnitelmistaan ja kokemuksistaan. Hän kysyi neuvoa, valitti ja pohdiskeli 
ratkaisujaan enimmäkseen äidilleen kirjoittaessaan. Yksi kirjekumppaneista oli 
hammaslääkäri Matti Äyräpää, jota Elfving piti ”prinsipalinaan ja ystävänään”. 
Äyräpää tuki Elfvingiä taloudellisesti, ja kirjeissä käsiteltiinkin paljon velka- ja 
raha-asioita.88

Kirjeistä välittyy toisinaan myös se, että niitä oli pakko kirjoittaa ja 
kirjoittaminen kävi työstä, kun samana päivänä oli kirjoitettava useampi 

86
apteekkari Karl Hällströmin kanssa ja vuonna 1920 presidentti K.J. Ståhlbergin kanssa.

87 Olen aikaisemmassa tutkimuksessa kuvannut Ainolan puutarhan kirjeaineiston ja 
Ainolan arjesta kertovan arkistoidun talouskirjanpidon avulla, ks. Donner 2005 ja 2006. 
Kirjeenvaihdoista, ks. Leskelä-Kärki 2006, 57–74. 

88 Sibelius perhe, KA; Sibelius perheen julkaistut kirjeenvaihdot valikoituina kokoelmina Talas 
1996,1999, 2001, 2003 ja Toppi 2009; Ester Ståhlbergin arkisto, KA.



samoja aiheita käsittelevä kirje eri vastaanottajille. Aloitukset ”Kära egna, 
Egen mamma!” tai ”Rakkahin maan päällä!” kertovat kirjeiden vaihtelevasta 
yksityisestä luonteesta. Toisinaan kirjoitettiin vain yhdelle tarkoin valitulle 
vastaanottajalle ja kirjeen yksityisyyttä alleviivattiin erityisesti: ”Låt dessa bref 
vara endast oss emellan, de är sannerligen ej värda att meddelas andra! tai Ock 
nu skall jag förklara, hvad det är som egentligen håller mig så här tillbaka.
[..]”. Kirjeillä oli kuitenkin usein kollektiivinen luonne ja ne oli tarkoitettu 
kierrätettäviksi usean henkilön luettavina, seikka, joka vaikutti kirjeiden 
ilmaisun tapaan.89 Aineistoni kirjeet kertovat tunteista, valinnoista ja ratkaisuista, 
joita tiettynä aikana oli mahdollista tehdä. Olivatpa kirjeet vain nopeita 
merkintöjä tai pitkiä punnittuja kuvauksia tapahtumista ja ajatuksista, kattavat 
kirjeet kokonaisia elämäntarinoita, kuten taidehistorioitsija Maria Vainio-
Kurtakko on huomauttanut. Aukkoinen kirjeenvaihto ja ”kadonneet kirjevuodet”, 
kuten Jenny Elfvingin tapauksessa, kertovat siitä, että kirjeet olivat usein varsin 
arkista käyttötavaraa eikä niiden säilyttämistä aina pidetty tarpeellisena.90 

Elfvingin vuonna 1908 perustaman Järvenlinnan puutarhakoulun jäljille pääsin 
Eva Tuomisen isoäidin Elna Zimmermannin Järvenlinnan puutarhakoulun 
opiskeluaikaisten muistiinpanojen, valokuvien ja piirrosten avulla. Tämä 
yksityinen kokoelma avasi ikkunan puutarhakoulun arkeen ja vapaa-
aikaan. Elfvingin toimintaa 1920-luvulla valaisi Leena Screenin hallussa 
oleva Kangasalan kansanopistoa ja Hanna Saikkua koskeva aineisto. Robin 
Elfving on täydentänyt tietoja isotädistään ja tämän toiminnasta. Tärkeä osa 
tutkimusaineistoa ovat Elfvingin sanomalehti- ja aikakausilehtikirjoitukset sekä 
hänen kolme julkaistua teostaan Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille (1913), 
Kukkaviljelys avomaalla (1921) ja Suomalaista puutarhataidetta (1929).91

Vuosisadanvaihteen 1900 puutarhakirjallisuus, puutarhalehdet ja muuta 
aikakauslehdet sekä sanomalehtikirjoitukset muodostavat tutkimuksen toisen 
merkittävän aineistokokonaisuuden. Kulttuurisina teksteinä puutarhakirjat 
ja alan ammattilehdet ovat väylä tavoittaa ajankohdan puutarhakulttuuria. 
Niissä näyttäytyy se, mitä aikakauden ajatuksiin puutarhasta sisältyy, ja 

89 Ks. esim. Talas 2003, 215; JME:JSE13.2.1896; JME:JSE 1.5.1896; ES 100, KA; Leskelä-
Kärki 2005, 64–65; Ollila 2000, 15–16.

90 Vainio-Kurtakko 2010, 32–33

91 Eva Tuomisen kokoelma, Leena Screenin kokoelma, Robin Elfvingin tiedonannot.



ne kantavat mukanaan oman aikansa ja paikkansa merkityksiä.  Kirjat ja 
lehdet tarjosivat käytännöllisiä ohjeita ja tapoja ymmärtää ja omaksua tietty, 
puutarhaan liittyvä kulttuurinen merkitysjärjestelmä. Opaskirjojen kautta 
on mahdollista tavoittaa esimerkiksi se, mikä on ollut alalla tavallista tai 
poikkeuksellista tutkimusajankohtana, kuten kansanomaisen keittämisen ja 
keittokirjojen kulttuurihistoriaa tutkinut Maarit Knuuttila on todennut. On 
myös mielenkiintoista, miten paljon päivittäin ilmestyvissä sanomalehdissä 
kirjoitettiin puutarhasta: useat esitelmät, koulujen vuosikertomukset ja opettajien 
matkakertomukset sekä koulutuksesta käyty keskustelu tulivat julkisiksi 
päivälehtien sivuilla.92

Puutarha- ja kotitalousalan tärkeimmistä lehdistä olen käyttänyt Puutarha 
-lehteä, jota Tampereen puutarhaseura alkoi julkaista vuonna 1898. Puutarha 
-lehti sisälsi ilmestymisensä alkuvuosina kansanvalistuksellisia tekstejä, mutta 
lehden sisällössä pyrittiin myöhemmin selvästi kohti ammattimaisuutta ja 
laaja-alaisuutta. Päätoimittajina toimivat pitkään tamperelaiset puutarhurit K. 

torjunnasta kasvinjalostukseen sekä ulkomaisia käännösartikkeleita, 
matkakertomuksia ja kirja-arvosteluja ja myös muissa lehdissä aiemmin 
ilmestyneitä kirjoituksia, esim. Pellervo -lehdessä, Violassa, Trädgården 
-lehdessä, Trädgårdstidningenissä ilmestyneitä artikkeleita. Keskustelua 
puutarhan merkityksestä yhteiskunnallisen kehityksen välineenä käytiin 
myös, mutta kirjoitukset oli suunnattu alalla toimiville henkilöille, avuksi 
valistustyöhön. Lehden tarkoituksena oli rakentaa ammattikuntaa, ei opastaa 
maallikkoja.93 Ruotsinkielinen ammattilehti Finska Trädgårdsodlaren 
alkoi ilmestyä vuonna 1907, ja se muistutti sisällöltään paljon Puutarha 
-lehteä. Ammattilehtien lisäksi myös erilaiset aikakausilehdet julkaisivat 
puutarhaliitteitä, kuten taulukon muotoon koottu ja julisteeksi avattava 
Råd till trädgårdsodlare i Finland, upptagande de förnämsta matnyttiga 
trädgårdsväxterna med uppgift på deras odlings- och förvaringssätt, joka 
ilmestyi Julhälsning -lehden liitteenä 1893.94 

92 Knuuttila 2006, 47–50, 54–57. 

93 Puutarha 1898–1931, passim.

94 Simonen 1961, 119, 200–202, 222–224. Finska Trädgårdsodlaren 1907–; Ks. esimerkiksi 
Puutarha 1905; Lundén 1898, 11; Julhälsning 1893.



Naisasialiikkeen ja puutarhan suhteisiin johdattaa Koti ja yhteiskunta [Hemmet 
och samhället]-lehti, jossa puutarhanhoidosta kirjoitti Alexandra Smirnoff. 
Koti ja Yhteiskunta -lehden liitteenä julkaistun Kaswitarha -lehden kirjoitukset 
sisälsivät pääasiassa käytännön neuvontaa sekä viljelykysymyksissä että 
kasvisruokien valmistuksessa. Lehden kuukausittainen palsta Muistolista sisälsi 
selostuksen kunakin kuukautena tehtävistä töistä. Lisäksi julkaistiin yksittäisiä 
kasveja koskevia lyhyitä viljelyohjeita, kuten Sananen lantusta tai ohjeita 
marjamehujen valmistukseen. Lehdessä käsiteltiin myös myöhemmin Marttojen 
ohjelmaan kuuluneita siipikarjanhoidon, hedelmänviljelyksen ja mehiläishoidon 
kysymyksiä.95

Emäntälehti ja sen ruotsinkielinen vastine Husmodern alkoivat ilmestyä 
säännöllisesti vuoden 1903 alusta lähtien. Emäntälehden näytenumero 
heinäkuulta 1902 käsitteli niitä aihepiirejä, jotka muodostuivat lehtien 
pääasialliseksi sisällöksi. Sippolan kasvitarhakoulun johtaja Alma Forstén 
kirjoitti numerossa puutarhaviljelyn hyödyllisyydestä ja ohjasi emäntiä 

Husmodernin vuoden 1903 numeroissa lehden päätoimittaja Fanny Hult kirjoitti 
muun muassa naisista ja puutarhanhoidosta, mansikanviljelyksestä, teeainesten 
keruusta ja puutarhan sopivimmasta sijainnista kodin yhteydessä.96 Kodin 
kasvitarha – kuvallinen kasvitarhanneuvoja ja kasvisruokien valmistaja ilmestyi 
vuosina 1912–1917 Nora ja Maiju Pöyhösen toimittamana. Se oli käytännöllinen 
ja kasvattava puutarhalehti, joka opasti nimensä mukaisesti kotoisiin 
puutarhatöihin. Lehden sisältö perustui Pöyhösten Haapavedellä johtamaan 
puutarhakoulun toimintaan.97

Kirjeiden ja sanomalehti- sekä aikakauslehtiaineiston lisäksi olen käyttänyt 
tutkimukseni lähteinä valokuvia ja piirroksia. Ainolaa koskevaa kuva-aineistoa 
on vain vähän. Ainolaa, puutarhaa ja sen asukkaita on kuvattu ”pyhäpuvussa” 
– jokapäiväistä elämää koskevia ”hetkellisiä” tai arkisia kuvia on olemassa 
vain muutama. Tiedossani olevaan Ainolaa koskevaan kuva-aineistoon 
kuuluu muutama tilannekuva, kuten esimerkiksi Jean Sibelius tyttärineen 

95 Esimerkiksi Koti ja Yhteiskunta -lehti, vuosikerrat 1890, 1892,1893, 1894; Kaswitarha -lehti 
ilmestyi vuosina 1898–1911 Koti ja Yhteiskunta -lehden liitteenä.

96 Forstén, 1902, 13–15. Emäntä -lehti 1903–; Husmodern 1903–. 

97 Pöyhönen, Nora, Pöyhönen, Maiju, 1912–1917. 



kasvimailla tai Jean Sibelius lepäämässä riippumatossa vaaleassa kesäpuvussaan 
lapsenlapsensa seurassa. Arkisten kuvien puuttuminen alleviivaa ja korostaa 
puutarhan asemaa kotiin kuuluvana, yksityisenä alueena, jota ei ollut tarkoitus 
esitellä julkisuudessa.98 Tunnetuimmat Ainolaa koskevat valokuvat otti Jean 
Sibeliuksen yksityissihteeri ja amatöörivalokuvaaja Santeri Levas (1899–1987) 
vuonna 1945 kirjaansa Jean Sibelius ja hänen kotinsa varten. Niissä iäkäs Aino 
Sibelius ja hänen puolisonsa poseeraavat verannalla, puutarhassa ja metsässä. 
Fred. Runebergin ja Eric Sundströmin Ainolaa ja sen asukkaita koskevissa 
kuvasarjoissa on samankaltainen asetelma, jossa arjesta kuvataan valittuja paloja 
julkisesti esitettäviksi. Heikki Ahon ja Björn Soldanin vuonna 1927 aloittamassa 
ja 1945 valmistuneessa dokumenttielokuvassa kuvataan Ainolaa ja Sibeliusta 
kotiympäristössä.99

Jenny Elfving innostui valokuvaamisesta 1800-luvun lopulla, kun Ester 
Ståhlbergin ensimmäinen aviomies Karl Hällström opetti kameran käyttöä 
sisarille. Elfving kuvasi teoksensa Suomalaista puutarhataidetta kohteet itse ja 
oletettavasti monet aikakausilehdissä julkaistujen artikkelien kuvat ovat hänen 
ottamiaan. Elfvingin valokuvausharrastuksen laajuutta on vaikea arvioida, 
sillä hänen ottamiaan alkuperäisiä valokuvia ei ole säilynyt Ester Ståhlbergin 
yksityisarkistossa eikä Jenny Elfvingin teokset julkaisseen Kustannusosakeyhtiö 
Otavan arkistossa. Yksityiskokoelmiin on tallentunut valokuvia, joiden voi 
olettaa olleen Elfvingin itsensä ottamia. Ne, samoin kuin kirjoissa ja lehdissä 
julkaistut oletettavasti Elfvingin ottamat kuvat, valaisevat mielenkiintoisella 
tavalla hänen näkemystään siitä, mikä puutarhassa oli tärkeää.100 

Olen etsinyt vastauksia tutkimuskysymyksiini lähiluvun avulla. Lähiluvulla 
tarkoitan aineiston mahdollisimman tarkkaa lukemista valitusta näkökulmasta 
käsin ja kokonaisuuksien tai yksityiskohtien suhteuttamista tutkimuksen 
kontekstiin. Työtavalle on ominaista kysymysten esittäminen tutkittaville 
teksteille yhä uudestaan. Tämä lähteiden lukeminen tarkkaan ”sekä vastakarvaan 

98 Sibelius-perheen arkisto, KA; Severi Blomstedtin tiedonanto. Kuva Jean Sibeliuksesta 
riippumatossa, yksityisarkisto.

99 Levas 1945. Ks. myös Suomen valokuvataiteen museon kuva-arkisto, Ainola; Helsingin 
kaupunginmuseon kuva-arkisto sekä Museoviraston historian kuva-arkisto, Ainola/ Sibelius; 
Aho & Soldan, Jean Sibelius kotonaan (1945), KAVI.

100 KA, ES; Otavan Arkisto, Elfving.



että myötäsukaisesti” on ollut koko tutkimusprosessin pituinen retki aineiston 
moneen suuntaan kurkottavaan, sirpaleiseen ja sekalaiseen maailmaan. 
Keskustelu alkuperäislähteiden kanssa, aineiston aukkojen ja puutteiden 
huomioiminen sekä lähteiden rinnastaminen ja vastakkain asettaminen on ollut 
pitkä prosessi. Samoihin teksteihin ja kuviin on täytynyt – ja saanut – palata 
useaan otteeseen tutkimuksen kuluessa, kun tutkimuksen palaset ovat alkaneet 
asettua paikoilleen. Joskus kuvat ovat kertoneet enemmän kuin tuhat sanaa, 
toisinaan satunnainen tekstikatkelma on saattanut paljastaa sen, mistä jossain 
kuvassa on kysymys. Lähteiden aukot ja hiljaisuudet ovat joissakin tapauksissa 
osoittautuneet paljon merkittävämmiksi löydöiksi kuin tutkijan toivomat ”ääneen 
sanotut” paperille kirjatut asiat.101 

Katson lähteitäni uudemman kulttuurintutkimuksen ajattelutavan mukaisesti, 
joka kysyy niiltä, miksi ne kertovat ja luovat todellisuutta tietyllä tavalla. 
Uusia lähteitä ja uudenlaista lähdetyöskentelyä on pidetty uusien historioiden 
merkittävimpänä metodologisena antina. Varman tiedon sijaan tavoitteena 
on hedelmällinen tieto, kuten Jorma Kalela on asian muotoillut. Yksityisen 
aineiston avulla on mahdollista laventaa kuvaa toiminnasta, joka tapahtui 
suurelta osin ”julkisuuden” ulkopuolella, esimerkiksi kodin piirissä. Kotia 
pidettiin yhteiskunnalle keskeisenä tilana ja paikkana 1900-luvun alussa – 
samaan aikaan kun kotona tehty työ ja eletty elämä jäisivät pimentoon ilman 
kodissa syntyneiden lähteiden välittämää tietoa.102   

Käyttämäni aineiston avulla naiset nousevat tutkimuksessani esille aktiivisina 
toimijoina ja yhteisönsä jäseninä. Naishistorian voima piilee näkökulmassa, 
joka asettaa naisten toiminnan keskiöön ja tekee siitä näkyvää. Samalla 
näkökulma korostaa marginaalissa tapahtuvan toiminnan merkitystä keskuksessa 
tapahtuvan toiminnan osana. Marginaalin voi käsittää Natalie Zemon Davisin 
tapaan ”pikemminkin kulttuuristen kerrostumien välisenä rajamaana, jossa 
kehittyy uudenlaista kasvullisuutta ja yllättäviä risteymiä” kuin poissaolona tai 
näkymättömyytenä.  Davisin ajatus tukee käsitystä historiasta useiden erilaisten, 
ristiriitaisten, rinnakkaisten ja risteävien keskustelujen verkkona.103 

101 Försti 2013, 48; Vainio-Kurtakko 2010, 30–36.

102 Kalela 200, 92; Ollila 2000, 15–16; Ibid. 2001, 81–83.

103 Davis 1997, 262; Autti 2003, verkkojulkaisu.



Aino Sibeliuksen ja Jenny Elfvingin toiminnan tarkastelu osoittaa, ettei 
naisten ja miesten kokeman tai kertoman historian välillä ole eroa siinä 
suhteessa, että molemmat sukupuolet tuottavat yhtä rikkaita, epälineaarisia ja 
monimutkaisia kertomuksia. Samalla nousee esille se, että naisten kokemukset 
poikkeavat toisistaan – ei siis ole olemassa yhtä yhtenäistä naishistoriaa, 
kuten ei miestenkään. Tutkimuksessani kahden naisen kokemusten välinen 
ero ja erilaisuus ovat tutkimuksen voimavara. Kotona ja kodin ulkopuolella 
toimivien naisten välille syntyvä jännite – erilaiset tavat käyttää puutarhan tilaa 
ja puhua siitä – antavat täydemmän kuvan tutkimuksen kohteesta. Marjo-Riitta 
Antikaisen muotoilua seuraten tutkimukseni olennaisin sukupuoleen liittyvä 
kysymys on se, mitä tutkimukseni naisten toiminta ja sen saama vastaanotto 
kertovat tutkimusajankohdan sukupuoleen liitetyistä käsityksistä ja sukupuolelle 
annetuista merkityksistä.104 

Tutkimukseni edustaa aineistolähtöistä tutkimusta, jossa tutkimuskohteeseen 
liittyvät lähteet ja sitä koskevat aineistot ovat keskeisellä sijalla. Tutkimukseni 
on kasvanut esiin empiirisesti kootusta ja kasvatetusta aineistosta, jonka 
kokoaminen ja työstäminen on ollut  maan kääntämisen, taimien koulimisen ja 
viljelemisen pitkä prosessi. Viitteet ja johtolangat, rinnastukset ja ristiriidat ovat 
löytyneet ja syntyneet sen uteliaisuuden seurauksena, jota olen tuntenut aihettani 
ja aineistoani kohtaan. Tällaista empiiristä kysymysten ja aineiston välisistä 
suhteista kumpuavaa tutkimustapaa puoltaa aihetta koskevan aikaisemman 
tutkimuksen puuttuminen. Tutkimukseni on kuvaus naisista ja puutarhoista 
menneessä ajassa, joka joiltain osin tuntuu olevan hyvin tuttu ja lähellä 
meitä, mutta silti monilta osin tavoittamattomissa. Jorma Kalelan esittämä 
huomio historiasta vieraana kulttuurina ja tutkijasta sen tulkkina kuvaa sitä 

104 Antikainen 2004, 14; Bock 2006, 105–113; Korppi-Tommola 2004, 17–22. Sukupuolta 
on tarkasteltu naistutkimuksen piirissä 1970-luvulta lähtien. Joan Wallach Scott on tuonut 
esiin, miten sosiaalinen sukupuoli (gender) jäsentyy siihen liittyviin neljään erilaiseen 
elementtiin: symboleihin, normatiivisiin käsitteisiin, sosiaalisiin rakenteisiin ja instituutioihin 
sekä identiteetteihin. Nämä vaikuttavat toisiinsa, vaikka ne eivät välttämättä toimi 
samanaikaisesti. Alkuvaiheessa naistutkimus keskittyi ensisijaisesti selvittämään naisten ja 
miesten välisiä eroja ja sitä kautta jäsentämään yhteiskuntaa ja sen käytänteitä. 1980-luvulla 
alettiin naistutkijoiden piirissä kuitenkin painottaa, että sukupuolikategoria ”naiset” ei 
ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan siihen vaikuttavat muun muassa sosiaalinen tausta tai 
asuinpaikka. Scott 1999, 42–44.



ymmärtämisen ja kulttuurin välittämisen vaatimusta, joka on ohjannut tämän 
tutkimuksen kirjoittamista.105

ovat väylä naisten toiminnan tavoittamiseen. Näen naishistoriaan kiinnittyvän 
elämäkerrallisen tutkimusotteen yhtenä tapana kulkea kohti tietoa: valittu 
näkökulma avaa ja sulkee reittejä, rajaa aineistoa ja nostaa esiin mahdollisia 

saavutettavaa ihmistä olisi mahdotonta tai vaikeaa kuvata. Mäkelä puhuu 

ei ole täydentää henkilöä eli tehdä häntä ymmärrettävämmäksi, vaan 
toisinpäin.106 Tarkoituksena on tuottaa tietoa tutkimuksen kohteena olevasta 
ilmiöstä tutkimuksen toimijoiden avulla. Tavoitellessani kokonaista kuvaa 
kotiin liittyvästä puutarhasta vuosisadan vaihteessa 1900, tarkastelun kohteiksi 
eivät sovellu puutarhan muotoon, suunnittelijaan ja suunnitelmiin keskittyvät 
tai tyylikysymyksiä analysoivat lähestymistavat, vaan lähestymistapani vaatii 
elämäkerrallisen aineiston hyödyntämistä.107 

lähtien, jolloin genre alkoi elää uutta nousukauttaan ja sosiologian sekä 
kulttuurintutkimuksen piirissä kiinnostuttiin yksityisen elämän tutkimisesta. 
Yksityinen kokemus ja yksilö ovat alkaneet näkyä viime vuosikymmeninä 
voimakkaasti akateemisessa tutkimuksessa, myös historiantutkimuksessa. 
Maarit Leskelä-Kärki kirjoittaa, että hän ei nimennyt väitöskirjaansa Kirjoittaen 
maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä 

rikkomassa. Kolme esimerkkiä ruotsalaisesta elämäkertatutkimuksesta. Hän 

105 Kalela 2000, 98–110.

106 Mäkelä 2006, 264–268.

107 Rahikainen 1996, 139–141. 



toteaa, että ”elämän kirjoittamisesta” on tullut koherenttia ja metodologisesti 
sekä teoreettisesti perusteltua tutkimustoimintaa.108 

jossa historiaa kirjoitetaan yksilön näkökulmasta, erityisesti erityislaatuisen 

uusina aiheina kysymykset rodusta, luokasta ja seksuaalisuudesta elämäkerran 
teoriassa ja kirjoittamisessa. Tällainen uudelleen tulkitseva asenne olisi tuskin 
hämmästyttänyt 1700-luvun puolivälin elämäkerturia Samuel Johnsonia tai 

tuskin on olemassa elämää, joka ei taipuisi kiinnostavaksi elämäkerraksi ja 
Woolf puolestaan kannusti kyseenalaistamaan elämäkerran kohteen valinnan 
hierarkioita. Tämä kyseenalaistus ei tapahdu vain nostamalla naista keskiöön, 
vaan kertomalla historiaa ryhmien toimintana ennemminkin kuin yksilön 
tekoina.  Elämäkerrallisen tutkimuksen oikeutus nousee juuri historiakäsityksen 
kyseenalaistamisesta. Kenen tarinoita kuulemme, kenen historiaa kirjoitamme? 

jää kirjoittamatta, vaan siitä miten elämäntarinoita kirjoitetaan tai käytetään 
tutkimuksen välineenä.109

Molempien tässä tutkimuksessa esiintyvien naisten elämät kietoutuvat 
puutarhaan merkityksellisellä tavalla. Aino Sibelius teki elämäntyönsä Ainolan 
puutarhassa ja kotitaloudessa, Jenny Elfvingin elämänvaiheet puolestaan 
valaisevat naisen ja puutarhan ja puutarhassa tehtävän työn suhteita. Mutta 

On tasapainoiltava omien kysymysten, näkemisen ja eläytymisen välillä, kun 
aineisto kutsuu tuntemaan ja kokemaan. Maarit Leskelä-Kärki kirjoittaakin 

tekemään tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä ymmärrettäviksi. Intiimi 

108 Leskelä-Kärki 2012, 37; Florin 2014, 27–31; Ks. myös esim. Johannesson 1995, 126 ja 

kokonaisia yhteiskuntia eikä niinkään yksittäisiä elämänkulkuja koskeviin tapahtumiin ja 

ja jopa ”historiankirjoituksen yksinkertaisena muotona.”; Hakosalo et al. 2014, 7–23.

109 Bock 2006 (1987), 105–113.  Ks. myös Parke 2002, 89–93. 



elämäkerrallinen aineisto vaatii tutkijalta herkkää ja aktiivista, mutta samalla 
analyyttista asennetta.110 

Tutkijan on siis oltava läsnä omassa tutkimuksessa ja tietoinen omasta 
asemastaan yksityisten aineistojen lukijana ja tulkitsijana. Esimerkiksi 
Jenny Elfving on voimakkaasti asioihin reagoiva kirjoittaja, jonka kirjeissä 
elämänvalintojen tuska, epäonnistumisen ja syrjäytetyksi tulemisen pelko ovat 

päätyä virhepäätelmiin, kun tutkija pyrkii esittämään jotain uutta tietoa 
tutkimuskohteestaan – tai elämään tämän mukana. Johannessonin mukaan tämä 
pyrkimys keskittää analyysin “kuvatun henkilön loistavimpiin, dramaattisimpiin 
ja menestyksekkäimpiin kokemuksiin” – siis elämän kohokohtiin. Heini 
Hakosalo puolestaan näkee tämän kiinnostuksen epätyypillisyyksiä kohtaan 
myös mahdollisuutena tutkia sitä, miten näitä valintoja tekevät – itselleen 
asetetut rajat ylittävät henkilöt – laajentavat mahdollisuuksien maisemaa heitä 
seuraaville sukupolville.111

Johannessonin ajatuksen voi kääntää toisin päinkin. Joskus aineisto kutsuu 
korostamaan kurjuutta ja alisteisuutta. Elfving tarjoaa itseään kirjeissään 
”väärinkohdellun” ja poljetun naisen rooliin. Minun oli mentävä häntä lähelle, 
jotta saatoin irtautua hänen otteestaan ja kirjoittaa hänet tutkimukseeni näkyväksi 
hänelle oikeutta tekevällä tavalla: ei niin kuin hän sitä ”pyytää”. Aino Sibelius 
puolestaan piiloutuu arkeensa ja rooliin suuren säveltäjän vaimona. Rooli oli 
hänelle todellinen, eikä sanaa rooli tule käsittää tässä yhteydessä alistavana tai 
vähättelevänä. Kuitenkin Sibeliuksen toiminnan merkitys ja mittasuhteet täytyy 
lukea aineistosta ikään kuin rivien välistä – Sibelius ei itse nosta itseään esille 
tekijänä.112

110 Leskelä-Kärki 2006, 78–85; Relationaalisuudesta eli kirjoittajan, tutkijan ja tutkimuksen 
kohteen välisistä suhteista, ks. Ibid., 2014, 314–331.

111 Johannesson 1995, 126–136; Hakosalo 2014, 47.

112 Jenny Elfvingin kirjeet, ES, KA; Aino Sibeliuksen kirjeet, SP, KA; ks. myös Talas 1996, 
1999, 2001, 2003.



Tutkimukseni jäsentyy kolmeen kokonaisuuteen, joissa tarkastelen tutkimuksen 
kohteena olevan kotipuutarhan muotoutumista ja naisten toimintaa puutarhassa. 
Tutkimuksen ensimmäisessä, taustoittavassa osassa toimijuus kytkeytyy niihin 
keskusteluihin, jossa hahmoteltiin kotipuutarhan perustaa. Osan tarkoituksena 
on tarkastella niitä aatteita, joiden varaan ajatusta kotipuutarhasta alettiin 
rakentaa. Kuvailen sitä kehityskulkua, jonka seurauksena puutarhasta ja 
puutarhaviljelystä muodostui yksi isänmaan rakentamisen ja isänmaallisuuden 
osoittamisen paikka ja tapa. Luonnosta ja siihen sitoutuvasta isänmaallisuudesta 
tuli tärkeitä argumentteja puutarhaviljelyn edistämisen puolesta, mutta nämä 
ajatukset tuli välittää sopivassa muodossa kansalle ja perustella tavalla, 
joka korosti puutarhasta saatavaa hyötyä abstraktien ihanteiden sijaan. 
Tutkimuksen ensimmäisen osan lopuksi käsittelen sivistyneistön käsitystä 
kansasta ja kansanvalistusta. Sivistyneistö muotoili puutarhasta ratkaisua 
yhteiskunnan murroksen synnyttämiin ongelmiin sekä kaupungeissa että 
maaseudulla. Osan päättää 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ilmestyneen 
puutarhakirjallisuuden tarkastelu kansanvalistukseen tähtäävän puutarha-
ajattelun edistäjänä. 

Tutkimuksen toisessa osassa tarkastelen naisten työtä puutarhassa Jenny 
Elfvingin elämäntarinan kautta. Elfvingin toiminta valaisee vuosisadanvaihteen 
1900 puutarhaan liittyviä keskusteluja, ja hänen elämänvaiheitaan 
värittävät useat naisiin ja puutarhaan liitetyt ajatuskulut. Elfvingin polku 
kasvitarhaoppilaasta puutarhavaikuttajaksi kuvaa yhtäaikaisesti keskustelua 
naisten paikasta ja mahdollisuuksista puutarha-alalla sekä kotipuutarhan 
muotoutumista. Elfving määritteli kirjallisessa tuotannossaan monipuolisesi 
puutarhan sisältöä ja merkityksiä samalla kun hän kirjoitti itseään 
ammattilaiseksi puutarha-alan kentälle. 

Tutkimuksen kolmannessa osassa tarkastelen Ainolan puutarhaa esimerkkinä 
puutarhasta, josta voi lukea 1900-luvun alussa käydyn kotia koskevan 
kulttuurikeskustelun vaikutteita. Analysoin sitä, miten tutkimuksen 
ensimmäisessä osassa käsitellyt kansanvalistuksessa hahmotellun puutarhan 
piirteet jalostuivat Ainolassa arjen taiteeksi ja puutarhasta alettiin kirjoittaa 
muinkin kuin hyödyn argumentein. Tarkastelen Ainolan puutarhaa myös 
suhteessa ajankohdan eurooppalaiseen puutarhakirjoitteluun.



O SA I



Maiseman merkitystä kansakunnan omakuvan kannalta alettiin korostaa 
1800-luvun alkupuolelta lähtien. Zacharias Topelius esitteli suomalaisen 
maiseman kokonaisuutena kuvateoksessaan Finland framställdt i teckningar, 
joka ilmestyi erillisinä vihkoina vuosina 1845–1852. Topeliuksen teoksen 
kuvastoon valikoituivat kansallisen omakuvan kannalta tärkeiksi katsotut teemat: 
Kaupunki ja maaseutu, teollisuus ja luonnonnähtävyydet esitettiin rinnan, 
tasaveroisesti Suomen maisemaan ja kulttuuriin kuuluvina. Kuvastoon kuuluivat 
myös kartanomaisemat. Yli neljäsosassa kuvaston kuvista esiintyy puutarhan 
eri elementtejä, ja kartanomaisemat ovat aiheena noin kolmasosassa kuvista. 
Puutarhat puukujanteineen, puutarharakennuksineen ja istutuksineen kuuluivat 
siihen käsitykseen omasta maasta, joka kuvaston katsojille haluttiin välittää 
ja tehdä tutuksi ja omaksi. Maaseutu puutarhoineen näyttäytyy kuvastossa 
Eedeninä, paratiisillisena kokonaisuutena, jossa ihmisen tekemää maisemaa – 
rakennuksia, siltoja ja teitä reunustaa hoidettu, kesytetty luonto.113

”Maa” sekä konkreettisena materiana että ajatuksellisena konstruktiona on tämän 
tutkimuksen kannalta keskeinen kansakunnan kuvittelemisen ja rakentamisen 

113 Zacharias Topeliuksen toimittama Finland framställdt i teckningar on historiallis-

varsinainen suomalainen kansallinen maisemakuvasto. Teos huipensi maisemakuvastojen 
kehityksen, joka Suomessa oli alkanut vuoden 1809 jälkeen 1820-luvulla Karl von 
Kugelenin teoksella Vues pittoresques de Finlande, joka ilmestyi vuosina 1823–1824. 
Pyrkimyksenä oli toisaalta Suomen luonnon muotoileminen taiteellisesti ja tieteellisesti 
pätevään muotoon, toisaalta suomalaisten oman tietoisuuden kasvattaminen oman maan 
luonnon erityisistä piirteistä. Topeliuksen teoksella Finland framställdt i Teckningar oli 
suuri vaikutus suomalaisten maisemallismaantieteellisen isänmaa-käsityksen syntyyn, 
kirjoittaa Allan Tiitta. Teos ilmestyi aikana, jolloin matkustaminen kotimaassa oli vielä 
harvinaista. Sen kotouttava vaikutus oli aikalaisille selvä. Litteraturbladissa kirjoitettiin, 
että ”katsoja tuntee olonsa paljon kotoisammaksi kotimaassa” kuvien julkaisemisen 
jälkeen kuin ennen kuvien julkaisemista, toteaa Tiitta. Finland framställdt i teckningar 

Ensimmäinen keskittyi maantieteellisiin, universaaleihin historiamaisemiin, jälkimmäistä 
värittävät varhaisromantiikan kiinnostus eri kansoihin ja kulttuureihin. Grandell, Knapas 
2011, xx–xxi; Häyrynen 2005, 39–41; Tiitta 1994, 127; Hovinheimo 2011, 7, 30–35. 
Teoksessa Finska vyer.1840-talets storfurstendöme i bilder – Näkymiä Suomesta. 1840-
luvun suuriruhtinaskunta kuvissa on julkaistu Finland framställdt i teckningar -teoksen 

Finland 
framställdt i Teckningar,  Zacharias Topelius Skrifter, verkkojulkaisu.



metafora. Elisabeth Helsinger on huomauttanut, että englannin kielessä sana 
”country”, merkitsee sekä ihmisen muokkaamaa ja viljelemää maata ja samalla 
kansakuntaa. Myös suomen kielessä maalla on kaksoismerkitys. Maa voi olla 
jotain käsin kosketeltavaa, pellon savista maata tai puutarhamaan multaa, tai 
sen voi käsittää kuviteltuna kansakuntana.114 Maan metafora toistui 1800-
luvun lopun muidenkin kirjoittajien teksteissä. Kulttuurin katsottiin kasvavan 
”vanhasta, ravitusta, viljellystä maasta, jota on vuosisatojen ajan hoidettu”, kuten 
esimerkiksi arkkitehti Jac. Ahrenberg muotoili ja sama ajatus liitettiin myös 
puutarhan maahan.115

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastelen puutarhan idean välittymistä 
kansallisen maisemakuvaston kautta osaksi kansanvalistuksen valistuspuhetta. 
Topeliuksen kuvastossa kartanopuutarhat korostivat kansakunnan 
olemassaolon alkuperää ja pitkää ajallista perspektiiviä. Luonnon ja kulttuurin 
kohtaamispaikkoina ne ilmensivät toisaalta kansakunnan syviä juuria 
luonnossa, ja olivat toisaalta merkkejä yhteyksistä eurooppalaiseen kulttuuriin 
puutarhataiteellisten elementtiensä kautta.116 Luonnon kokemisen merkitystä, 
erityistä ”luonnon tunnetta” korostettiin aikakauden kirjoittelussa ja sitä 
pidettiin sivistyksen korkeimpana muotona. Puutarhat nähtiin paikkoina, joissa 
luonnontunnetta ja kykyä arvostaa luontoa saatettiin herättää ja kehittää.117

Kartanopuutarhat kansallisen omakuvan osina eivät kuitenkaan suoraan voineet 
tavoittaa kansaa, jonka liittäminen osaksi kansakuntaa oli tärkeää. Puutarhoihin 
sitoutuville ajatuksille maasta, luonnosta, kulttuurista ja perinnöstä tuli antaa 
merkitys ja sisältö, joka oli kansan omaksuttavissa. Vuonna 1875 kansakouluja 
varten ilmestyneessä Maamme -kirjassa Zacharias Topelius esittää oman 
kotiympäristön tuntemuksen alkuna oman maan tuntemukselle ja liittää kodin 
pihapiirin vaalimisen ja maan viljelemisen ”suuren kotimme, isänmaan” 

114 Häyrynen 2005, 162; Päivärinne 2010, 51; Helsinger 1997, 15; Tiitta 1994, 110.

115 Jac. Ahrenberg kirjoitti vuonna1898 maasta arkkitehtuuriin liittyen: “Den jord där 
byggnadskonsten skall växa upp, skall vara en gammal, rik, odlad jord, välvårdad och skött 
i århundraden, konstens heliga träd behöfver djup jord för att slå sina rötter fast. Hvar på 
våra nyodlingar hafva vi denna jord?” sit. Ripatti 2011, 23, 197. 

116 Topelius 1965 (1876); Zacharias Topelius skrifter, verkkojulkaisu.

117 Ks. esim. Nolin 1999, 48–58.



kunnioittamiseen. Kotiin liitettynä puutarhanhoito merkitsi koko kansakunnan 
kehitystä.118 

Ensimmäisen osan lopuksi tarkastelen sitä, miten puutarhasta tuli yksi 
kansanvalistuksen aiheista, jonka avulla oman maan merkitystä korostettiin. 
Modernisoituvassa yhteiskunnassa kansanvalistuksella oli vankka poliittinen 
ja sosiaalinen tilaus. Luonnosta ja luonnontunteesta kumpuavan sivistyksen 
edistämiseksi tarvittiin käytännön valistustyötä, jotta kansakuntaan, isänmaahan 
ja omaan maahan liittyvät aatteet saataisiin juurtumaan kansaan.

Minä tahdon olla luonnon herra enkä sen kuokkavieras. Minä tahdon olla Päiviö, 
joka sai erämaan ja teki sen huvitarhaksi. Oi äitini, oikein sanoit, senpä eteen 
vasta kannattaa elää!119

Ajatus luonnosta kansakunnan ja kansakuntaidentiteetin alkukotina syntyi 
modernisaation kurimuksessa, joka asetti ihmisen luonnon ulkopuolelle. 
Modernisaation nopeus irrotti ihmisen fyysisestä kotipaikasta, mutta käsitys 
kansakunnan alkujuuresta luonnossa sitoi uuden kansalaisen osaksi omaa maata. 
Kansakunnan, yhteiskunnan ja kulttuurin juurien nähtiin olevan paikallisessa 
luonnossa ja kansanluonteessa. Moderniin luontokäsitykseen – jota yllä oleva 
Topelius-sitaatti tässä edustaa – kietoutuvat olennaisesti luonnon haltuun 
ottamisen, hyväksikäytön ja kontrolloinnin ideat. Olennaista ajattelussa on 
rajanvetojen, eron tekemisen ja alistamisen jatkuva tarve.120 

118 Topelius 1965 (1876) ja Ibid. 1875. Topeliuksen Maamme -kirja saavutti suuren suosion. 
Siitä otettiin sekä ruotsiksi että suomeksi kymmeniä uusintapainoksia ja se oli käytössä 
kansakoulujen opetuksessa 1950-luvulle asti. Topelius hahmotti Suomen nuorison 
historiallis-maantieteellisen isänmaakäsityksen ja kansalaismoraalin lähes yksinoikeudella 
lähes sadan vuoden ajan. Klinge 1998, 18; Rask 1999, 424.

119 Topelius 1965 (1876), 413. 

120 Modernista luontokäsityksestä esim. Melkas 2006, 258–259. Kukku Melkas siteeraa 
tutkimuksessaan Val Plumwoodia, joka on kirjoittanut luontokäsityksen kahtiajaon; luonnon 
ja kulttuurin erillisyyden ongelmista ja vaikutuksesta länsimaiseen ajatteluun. Melkas toteaa, 
että dualististen ajatusten taipumuksena on homogenisoitua ja muodostua vallankäytön 
välineiksi. Luonto/ kulttuuri -jako kuuluu Plumwoodin mukaan vastakkainasettelujen 
sarjaan, jossa eläimet ja ihmiset, mieli ja ruumis, maskuliininen ja feminiininen tai järki ja 



Topeliuksen teos, kotimaan maisemaa kuvaava Finland framställdt i teckningar 
(1845–1852) liittyy luontoon perustuvan kansallisen omakuvan piirtämiseen 
ja kirjoittamiseen. Topeliuksen mukaan oli selvää että ”kunkin maan historian 
täytyy alkaa maasta itsestään; ilman sitä tulee siitä ikään kuin rakennus vailla 
sisäänkäytävää, rakennus ilman lattiaa, ja lähtökohtamme on siis Suomen 
luonto.”.121 Topelius esitti, että luonnonhenki ja kansanhenki olivat välittömässä 
yhteydessä toisiinsa. Luonnonolot vaikuttivat kokonaisiin kansoihin. ja 
lapsuuden kotipihan ympäristö muovasi ihmismieltä. Mutta ihminen myös 
muovasi luontoa. Asunnot, kylät, puutarhat kertoivat niiden rakentajien 
persoonallisuudesta. Topelius totesikin, että ”jos vertaa viljelymaisemaa sen 
asukkaisiin, on usein vaikea ratkaista, kummalta puolelta vaikutus toiseen on 
ollut suurempi.”.122 

Ajatus kansakunnasta luonnollisena organismina oli syntynyt Britanniassa 

Eurooppaan 1800-luvun alussa.  Suomessa J.J. Tengström, J.L. Runeberg, Z. 
Topelius sekä J.V. Snellman kirjoittivat kukin tahoillaan luonnon ja ihmisen 
suhteista. Millaisena luonnon rooli käsitettiin kansanluonteen muovaajana, erotti 
ajattelijat toisistaan.  Tengström käsitti karun luonnon ihmisen vastustajana, 
Runeberg puolestaan näki ihmisen osana luontoa, Jumalan taloudenhoitajana, 
jonka tehtävänä oli jalostaa karusta ja villistä luonnosta hedelmällinen ja viljava. 
Topeliuksen ajattelussa korostui peloton ja vähään tyytyvä kansa, jolle karu 
luonto kertoo kansalle sen alkuperästä ja menneisyydestä ja antaa suunnan ja 
halun ryhtyä eteenpäin vieviin ponnisteluihin.123 

tunteet asetetaan toistensa vastakohdiksi. Plumwood näkee dualismin modernin tarvitsemana 
rakenteellisena työkaluna, jonka avulla esimerkiksi sukupuolet asetettiin yhteiskunnassa 
”paikoilleen”. Dualististen ajatusten taipumuksena on homogenisoitua ja dikotomiat loivat 
turvallisuudentunnetta ”hajoavassa”, pirstaleisessa nykyhetkessä. 

121 Tiitta 1994, 127; Häyrynen 2005, 41.

122 Forsgård 2002, 468–470; Tiitta 1994, 127–128 .

123 Jo Hippokratees (460–370 eaa.) esitti kansan ja luonnonolojen yhteyden. Ajatusta kehittelivät 
1700-luvulla ranskalainen Montesquieu ja saksalainen Johan Gottlieb Herder. Wrede 1999, 

Suomessa hegeliläisyyteen liittyi alusta alkaen voimakas kasvatusopillinen vire. Kansalle 
tuli opettaa mistä luonnosta oma maa rakentui.  Jalava 2002, 300–301; Topelius 1965 (1876), 
413–415.



Käsityksen luonnosta kansakunnan perustana voi tulkita ilmentävän 
nationalismintutkimuksen niin kutsutun perennialistisen tai primordialistisen 
linjan piirissä esitettyä ajatusta. Sen mukaan kansallisten identiteetit liittyivät 
myyttien kautta vanhempiin paikallisiin, etnisiin tai alueellisiin identiteetteihin. 
Tällä ikiaikaisella juurella on selitetty kansan sitoutuminen kansalliseen 
projektiin, ja luonto asettuu näin käsitettynä kiinnostavaan kaksoisrooliin 
kansakuntaistumisen prosessissa. Se edustaa toisaalta sidettä kansakunnan 
muinaiseksi ajateltuun alkuperään: se on turvapaikka, alkukoti, johon 
kansalainen kiinnittyy. Toisaalta moderniin luontokäsitykseen liittyvä ajatus 
kontrollista ja hallinnasta mahdollisti ajatuksen luonnon – tässä tutkimuksessa 
erityisesti puutarhan – avulla tapahtuvasta kansalaiskasvatuksesta.124 

Suomalainen maantiede ja luonto kudottiin kansakunnan rakentamisen 
prosessissa kokonaisuudeksi, jonka avulla kansallinen eliitti rakensi 
kansakunnalle ”olemassaolon”, jolla oli sekä pysyvä ajallinen että tilallinen 
ulottuvuus, kuten historioitsija Tiina Päivärinne on asian muotoillut. Yhtäältä 
suomalaisten historian lyhyys vaikutti siihen, että luonnosta muodostui niin 
merkitsevä osa suomalaista kansallista identiteettiä. Toisaalta historioitsija 
Matti Klinge on huomauttanut, että vahva maisemaan ja luontoon sitoutuminen 
oli myös tapa välttää historiallisesti ongelmallisia kysymyksiä kansakunnan 
rakentamisen alkuvaiheissa.125 Kansallisuusaatteen tarpeisiin luonto oli 
käsitteellistettävä ja irrotettava omaksi kokonaisuudekseen. Suomalaisuuden 
osaksi muotoutui käsitys luonnosta ja maisemasta, johon kuuluivat sekä 
viljelty kulttuurimaisema että koskematon luonto. Kuvaukset hedelmällisistä 
viljavainioista kuuluivat kuvaan kehittyvästä ja vauraasta, modernin tiellä 
olevasta kansakunnasta, kirjoittaa Päivärinne. Kuvaston avulla kansalle 
kerrottiin, minkälainen oli se paikka, johon se kuului ja josta se oli kotoisin.126 

Maunu Häyrynen on rinnastanut maisemakuvastot kansalliskieliin, joita 
Benedict Anderson on tarkastellut tutkimuksissaan.  Eliitin maisemakuvastossa 
luoma visuaalinen kieli tuotti sen käyttöön aiheita, jotka luonnollistettiin 
osaksi yhteistä tietoisuutta. Maisemakuvissa abstrakti luonto esitetään tuttuna 
maalaismaisemana ja elettynä elämänä, johon kaikkien kansakunnan jäsenten oli 

124 Häyrynen 2005, 30. 

125 Klinge 1982,154; Päivärinne 2010, 48– 50, 64.

126 Päivärinne 2010, 48– 50, 64. 



tarkoitus samaistua.127 Elisabeth Helsinger toteaa englantilaisia maalaismaisemia 
koskevassa tutkimuksessaan, että kansallisina symboleina maisemakuvat 
yhdistävät kodin, yhteisön ja arkipäiväisen elämän ”kansakunnan” vieraaseen 
käsitteeseen. Samalla ne vahvistavat käsitystä luonnosta ja viljellystä maasta 
kansakunnan syntypaikkana.  Tarkoituksena oli sitoa maaseutuväestö osaksi 
kansallista projektia, oman myyttisen luonnon ja maan yhteyteen samalla, kun 
uudet ja vierailta tuntuvat ilmiöt sulautuivat kuvastossa johonkin tuttuun ja 
tunnistettavaan.  Helsinger painottaa maaseudun merkitystä nationalismille 
ja toteaa, että 1800-luvulla julkaistuissa maaseutumaisemissa ja -kuvauksissa 
viljelysmaisema asettuu kansalliseksi vastamaisemaksi kilpaileville 
aikalaiskuville kaupungista tai koneista. Maalaismaisemat kantoivat mukanaan 
muistoa ajasta ja elämäntavasta, joka oli modernisoituvassa yhteiskunnassa 
entistä vieraampi.128 

Maisemakuvat sopivat hyvin identiteetin rakentamiseen uusille kansakunnille, 
koska niiltä puuttuivat syvälle historiaan ulottuvat juuret, kuten kuningashuone 
tai kansallinen kirkko – yksinkertaisesti sanottuna: esi-isien perintö.129 
Kuvastossa esitetyt kartanopuutarhat edustivat paikkoja, joista uuden 
kansakunnan rakentamiselle oleellisen perinnön voitiin ajatella kumpuavan ja 
johon tämä haluttu perintö sitoutui sopivalla tavalla.

Anjala ja Björkboda, Fagervik ja Huopalahti, Tullisaari, Munkkiniemi, 
Kankainen, Jokioinen, Iitti, Louhisaari, Ratula, Sommarnäs, Palikainen, 
Voipaala, Saaren kartano ja Pakarila ovat pieni otos Topeliuksen Finland 
framställd i teckningar -teoksen kartanokuvista. Näissä kuvissa rakennukset 
kohoavat viljavainioiden keskeltä tai niitä ympäröivät metsät, kalliot ja vedet. 
Viirit liehuvat kevyessä kesätuulessa, soutelijat lipuvat tyynellä järvellä, 
silinterihattuiset herrat ja kesäasuiset naiset liikkuvat maalaismaisemassa.130  

127 Häyrynen 2005, 62–63; Anderson 2006 (1983), 67–82.

128 Helsinger 1997, 12–17.

129 Anna Ripatti pohtii kysymystä esi–isien perinnöstä, ks. Ripatti 2011, 23–27.

130 Grandell, Knapas 2011, passim.



[…] Gentemot den täcka Marjaniemi udde och skildt från den genom 

Bland dess lummiga ekar, dess i alla vexlande former klippta häckar, dess koketta 
lusthus och blomsterrabatter ser man sommartid talrika lustvandrare från Åbo 
kringirra, den stora ihåliga eken, i hvilka fyra personer godt får rum, samt 
eremitgrottan bli dervid icke förglömda. Bagarla är en ny anläggnig, som först 
under de senaste ägarne blifvit hvad det är nu, en liten lustgård, der konst och 
natur räcka hvarandra handen och som är öppen för alla.131 

Zacharias Topeliuksen kuvauksessa Pakarilan kartanon puistosta keskeisellä 
sijalla on puistossa kasvava vanha tammi, jonka onkaloisen rungon suojiin 
mahtui neljä ihmistä. Puutarhan uudet omistajat, hovioikeudenneuvos Heurlin 
perilliset, olivat uudistaneet puistoa. He olivat luoneet kokonaisuuden, jossa 
taide ja luonto liittyivät yhteen ihanteellisella tavalla. Kokettia huvimajaa, 
leikattuja pensaita ja kukkaistutuksia suojasivat lehtevät tammet, vanhat puut, 
jotka jo Kalevalassa tunnettiin maailmanpuina. Puisto kätki siimekseensä myös 
erakkoluolan. Puutarhan maisema rakentui elementeistä, jotka kiinnittivät 
sen kaukaiseen menneisyyteen sekä eurooppalaisen sivistyksen perintöön. 
Kartanokuvat kertoivat katsojalle oman kotimaan erityispiirteistä ja syntyperästä 
ja välittävät käsityksen sopusointuisella tavalla toisensa kohtaavista luonnosta ja 
vanhasta kulttuurista.132

Puutarha muodostui maisemakuvaston kautta osaksi sivistyneistön 
omaksumaa kansallista traditiota, historiaa ja kansakunnan menneisyyttä. 
Maisemakuvastossa väikkyvä puutarha oli välittävä keskimaisema yhteiskunnan 
ja luonnon välissä, kuten Maunu Häyrynen on asian muotoillut.133 Yhtäältä 
siinä korostui maaseudun historiallinen jatkuvuus viljelyn vuoden kiertoon 
liittyvän syklisyyden muodossa. Viljely oli Eric Hobsbawmin ajatusta seuraten 
rituaali, jossa kansalaiseen ”kiinnittyivät” luonnossa piilevät muinaisuuden 
ja historian voimat, ja jonka avulla maahan liittyvää traditiota rakennettiin. 
Maisemakuvastosta heijastuva ajatus maaseudusta muuttumattomana ja 
tiettyyn idylliseen hetkeen pysähtyneenä teki siitä aiheena tutun ja turvallisen 
– yhtä ikuisen maiseman kuin miksi luonto ajateltiin. Toisaalta kartanoiden 
rakennustyylit ja puutarhataiteelliset elementit viittasivat mannermaiseen 

131 Grandell, Knapas 2011, 109–110.

132 Zacharias Topelius skrifter, verkkojulkaisu.

133 Häyrynen 2005, 62–63.



kulttuuriin ja osoittivat rakentuvan kansakunnan olevan osa eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön jatkumoa.134

Taidehistorioitsija Petja Hovinheimo on huomauttanut, että kuvaston 
kartanokuvien runsaus viesti myös eliitin halusta korostaa kotimaan historiaa 
aateliston sukuhistorioiden avulla ja todentaa siten kulttuurin syvälle kotimaan 
maaperään ulottuvat juuret.135 Aateliston ja sivistyneistön muodostama 
yhteiskunnan yläluokka, eliitti, ei kuitenkaan ollut yksiääninen kokonaisuus, 
jonka tavoitteet olisivat olleet välttämättä yhteisiä. Maisemakuvastosta voi 
siten erottaa kahden samaan ryhmään kuuluvan joukon erityiset, omat intressit. 
Kansakuntakuvaan kuuluminen oli aatelistolle itsestäänselvyys, mutta sen 
merkitys liittyi ennen kaikkea aateliston omakuvaan, joka perustui perinnön 
ja jatkuvuuden ajatuksille. Kartanoympäristöt soveltuivat erinomaisesti oman 
valta-aseman ja arvovallan visualisoimiseen ja konkretisoimiseen. Kartano 
oman historian näyttämönä rakennuksineen, puistoineen ja niihin liittyvine 
elementteineen palveli aateliston omakuvan vahvistamista ja esittämistä. 
Sivistyneistö, jolla useimmiten ei ollut siteitä ”vanhaan maahan” tai 
sukuperintöön samalla tavalla kuin aatelistolla, näki kuitenkin kartanokulttuuriin 
liittyvän perinteen tulevaisuuden rakennusaineena ja kansakunnan yhteisen 
historian perusteluna.136 

Kartanoita omistavan yläluokan suhtautuminen kartanoiden mukanaan 
kantamaan materiaaliseen ja symboliseen perintöön ei ollut myöskään 
yksiselitteinen 1800-luvun lopulla.  Perinnön säilyttäminen oli velvollisuus 
menneitä sukupolvia kohtaan ja yhtä aikaa aktiivista työtä tulevien sukupolvien 
hyväksi. Aateliston tuli seurata aikaansa ja huolehtia maatalouden tuottavuudesta 
ja modernin perheen tarpeista, mutta samalla velvoite huolehtia suvun perinnöstä 
kävi yhä raskaammaksi. Näin vanhalle aatelille kartanomaisemiin liittyvä traditio 
merkitsi eri asioita, kuin kansakuntaa aktiivisesti muovailevalle sivistyneistölle.  
Aateliston silmissä oma perintö kiinnittyi omaan sukuun ja perheeseen – eikä 

134 Hobsbawm 1983, 279–280. 

135 Hovinheimo 2011, 30.

136 Hovinheimo 2011, 30; Häggman 1994, 70–80; Tandefelt, Vainio-Kurtakko 2013b, 185–199. 
Tässä esitetty ajatus aateliston sitoutumisesta perinteeseen on yksinkertaistus. 1800-luvun 
lopun murrosaika ja yhteiskunnan porvarillistuminen tarjosi ja vaati aatelistolta halua tarttua 
uudistumisen mahdollisuuteen. Tämän tutkimuksen näkökulmasta aateliston pyrkimys 
sitoutua traditioon on kuitenkin etusijalla. 



välttämättä lainkaan uuteen ja vieraaseen yhteiskuntaan, jonka rakentuminen 
murensi sen asemaa ja arvostusta.137

Sivistyneistö puolestaan sekä rakensi että käytti kuvastoa, jonka aiheena olivat 
kartanot aateliston kulttuurina. Sille aateliston mukanaan kantama ja tuottama 
traditio oli haluttava ominaisuus, vaikka aateliston kiinnostus omiin juuriin ja 
oman suvun perintöön tuntui huvittavan 1800-luvun nousevaa sivistyneistöä. 
Puutarha luonnon ja yhteiskunnan välitilana muodostui sivistyneistölle 
merkitykselliseksi välineeksi oman maan ja kansakunnan identiteetin 
välittämiseen.  Se oli paikka, johon sitoutui paljon tärkeinä pidettyjä, yhteisöä 
rakentavia ja sitä ylläpitäviä arvoja.138

Ruotsalainen puutarhuri ja puutarhakirjoittaja Rudolf Abelin painotti 
erityisesti kartanopuutarhoihin liittyvää perinnön ja perinteen ajatusta 
Herrgårdsträdgården -teoksensa esipuheessa, jossa hän esitti kartanokulttuurin 
Ruotsin valtakunnan arvokkaimpana perintönä modernille ajalle.139 Abelin 
kirjoitti kirjansa vuonna 1915, jolloin moderni yhteiskunta luokkajakoineen ja 
ristiriitoineen oli jo marssinut esille. Maanviljelys ja puutarhat, Pomonan lahjat 
ja Floran aarteet, olivat Abelinin mukaan merkkejä Ruotsin kunniakkaasta 
historiasta ja menneisyydestä. Maan historia oli kirjoitettu kartanoiden metsiin ja 
peltoihin, rakennuksiin ja puutarhoihin, jotka kuvastivat hyvää, vanhaa aikaa:

Jag drömmer så gärna inför herrgården, att allt är som förr, som förr i den gamla 
goda, verkligt goda tiden då alla fattade hvarandras människovärde och i syfte 

137 Tandefelt, Vainio-Kurtakko 2013a, 251–285.

138 Tandefelt, Vainio-Kurtakko 2013a, 251–285. Henrika Tandefelt ja Maria Vainio-Kurtakko 
kuvaavat artikkelissaan yksityiskohtaisesti Pernajan seudun aateliston suhdetta omaan 
ympäristöönsä materiaalisen kulttuurin näkökulmasta. Tandefelt, Vainio-Kurtakko 2013b, 
188. Ks. myös Tandefelt 2013.

139
Hän opiskeli humanistisia tieteitä Uppsalassa, mutta joutui päättämään opinnot 
silmäsairauden vuoksi. Abelin opiskeli puutarha-alaa Rosenborgin puutarhassa lähellä 
Kööpenhaminaa ja teki laajoja opintomatkoja Eurooppaan. Hän omistautui lopulta 
kokonaan puutarhanhoidolle ja perusti vuosina 1888–1900 Norrvikenin tilalle suuren 
viini- ja hedelmätarhan.  Vuonna 1906 Abelin hankki Skånen Båstadista Norrviken II 
-tilan, josta tehtiin mallitila puutarhataiteellisine esimerkkipuutarhoineen, joita olivat mm. 
barokkipuutarha, renessanssipuutarha, ruusutarha, japanilainen puutarha ja mallihautausmaa 
sekä luonnonpuisto.  1942, 2; Kvant 2006, 
41–42.



att söka förstå varandra umgingos och delade bördorna, då herrgården i sin 
organisation var en bild i smått af riket, då allt var “vi och vårt” och fosterlandet 
stod där omkring och över det hela. […]140 

Kartanomaisemaan sitoutuivat kansakunnan valoisimmat muistot ja ylpeydellä 
muistetut nimet. Menneiden sukupolvien työ asetti uudet sukupolvet 
loputtomaan kiitollisuudenvelkaan, kirjoitti Rudolf Abelin. Kartanotalouden 
ansiosta saatettiin nauttia terveestä karjasta ja kukoistavasta pienviljelyksestä. 
Kartanokulttuurilla oli suuri merkitys erityisesti tulevaisuuden puutarhoille:

Det är ur herrgårdens föregångsarbeten och dess ägares osparda mödor och 
kostnader hela vårt landtbruk och dess binäringar uppvuxit, det är därifrån 
vi leda våra frodiga vackra djur, våra småbruk och vår trädgårdsskötsel. 
Herrgården innefattar i sig något af det bästa vårt gamla Sverige äger och dess 
rationella vidmakthållande och pånyttfödelse i alla dess grenar – så ledes ock 
trädgårdens – måste förblifva ett af tidens viktigaste spörsmål.141

Abelinin kuvauksessa lapsuudenmuistojen vuosisatainen kartano luonnon 
helmassa oli vapauden ja yhteisöllisyyden idylli, jossa kaikki työskentelivät 
rinnan yhteisen hyvän edistämiseksi. Abelin esitti kansan sopusointuisessa 
pastoraalissa, jossa vapaa kansa korjaten tyytyväisenä satoa kultaisia tähkiä ja 
punaisia, pullistuvia hedelmiä: 

Knappast något har alltsedan barnaåren utöfvat en sådan magisk dragningskraft 
på mig som begreppet herrgården. Jag har alltid funnit bundet därvid en 
viss tankens frihet, ett friskt och sundt lif i Guds öppna, sköna natur och ett 
verkasmhetsfält med en oräknelig mängd af faser, den ena icke den andra lik. 
Det är som hägrade vid tanken på herrgården Fausts sista drömmar för mig, 
och som hade verkligheten med all sin skärpa, sina sociala motsatser och 
sina missräkningar förlorat sinn udd. Ett okfritt folk, som arbetar i kärlek och 
förnöjsamhet bland gyllene sädestrafvar och svällande röda frukter, rör sig som 
lek öfver slätten, och från den sekelgamla gården utströmma än i dag idéer, 
föresyn och omsorger.[…]142

Puutarha kuvasti yhteiskuntaa pienoiskoossa, kuten Abelinkin toteaa 
kirjoituksissaan toistuvasti. Hän näki, että puutarhassa piili mahdollisuus 

140 Abelin 1915, 9–10.

141 Abelin 1915, 9–10, 13.

142 Abelin 1915, 9–10.



toivotunlaisen kansan kasvattamiseen.143 Puutarhan rajattu ja järjestetty tila 
suunniteltuine istutuksineen ja istutuksiin valittuine kasveineen heijasti käsitystä 
kansakunnasta tietylle ihmisjoukolle määriteltynä alueena.  Abelinin, kuten 
sivistyneistön äänenpainot yleensäkin, olivat suhteessa kansaan isällisiä ja 
vanhan sääty-yhteiskunnan perinteeseen nojaavia. Sivistyneistön kulttuuri-
ihanteena oli ahkera ja työtä pelkäämätön, jumalaa kunnioittava talonpoika, jota 
varhainen suomalainen kirjallisuus ja kuvataide kuvasivat.  Maaseutukuvista 
muodostui Maunu Häyrysen sanoin ”sunnuntaimaisema, jossa auringonsäteet 
valaisivat vainioita, kyliä ja kartanoita”, mutta maaseudun todellisuus ei 
kuulunut kuviin.144

Ajatus puutarhasta kansakunnan rakennusosana ja yhteiskuntajärjestyksen 
allegoriana ei voinut välittyä kansalle suoraan maisemakuvaston kautta. 
Aatelistolta lainattua esi-isien perintöä ei haluttu lahjoittaa suoraan 
yhteiskuntaluokalta toiselle, vaan sen erityisyyttä oli varjeltava. Yhtäältä 
yläluokan toiveissa oli maisemakuvaa seuraillen kesäpäivän poutapilvien 
maisemassa puutarhassaan ahkeroiva tyytyväinen talonpoika. Toisaalta 
oli tärkeää pitää huolta säätyjen välisistä raja-aidoista ja eroista, myös 
puutarhassa.145  Yläluokan suhde omaan perintöön ja sen käyttöön oli siis 
ristiriitainen suhteessa kansaan, mutta ei kansakaan ollut sivistyneistön viesteille 
vastaanottavainen. Puutarhaan liittyvät ihanteet ja ajatukset tuli soveltaa 
käytäntöön tavalla ja kielellä, joka oli helposti ymmärrettävää. Vain näin 
puutarha saattoi saavuttaa paikan myös todellisen kansan jokapäiväisessä arjen 
maisemassa.146

Zacharias Topelius muokkasi Finland framställdt i teckningar -teoksessa 
esittämiään ajatuksia kansakunnan omakuvasta ja siihen liittyvistä ihanteista 
kansan kannalta käytännöllisempään ja arkipäiväisempään muotoon vuonna 
1875 ilmestyneessä Maamme -kirjassa. Kirja oli tarkoitettu oppikirjaksi 
kansakouluille ja sen tarkoituksena oli välittää yksinkertaisessa muodossa 
kansalle käsitys yhteisestä kotimaasta ja sen ihmisistä. Topelius kirjoittaa 
Maamme -kirjassa kotipihasta paikkana, josta isänmaantuntemus ja -rakkaus 

143 Abelin 1902, 1903, 1915.

144 Abelin 1915, 9–13; Helmreich 2002, 4; Häyrynen 2005, 157–159, 162.

145 Häggman 1994, 70–80 ; Tandefelt, Vainio-Kurtakko 2013a, 258–269.

146 Anttonen 2005, 42–43; Häyrynen 2005, 62.



alkaa versoa.147 Kotipiha on lukijan oma tuttu kodin piiri, isänmaa suuri yhteinen 
koti:

Minulla on pieni koti, jota minä rakastan enemmän kuin mitään muuta paikkaa 
maan päällä. Isäni taloa en voi koskaan unhoittaa. Siinä olen kotonani, siinä 
tulen parahite toimeen. Enkö tuntisi tietä ja veräjätä? Enkö muistaisi taloa ja 
tupaa? Kaikki on minulle siinä aivan tuttua. Näitä portaita olen aivan usein 
astunut. Tämän oven olen aivan usein avannut. Minä olen katsonut akkunasta 
ulos. Minä olen lämmitellyt talon edessä. Minä olen syönyt pöydästä. Minä olen 
nukkunut vuoteessa. Minä tunnen jokaisen penkin, jokaisen kiven ja jokaisen 
polun. Siellä en eksyisi, enpä yön pimeydessäkään.148

Topeliuksen ajattelussa oman maan viljelyn ajatus liittää yhteen 
isänmaallisuuden ja kodin, yhteiskunnan pienimmän rakennusosan. Koti 
kiinnitti suvun maahan. Maa kansakunnan lähtökohtana on läsnä Topeliuksen 
teksteissä kahdessa merkityksessä: isänmaa ei ollut vain maisema, joka muuttuu 
vuodenaikojen mukaan, vaan esi-isien viljelemä ja muokkaama maa. Maa edusti 
juuri sitä kallisarvoista esi-isien perintöä, jota tuli vaalia ja saattaa seuraaville 
sukupolville. Maamme -kirjassa Topelius painottaa, ettei maahan liittynyt 
omistusoikeutta, kuten linnaan, kartanoon tai talonpojan maatilaan, vaan sen 
tuli olla kaikille yhtäläisesti yhtä. Jokaisella oli Topeliuksen ajatusten mukaan 
velvollisuus kunnioittaa oman kotimaan, Suomen maata, mutta samalla myös 
oikeus siihen. Oman ympäristön tuntemus ja ymmärtäminen ovat avain koko 
maan ja sen kansan ymmärtämiseen.149  

Luonnontunne

”Iso ja ihana on maamme! Mutta suuresti olen sittenkin kiitollinen Korkeimmalle 
siitä, että minulla on puutarha, joka – vaikka pienoinenkin – on kuitenkin omani. 
Kuinka! Poisko minut houkutella koetetaan? Enkä lähde, kotiin  
haluan jäädä nauttimaan kunniasta ja huvista, minkä puutarhani hoito minulle 
hankki.”150

147 Forsgård 2002, 468–470; Topelius 1965 (1876).

148 Topelius, 1876, 3. 

149 Tiitta 1994, 110, 127; Rask 1999, 424.

150 Abelin 1912, 21, Kirjan ensimmäisen luvun aloitussitaatti Goethen mukaan, kirjailijan 
huomautus.



Oman elinympäristön synnyttämästä luonnontunteesta kirjoitettiin ja puhuttiin 
Pohjoismaissa 1800-luvun puolivälistä lähtien. Kansa oli saatava rakastamaan 
omaa maataan. Rakkaus syntyi omassa lähiympäristössä, kuten Topelius 
Maamme -kirjassa oli esittänyt. Sivistyneistö muotoili puutarhasta – puistoista 
ja puutarhaviljelystä – ratkaisun yhteiskunnan murroksen synnyttämiin 
ongelmiin sekä kaupungeissa että maaseudulla. Taustalla olivat ajatukset 
luonnon parantavasta ja kasvattavasta voimasta, jonka avulla voitaisiin 
ratkaista yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä. Keskustelua käytiin 
porvariston omista tarpeista käsin, mutta samalla pohdittiin kaupunkipuiston 
ja puutarhaviljelyn kansaa kasvattavia vaikutuksia. Säätyläisillä oli hallitseva 
asema yhteiskunnallisen keskustelun kentällä ja he hallitsivat kulttuurin kenttää 
1800-luvun lopulla taiteen pääasiallisina kuluttajina ja tukijoina.151 

Topeliuksen tapaan myös ruotsalaiset Daniel Müller (1812–1857) ja Olof 
Eneroth (1825–1881) kirjoittivat luonnontunteen merkityksestä kansakunnan 
sivistykselle. Tuotteliaat kirjoittajat Müller ja Eneroth liittivät ajatuksensa 
Topeliusta suoremmin ja käytännöllisemmin puutarhaan ja puistoihin. 
He olivat molemmat puutarha-alan vaikuttajia, jotka toimivat Svenska 
Trädgårdsföreningenin johtopaikoilla ja osallistuivat aktiivisesti porvarillisen 
kulttuurin rakentamisen projektiin, jonka piirissä keskusteltiin kaupunkien 
puistojen kehittämisestä, koska ne nähtiin mahdollisuutena työväestön 
luontosuhteen herättämiseen. Maaseudulla huomiota kiinnitettiin oman 
tuvan ympärille perustettujen istutusten parissa työskentelemisen suotuisaan 
vaikutukseen.152 Olof Enerothin äänenpainot muistuttavat läheisesti Topeliuksen 

151 Häyrynen 1994, 58–59; Kolbe, Kervanto Nevanlinna 2003, 14; Nolin 1999, 48–58. 

Enerothin kirjoittelun osaksi porvarillisen kulttuurin rakentamista. Suomessa sivistyksen ja 
maan viljelyn retoriikka liittyi 1800-luvun puolivälistä lähtien kansakunnan rakentamisen 
projektiin, johon porvarillisen elämän ihanteet heijastuivat. Topelius 1965(1865), 104–105, 
413–415.

152 Nolin 1999, 50–65; Wilke 2006, 19. Daniel Müller oli kotoisin Stralsundista Saksasta. 
Vuodesta 1841 lähtien Müller johti Svenska Trädgårdsföreningeniä, mutta luopui 
tehtävästä 1840-luvun lopulla. Müller perusti Tukholmaan ensimmäisen saksalaistyyppisen 
kauppapuutarhan ja toimi aktiivisesti Tukholman Gartnersällskapetin johdossa. Tukholmasta 
hän siirtyi vuonna 1851 Uppsalan kasvitieteellisen puutarhaan puutarhuriksi. Müller 
julkaisi lähinnä ammattimaista puutarhakirjallisuutta, kuten teokset Trädgårdsskötsel. 
Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar, jemte en tabellarisk 
sammanställning af park- och fruktträd, buskar och blomsterörter, samt anteckningar om 
dessas höjd, varaktighet, utseende, blomningstid, den jordmån och det läge de fordra m.m. 



Maamme -kirjan ajatuksia oman maan ja oman pihapiirin merkityksestä 
ihmiselle. Eneroth kirjoitti, että rakkaus luontoa kohtaan oli ihmisen luontaisin 
tunne – jopa yksinkertaisinkin ihminen tunsi vetoa siihen maapalaan, jolla 
hänen synnyinkotinsa sijaitsi tai rakasti sitä paikka, johon oli asettunut asumaan. 
Viljeleminen vahvisti maahan syntynyttä sidettä ja tunnetta siitä, että tietty 
paikka oli miltei osa omaa itseä:

[…] Än mer måste allt detta gälla om den, som trädt i ett närmare förhållande 
till sin jord, – om jordbrukaren. Han nedlägger i den samma största delen af 
sitt lifs arbete, af all den insigt och all den kärlek, hvarmed detta bedrifves. […] 
Kärleken till fosterlandet, som det heter, har en af sina starkaste rötter i denna 
jordbrukarens kärlek till sin jord.153 

Puutarhaviljelyä edistettiin 1800-luvun kirjoittelussa niin moraalisin, esteettisin, 
hygieenisin kuin taloudellisin perustein. Keskustelijoiden huoli kohdistui 
todellisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, joiden ratkaisemisen taustalla oli halu 
kontrolloida ja kasvattaa kansaa ja rakentaa isänmaata. Sosiaalisesteettisissä 
kehittämispyrkimyksissä porvaristo sai kanavan omille ihanteilleen ja niiden 
näkyväksi tekemiselle. Sosiaalinen kontrolli korostui kaupunkipuistoissa, 
joiden oikeanlaista käyttöä opetettiin työväelle, mutta myös maaseudun 
pikkupuutarhoilla oli sama kontrollifunktio. Torppaa ympäröivän puutarhan 

(1858) ja Trädgårdsvännen. Anvisning att anlägga och underhålla köks-, frukt-, blomster-, 
fönster-, och lust-trädgårdar jemte almanacha som efter tidsföljden uppräcknar under de 
olika årstiderna förefallande göromålen (1866), mutta kirjoitti myös ”botaanisiksi saduiksi” 
luonnehdittuja kirjoituksia lapsille. Müller kuului kirjailija Thekla Knösin (1801–1880) 
salonkiin 1850-luvun Uppsalassa. Salonkiin koontuivat keskustelmaan mm. kirjailijat Erik 
Gustaf Geijer, Per Daniel Amadeus Atterbom Israel Hwasser ja Malla Silfverstolpe. Daniel 
Müllerin puoliso, Louise Müller käänsi J.L. Runebergin teoksia saksaksi.  Mansén 1993, 
29–63; Franzén 1950, verkkojulkaisu. Ks. myös Nolin 1999, 53.

Pehr Olof Emmanuel Eneroth on tunnettu sekä kirjailijana että pomologina. Hän opiskeli 

kunnianhimoiset pyrkimykset kirjallisuuden saralla eivät tehneet J. L. Runebergia ihailevasta 
Enerothista kansallisrunoilijaa, vaikka hänet palkittiinkin vuonna 1846 Ruotsin akatemian 2. 
palkinnolla teoksestaan Hake Sjökung. Eneroth teki matkan Etelä-Amerikkaan 1852, jonka 
jälkeen hän omistautui puutarha-alalle ja kansankoulutuksen kehittämiselle. Vuonna 1854 
Eneroth aloitti kirjeenvaihdon Fredrika Bremerin (1801–1865)  kanssa. Bremer oli tutustunut 
Amerikan-matkallaan maisema-arkkitehti A. J. Downingiin, jonka jalanjäljissä Bremer 
kehotti Enerothia kulkemaan. Enerothia on sittemmin pidettykin Ruotsin A. J. Downingina. 

toimi maamme ensimmäisenä valtion pomologina. Bremer 1961 (1853); Wiberg 1950, 
verkkojulkaisu; Ks. myös Nolin 1999, 53. Eneroth 1857–1863, 1858, 1860, 1861, 1862.

153 Eneroth 1857, 3–4.



sanottiin olevan haltijansa kuva ja ympäristö ehdotettiin järjestettäväksi 
porvarillisten ihanteiden mukaiseksi: painotettiin hyvin hoidetun talon ja siistin 
pihamaan sekä asukkaiden sivistyneisyyden välistä yhteyttä:

Nähdessäsi hyvästihoidetun pienen puutarhapalasen ajattelet sinä: tuossa 
talossa on hyvä järjestys; tahi nähdessäsi kukkia köyhän majan akkunassa tiedät 
siinä asuvan hyviä ihmisiä. Raakuus ja ilkeys eivät rakasta kukkia. Laiskuus ja 
huolettomuus eivät pidä puutarhasta vaaria. Ihmisen luonto kuvastelee kaikesta 
hänen ympäristöstänsä. 12

Eneroth painotti kirjoituksissaan koulutuksen merkitystä ja liitti puutarhurin 
työn suureen kansan kasvatustehtävään. Kansa tuli ohjata rakastamaan 
luontoa. Samaan tapaan kuin Topeliuksen kirjoituksissa, joissa Jumala ilmeni 
raivatussa, viljellyssä, varjellussa ja hoidetussa luonnossa, Eneroth korosti 
kaiken kattavaa luonnontunnetta ja -rakkautta kaiken hyvinvoinnin perustana. 
Luonnontunnetta pidettiin ihmisen syvimpänä aistina, joka kehittymättömänä 
ilmeni vain päämäärättömänä viettinä, mutta oikein kehitettynä muotoutui 
vastuuksi luonnosta. Luonnonrakkaus oli Enerothin mukaan sekä siveellistä eli 
vastuullista, että kunnioittavaa eli uskonnollista. Hedelmällisin luontosuhde on 
niillä, jotka työskentelevät luonnossa ja luonnon puolesta.154 

Alltefter olikheten i de förhållanden, hvari den enskildte ställt sig eller kommit att 
stå till naturen, gestaltar sig hans kärlek densamma olika. […] Äfven stadsboen, 
som så lefvat sig in i stadens luftkrets, att denna liksom blifvit till hans livsluft, 
överraskar sig väl ej sällan sjelf med uttryck af en kärlek till naturen, hvars 
ursprung han tyckes helt och hållet hafva förgätit. Hos den i verkstadens eller 

hur qväfd den än varit af yttre hållanden, endast synes hafva stegrats af brist 
på näring. […] Så från dagkarlen, hvars hela lif förnötes i arbeten med yxa och 
plog i naturens sköte, till dagakarlen, som endast för några minuter om året får 
ur stadens qvalm titta ut i naturen, - genom alla tusende grader af närmare eller 
fjermare förhållanden till naturen, som kunna tänkas emellan dessa fyglar af 

obestämda naturkärlek uppenbara sig.155 

Puutarhaviljelyn tarpeen perusteluiksi ei riittänyt kuitenkaan ainoastaan abstrakti 
luonnontunne, vaan tarvittiin myös käytännöllisiä syitä sen edistämiseksi. 

154 Eneroth 1857, 5; Topelius Topelius 1965 (1876), passim.; Tuomaala 2006, 264.

155 Eneroth 1857, 4.



Uudenlaisen viljelyn tavan ja viljelytaitojen levittäminen kansan keskuuteen oli 
välttämätöntä. 

Suomea kohdanneet katovuodet 1850 ja1860-luvulla johtivat maatalouden 
vallankumoukseen 1800-luvun viimeisellä kolmanneksella. Suuret nälkävuodet 
koskettivat koko yhteiskuntaa, vaikka kriisi osuikin terävimmin Itä- ja Keski-
Suomen maaseudulle. Köyhyys kosketti aiempaa laajempaa joukkoa; ns. 
nälkäraja laski säätyläisten ja talonpoikaiston väliltä keskikokoisten viljelmien 
omistajien ja heidän alapuolellaan olleen väestön välille. Tilattomat eli maata 
omistamattomat ihmiset kärsivät kriisistä eniten.156 Katoa seuranneet hyvät 
vuodet sysäsivät maatalouden uuteen nousuun ja käyttöön otettiin uusia 
maatalouskoneita, muun muassa niitto- ja puimakoneet sekä hevosharavat. 
Uusjakotoimituksissa maaseudun maisema muuttui, kun talojen hajanaiset 
viljelysmaat yhdistettiin yhtenäisiksi tiluksiksi. Katovuodet jouduttivat 
käytännöllistä keskustelua myös puutarhaviljelyn merkityksestä.157  

Nälkävuosista alkanut kiihtyvä väestönkasvu nelinkertaisti Suomen väestön 
vuoteen 1865 mennessä. Kasvu jatkui ensimmäiseen maailmansotaan asti. 
Maaseudulle syntyi laaja joukko maatonta työväkeä, joka muutti työn perässä 
kaupunkeihin ja teollisuuskeskuksiin. Maatalouden modernisoituminen yhdessä 
väestönkasvun kanssa sekä mahdollisti että osaltaan aiheutti kaupungistumisen, 
kun kaupunkien työmahdollisuudet houkuttivat maaseudun liikaväestöä. 
Suomalaisen teollisuuden synty sijoittuukin Pertti Haapalan sanoin ”keskelle 
agraaria maailmaa ja vanhaa sosiaalista järjestelmää.”158

156 Häkkinen, Pulma, Tervonen 2005, 41–47.

157 Korhonen 2003, 119.

158 Stark 2006, 11. Tilattoman väestön runsaus ja kysymys torpparien asemasta olivat 1900-
luvun alun keskeisiä keskustelunaiheita Suomessa. Maaseudun väestö, jolle ei riittänyt 
töitä maatalouden piirissä, etsi ansaintamahdollisuuksia kaupunkien lisäksi maan rajojen 
ulkopuolelta. Paine purkautui siirtolaisuutena Amerikkaan, Kanadaan ja Jäämeren rannalle 
Norjaan. Tilannetta yritettiin ratkaista myös vuosina 1918 ja 1922 säädetyillä laeilla. 
Torpparilain ja tilattoman väen asuttamista koskevan lain seurauksena maahan perustettiin 
64 000 uutta maataloustilaa. Korhonen 2003, 199–208.



Ruotsissa Olof Eneroth pohti 1850–60-luvulla puutarhan taloudellista merkitystä 
useissa kirjoituksissaan ja piti maansa puutarhataloutta kehittymättömänä.159 
Samaan tapaan puhui Suomessa kolmekymmentä vuotta myöhemmin muun 
muassa Sortavalan seminaarin lehtori Arvid Th. Genetz, joka perusteli vuonna 
1894 ilmestyneen Kansan ja kansakoulun kasvitarhakirjan esipuheessa 
puutarhaviljelyn tarvetta. Hän totesi, ettei mikään elinkeino ollut niin 
laiminlyöty, kuin kasvitarhanhoito. Kansa suhtautui siihen ”herrastaloihin 
kuuluvana ylellisyytenä, johon sillä [kansalla] ei ole varaa ja aikaa antautua”, 
kirjoitti Genetz, jatkoi: 

Joka vähäsen ottaa asiata ajatellaksensa, huomaa kohta kuinka väärä 
tuo käsityskanta on. Vanhat ja lapset, jotka eivät pysty varsinaisiin 
maanviljelystöihin, toimittavat useimmiten kasvitarhassa tehtävät työt. 
Kasvitarhatuotteet tarjoaisivat hyvinkin tarpeellista vaihdosta kansamme 
yksitoikkoisessa ruokajärjestyksessä ja vähentäisivät suuresti leivänmenekkiä. 
Tuo leivänmenekki on juuri kansamme onnettomuus, sillä mitä enemmän kansa 
on tottunut käyttämään ruoakseen yhtä ainoata ravinto-ainetta, kuten meidän 
kansa leipää, sitä tuntuvammaksi käypi nälänhätä, kun tuosta ravinto-aineesta 
sattuu kato tulemaan. Mitä useampia ruoka-aineita ihminen tottuu käyttämään, 
sitä vähemmin tuntuvaksi käypi katovuosi […].160 

Genetz jatkoi laskemalla puutarhatuotteiden hyödyn vertaamalla sitä Venäjältä 
tuodusta rukiista valtiolle koituneisiin kustannuksiin nälkävuonna 1868, ja 
totesi, että jos jokainen suomalainen alkaisi käyttää ravinnokseen juurikasveja, 
papuja, herneitä, kaalia, sieniä, hedelmiä ja marjoja ”samassa suhteessa kuin 
muut kansat käyttävät”, tuontiviljan määrää voitaisiin vähentää ja valtion varoja 
säästyisi huomattavasti.161 

Vaikka maatalous uudistui 1860-luvulta lähtien nopeasti, puutarhataloutta 
harjoitettiin Suomessa 1870–1890-luvuilla edelleen vain kartanoissa. 
Suomen Talousseura palkkasi ensimmäisen kiertävän puutarhaneuvojan 
vuonna 1874. Tämän tehtävänä oli elvyttää kaakkoisen rannikkoseudun 

159 Eneroth 1856–1863, ks. esimerkiksi: Huru bör trädgårdsodlingen inom Sverige 
ställas för att blifva vinstgifvande? 1857, Huru må trädgårdsskötskel uppmuntras och 
befrämjas synnerligast bland de mindre bemedlade jordbrukarne 1857, Om den svenska 
trädgårdsodlingens ställning och behof 1856 och 1863. Kirjoitukset sisältyvät Enerothin 
teokseen Trädgårdsodling och naturförsköningskonst. Studier.

160 Genetz 1894, Esipuhe, sp.

161 Genetz 1894, Esipuhe, sp.



sekä saariston hedelmänviljelystä. Vuosisadan lopulla maakunnissa kiersi 
kolme Talousseuran puutarhaneuvojaa ja heidän lisäkseen lukuisia läänien 
talous- ja maanviljelysseurojen palkkaamia neuvojia. Neuvonta suuntautui 
edelleen säätyläisille ja kaupunkien puutarhoihin. Kuten Genetz kirjoitti, 
talonpoikaisväestöstä vain harvat voittivat epäluulonsa neuvontaa ja 
siemenvälitystä kohtaan.162 

Tiivistän puutarhaviljelyn hyödyistä käydyn keskustelun tulkintaan, jonka 
mukaan luonnontunteen kasvattaminen johti taloudelliseen viljelyn taitoon. 
Puutarhaa viljelemällä kansa kasvoi kiinni omaan maahan ja kansakuntaan. 
Taitoa saatettiin kehittää ja levittää kansaan valistuksen avulla. Oman 
maan viljelemisen ihanteella oli isänmaallisuusaatteen lisäksi konkreettiset, 
maanviljelyksen kehitykseen liittyvät juuret. Vaikka maanviljelys uudistui, 
puutarhaviljelyä kohtaan tunnettiin sitkeää epäluuloa. Tilanne muuttui 1800-
luvun loppua kohden, kun puutarha nostettiin yhdeksi kansanvalistuksen 
aiheeksi. Kansakuntaa rakennettiin kansaa valistamalla ja puutarha oli yksi 
valistuksen keinoista. 

162 Simola 1965, 101–108.





Vuonna 1865 pantiin Suomessa toimeen kunnallishallintouudistus, jonka 
seurauksena maallinen ja kirkollinen hallinto erotettiin toisistaan.  Uudistuksessa 
evankelis-luterilaisten seurakuntien ja kappeliseurakuntien perusteella 
maahan perustettiin kunnallishallinto. Työvoiman vapaata liikkuvuutta estävät 
säädökset poistettiin ja asetus elinkeinovapaudesta säädettiin 1870-luvun 
tienoilla. Huonekuntainen patriarkaatti alkoi hajota 1800-luvun lopulta lähtien 
ja se merkitsi yhteisöllisyyden hajoamista ja yksilön syntyä. Kollektiivisesta 
pysyvyydestä siirryttiin yksilöllisen liikkuvuuden ja yritteliäisyyden 
korostamiseen.163 

Kaikki nämä uudistukset merkitsivät murrosta jähmeässä sääty-yhteiskunnassa. 
Modernin kansakunnan tunnusmerkit alkoivat hahmottua taloudellisen 
kehityksen ja sosiaalisten uudistusten myötä. Samalla kun kansakunnan uudet 
rakenteet vahvistuivat, koko yhteiskunta muuttui liikkuvammaksi. Tämä 
identiteetin ja yhteiskunnan rakenteiden muutos ei tapahtunut nopeasti eikä 
lyhyessä ajassa, mutta oli yhteiskunnallisesti olennainen. Se ei merkinnyt 
vain uutta materiaalista ympäristöä tai uusia ilmiöitä vaan koko yhteiskunta 
muuttui.164 

Yhteiskunnallisten muutosten hyöky synnytti 1870-luvulla keskustelun, 
joka kosketti kaikkia elämänalueita vankeinhoidosta, lastenkasvatuksesta, 
siveellisyydestä ja raittiudesta eläinsuojeluun ja ulottui myös puutarhaan. 
Sivistyneistö tarvitsi kumppanikseen kansan, joka yhdessä sen kanssa rakentaisi 
omaa, yhteistä maata. Kansa käsitteenä syntyi fennomaanisen aatteen ja 
sivistyneistön nationalistisen liikkeen myötä. Kansalla viitattiin yleensä niihin 
maalaisyhteisön jäseniin, joiden täytyi tehdä ruumiillista työtä ansaitakseen 
elantonsa. Ryhmä käsitti talolliset ja heistä riippuvaiset torpparit, mäkitupalaiset 
sekä tilattoman väestön eli kiertelevät maatyöläiset ja kerjäläiset. 165 Kansan 
sivistämisestä tuli koko yhteiskunnan elinehto, kuten fennomaanien johtohahmo 
Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (1830–1903) kirjoitti jo 1850-luvun alussa:

163 Päivärinne 2010, 32–34; Simola 1965, 101–108.

164 Haapala 2007, 47–49; Korhonen 2003, 199.

165 Alapuro 1993, 7; Stark 2006, 10.



Pienten kansain täytyy palkita vähälukuisuutensa lisätyllä hengen jäntevyydellä; 
sillä siinä on heidän ainoa väkensä ja voimansa. Mitä erittäin meihin tulee, 
on helppo huomata, että Suomen kansa on perikadon oma, ellei se henkisellä 
voimallaan, sivistyksellään, isänmaanrakkaudellaan voi toimittaa itsellensä sitä 
arvoa, jota ei aineelliset apuneuvot sille tarjoo. Valistus ei ole täällä hyödyn ja 
huvin asia, se on suoraan sanoen elämän ehto.166

Sivistys oli kansakunnan velvoite ja koko Koskisen fennomaanisen 
ohjelman perusta.  Vain sellainen kansa voi olla vahva, joka nojaa kaikkiin 
yhteiskuntaluokkiin levinneeseen sivistykseensä. ”Kunkin on rakennettava 
tulevaisuutensa Jumalan avulla, oman kykynsä ja tarmonsa mukaan”, kirjoitti 
Yrjö-Koskinen. Koskisen mukaan kullekin säädylle oli yhteiskunnassa oma 
paikkansa. Vaikka sivistyneistön tulikin lähestyä talonpoikia ja työväestöä, oli 
lähentyminen lähinnä henkistä laatua: sivistystä jakamalla suitsittiin kaikenlaista 
kumouksellisuutta, tyytymättömyyttä ja kateutta, sillä säätyrajojen murtumisen 
ajateltiin vahingoittavan koko yhteiskunnan rakennetta.167 

”Rahvaankasvatuksen” avainorganisaatio Suomessa oli Kansanvalistusseura, 
joka perustettiin vuonna 1874. Siitä muodostui aikansa suurin kansalaisjärjestö. 
Kansaa sivistämällä pyrittiin nostamaan Suomi sivistysmaiden joukkoon. 
Sivistys merkitsi hyvien käytöstapojen, koulutuksen ja tiettyjen eettisten 
ihanteiden lisäksi taloudellista toimintaa yhteiskunnan hyvinvoinnin 
kohottamiseksi. Kansanvalistusseuran ohjelma oli uudenaikainen, mutta sen 
taustalla piili halu hillitä epätoivottuja aatteita ja yhteiskunnallisten liikkeiden 
leviämistä. Sivistys sidottiin kristilliseen lähimmäisenrakkauteen, kuten 
Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen kirjoitti pohtiessaan suomalaisen kirjallisuuden 
merkitystä:168  

166 Yrjö-Koskinen, Kirjallinen kuukausilehti 11/1868, ks. Kemppinen 2001, 207.

167 Kemppinen 2007, 226–228. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen vaati sivistyneistöä asettumaan 
sosiaalisen ja taloudellisen kehittämistyön johtoon ja murtamaan tällä tavoin kansan 
epäluulon herrassäätyjä kohtaan. Yrjö-Koskinen oli itse peräisin pappissuvusta, ja hänet 
aateloitiin vapaaherralliseen säätyyn vuonna 1897. Fennomania oli ennen kaikkea 
ylioppilaiden, osan virkamiehistöä ja papistoa sekä talonpoikien kannattama liike, jonka 
aatteita kannattivat myös muutamat aatelistaustaiset henkilöt, kuten esimerkiksi Alexander 
Järnefelt. Modernisoituvassa yhteiskunnassa aatteet eivät olleet pelkästään sidoksissa 
säätyyn. Meinander 2010, 158–159; Sainio, verkkojulkaisu; Yrjänä 2009, 104–109.

168 Kolbe, Kervanto Nevanlinna 2003, 14–18; Markkola 2007, 105; Meinander 2010, 158; Ollila 
1993, 33; Naisten roolista kansansivistystyössä suurlakon jälkeisenä aikana, Sulkunen 1987, 
157–175 .



Mikä on sivistys? Sivistys on tila ihmisessä, kun hän harrastaa, rakastaa ja 
suosittelee kaikkia, mistä näkee olevan kanssa-ihmisillensä, isänmaallensa 
ja koko ihmiskunnalle hyötyä ja hengenhyvää, eikä ainoastaan suosiollansa 
hyväile, mutta myös kaikki voimansa liikkeelle panee, sitä edistyttääksensä ja 
kartuttaaksensa. Sivistys ei ole muuta kuin sula kristillisyys, mutta semmoinen 
kristillisyys, joka levittäikse koko elämän alalle, uudistaa rakkauden hengellä 
koko maailmallisen olon, ja toivoo sekä valmistaa Jumalan valtakuntaa maankin 
päällä.169 

Kulttuurisella eliitillä oli kansanvalistuksen kautta pyrkimys vaikuttaa siihen, 
että kansasta kasvaisi sivistyneistön arvon mukaisia ja symbolisesti sen 
kanssa yhdenvertaisia kansalaisia. Kansanvalistuksen ihanteena oli omillaan 
toimeentuleva rahvas, joka pyrki protestanttisen etiikan mukaisiin hyveisiin: 
ahkeruuteen, toimeliaisuuteen ja säästäväisyyteen. Suomen kielen aseman 
korostaminen liittyi kansallisen yhtenäisyyden rakentamiseen. Fennomaanit 
tähtäsivät yhteiskuntaluokkien välisen sivistyseron kaventamiseen ja 
suomenkielisen, kansaan sitoutuneen sivistyneistön luomiseen.170 

Maaseutuväestöä sivistämällä oli mahdollista tavoitella tulevaisuutta. Eliitin 
määrittelemänä maaseudun väestö muodosti ”todellisen” kansan, joka oli 
kansakunnan selkäranka, jonka varaan sivistyneistön oma identiteetti rakentui. 
Ilmiö oli yleiseurooppalainen. Maalaiset olivat historioitsija Peter Burken 
sanoin ulkoisten vaikutteiden vähiten tahraama osa väestöstä, ja siksi yhteydessä 
kansakunnan kaukaiseen menneisyyteen. Kansakuntaihanteen kansa oli nöyrää, 
työteliästä ja ahkeraa, ja maaseudun kulttuuri edusti pysyvyyttä. Verta ja lihaa 
oleva talonpoika oli muutosvastarintainen, mutta talonpoikaiskulttuurin arvo 
tunnustettiin ja sitä pidettiin vuosisadan vaihteessa merkityksellisenä: se oli 
perinnettä, säilyttämisen arvoista ja tärkeää. Talonpoikien suhdetta omaan, ”isiltä 
perittyyn” maahan pidettiin suojakilpenä vieraita voimia vastaan, vaikka kansan 
taidetta ja kulttuuria pidettiin vähempiarvoisena kuin sivistyneistön kulttuuria. 
Sivistyneistöllä oli yhteneväinen käsitys siitä, että kansallisen kulttuurin tuli 

169 Yrjö-Koskinen 1855, Suomalaisesta kirjallisuudesta, Suometar 27, 6.7.1855; ks. Kemppinen 
2001, 178–189, erit. 180.

170 Kemppinen 2007, 216–220; Kokko 2008, 297–298; Laura Stark viittaa Jouko Teperin 
lausumaan ”tutkimatta on (…) jäänyt lähes kokonaan, millä tavoin suomenkielinen, kouluja 
käymätön rahvas, jonka kaikinpuoliseen elämisen parantamiseen koko [kansallinen] aate 
huomattavalta osaltaan tähtäsi, otti vastaan julistuksen ja miten se kansallisuusaatteen 
ymmärsi.” Stark 2006, 55.



pohjautua alkuperäiseen kansankulttuuriin ja länsimaisiin vaikutteisiin – mutta 
se, missä suhteissa näitä annosteltiin, herätti keskustelua.171

Rahvaan moraalista ja yhteiskunnallisesta merkityksestä tuli sivistyneistön 
ongelma 1800-luvun loppupuolella. Vuosisadan vaihteessa 1900 alettiin 
aavistella, että juhlapuheiden kansa oli jotain muuta kuin kansa todellisuudessa. 
Kansan estetisoiminen ja ihanteellistaminen jatkui valistuskirjallisuudessa 
vielä 1900-luvun alkukymmenillä, vaikka suurlakon myllerrystä ja routavuosia 
onkin pidetty sivistyneistön kansakäsityksen kriisiaikana. Yhtenäinen kuva 
kansasta mureni ja kansa näyttäytyi kurittomana ja tottelemattomana.172 
Esimerkiksi Maila Talvio päättää Louhilinna-romaaninsa (1906) sopusointuiseen 
idylliseen maaseutukuvaan, jossa jokaiselle romaanin henkilöistä löytyy paikka. 
Kartanontytär Kaarina näkee itsensä Heikkilän emännän rinnalla viljelemässä 
torpan maita ja kasvattamassa torpan lapsia. Talvio piti ihanteellissävyistä 
ja säätyrajat ylittävää yhteisöllisyyttä tärkeimpänä teemanaan myös 
kaunokirjallisen tuotantonsa ulkopuolella, vaikka epäilikin sen mahdollisuuksia:

Raja-aidat eri säätyluokkien välillä nousevat yhä korkeammiksi, katkeruus 
kansan jäsenten kesken, joitten tulisi olla veljiä ja siskoja, kasvaa kasvamistaan. 
Meidän tulisi olla samaa perhettä, samaa Suomen kansaa, mutta me vain 
eroamme toisistamme. Minne, minne lopulta joudutaan?173 

Jos kansa oli tärkeä, mutta monisärmäinen käsite kansanvalistajien 
ajatuksissa, eivät kansanvalistajatkaan olleet yhtenäinen joukko. Esimerkiksi 

liberaalit pitivät kansanopetusta säätyläisten sivistysvelvoitteena ja 
kansallisuusaatteen kannattajat pitivät kansan herättämistä kansalliseen 

171 Burke 1992, 297; Högnäs 2000, 23; Malmio 2000, 69–70. Kristina Malmio viittaa George 
Boasin ajatukseen siitä, että käsitteelle kansa on tyypillistä sen arvolataus – se on tilanteesta 
riippuen positiivinen tai negatiivinen käsite. Ks. esim. myös Knutsson 2010, 10. Knutsson 
kirjoittaa, että maalaisväestö edusti samanaikaisesti nostalgista katsetta taaksepäin ja 
näkymää tulevaisuuteen. Maaseutuväestö oli maaseutukuvaston kohde pikemmin kuin 
lähde. Maaseutukuvastossa kuvattu maalaisväestö esitettiin sen toivotussa olomuodossa: 
fennomaanien politiikassa talonpoikaisista arvoista tuli kansallisia arvoja. Häyrynen 2005, 
159; Kokko 2008, 297–307.

172 Stark 2006, 10; Malmio 2000, 70.

173 Melkas, Löytty 2008, 247; Talvio 1906.



tietoisuuteen tärkeimpänä. Konservatiiveille koulutus merkitsi kumouksellisten 
aatteiden kurissapitämistä.174 

Ristiriitainen kansa oli sivistyneistölle sekä mahdollisuus että uhka. Kansan 
väitetty tietämättömyys ja muutosvastaisuus oikeuttivat sivistyneistön roolin 
kasvattajana ja valistajana vallankahvassa.175 Toisaalta, samalla kun sivistyneistö 
hallitsi kansaa, se oli kansan armoilla: hauraaksi ja haavoittuvaksi tunnettu 
omakuva ja sen lujittaminen riippuivat kansan solidaarisuudesta ”omaa” 
sivistyneistöä kohtaan, kuten sosiologi Risto Alapuro on asian muotoillut.176 

Puutarhasta muodostui kansanvalistuksen kautta yksi osa sivistyneistön 
omakuvaa. Porvariston hyveet tiivistyivät kansanvalistuksen aiheista 
näkyvimmin juuri puutarhanhoitoon: se oli taloudellinen ratkaisu 
ravintokysymykseen ja elannon hankkimiseen. Samaan aikaan puutarha 
symboloi kasvamista ja itsensä kehittämistä. Puutarhaan kiteytyivät 
ahkeruus, pitkäjänteisyys ja yritteliäisyys. Unelmana olivat ”mallitalonpojat”, 
sivistyshaluiset ja lehtiä lukevat isännät.  Heidän kauttaan toivottiin 
uusien aatteiden leviävän kansaan, ja he olisivat esimerkkejä kansan 
sivistyskelpoisuudesta.177 

1800-luvun lopun yhteiskunta oli sivistyneistön kulttuurisista 
yhtenäistämispyrkimyksistä huolimatta sääty-yhteiskunta, jota määrittivät 
selvät erot eri luokkien välillä. Se, minkä sivistyneistö ja yläluokka kokivat 
edistykseksi ja yhteiseksi hyväksi, näyttäytyi usein varsinkin maaseudun 
väestölle silkkana hullutuksena. Poliittiset, taloudelliset ja uskonnollisen 
ajattelun erot sekä koulutustaso vaikuttivat siihen, miten uutuuksia oltiin 

174 Päivärinne 2010, 11.                                                                                                                              

175 Moilanen 2003, 520; Päivärinne 2010, 33; Knutsson 2010, 9-10.  Knutsson viittaa kansan 
ajteltuun uudistushaluttomuuteen esimerkkinä Nordisk Familjebok -tietosanakirjan hakusana: 
Bonde.   ”Den svenska bönderna hafva segt hållit vid gamla vanor och föreställningar… 
äfven vid sådana saker, där ändring skulle kunnat bereda vinst eller trefnad.”. 

176 Alapuro 1993, 7.

177 Kolbe, Kervanto Nevanlinna 2003, 17–20. 



valmiita omaksumaan. Polkupyörän, kansakoulun, sanomalehden ja kirjojen 
tapaiset uutuudet olivat maaseudun väestön silmissä vain rahan ja ajan 
tuhlaamista ja ennen kaikkea omalle säädylle ja ympäristölle sopimattomia 
asioita.178 Samaan tapaan Gustav Ignatiuksen Kuopiossa 1906 pitämässä 
esitelmässä puutarhan maine varakkaiden harrastuksena näyttäytyy esteenä 
puutarhaviljelyn leviämiselle kansan keskuuteen.  Ignatius totesi: 

Yksi kompastuskivi on väärä käsitys puutarhaviljelystä. Sitä ei näet ole käsitetty 
elinkeinoksi, vaan rikkaitten kalliiksi huviksi. Se mielipide on kai lähimmin 
seuraus siitä, että puutarhaviljelyä näihin saakka on harjoitettu etenkin 
herraskartanoissa, joissa sitä on harjoitettu huvin ja kaunistuksen vuoksi 
eikä taloudellisista syistä. Tästä kansa on saanut vallan kieron käsityksen 
puutarhaviljelyn arvosta ja merkityksestä.179

Sivistystyön päämääränä oli siten ylellisyyden viitan riisuminen uusien, 
hyödylliseksi katsottujen ilmiöiden yltä. Maaseudun väestö piti monia uusia 
ilmiöitä hienosteluna, joka ajoi ihmiset pois vanhoista töistä ja toimista. 
Puutarhataloutta harjoitettiin Suomessa 1870–1890-luvuilla edelleen vain 
kartanoissa ja puutarha nähtiin kansan keskuudessa tyhjänpäiväisenä 
herrasväen huvina. Kaalia, porkkanaa, punajuuria ja muita kasvimaan antimia 
pidettiin ”eläinten ruokana ja herrojen hullutuksena”. Leivän ja päivittäisen 
ravinnon kannalta aivan asuintalon ikkunan alle ulottuvat pellot olivat paljon 
tavoiteltavampi näky, kuin maan uhraaminen hedelmien tai marjojen, saati 
kukkasten viljelyyn. Valistajien työnä ja tehtävänä oli osoittaa, että puutarha 
ja puutarhanhoito olivat elämisen kannalta välttämättömiä ja elämän laatua 
parantavia asioita.  Käytännössä se tapahtui tarjoamalla neuvontaa torpissa ja 
taloissa kädestä pitäen.180 

Ylhäältä alaspäin suuntautuva puutarhavalistus tarjosi porvarillisia arvoja 
alempiin kansankerroksiin. Mielenkiintoista on, että aateliston omat 
puutarhanhoitoon liittämät ajatukset liittyivät suurelta osin hyötyyn ja 
taloudellisuuteen, sillä viljelyllä oli kartanojen taloudenpidon kannalta suuri 
merkitys. Puutarhaan ja puistoihin liitettiin tietenkin myös esteettisiä ja 
kasvitieteellisiä päämääriä – mutta nämäkin pyrkimykset liitettiin aatelille 

178 Mikkola 2009, 235–260; Männistö-Funk 2011, 752–753. Ks. myös Mikkola, 2006, 175–82.

179 Ignatiuksen esitelmän referoi Puutarha -lehdessä Ossian Lundén. Lundén 1906b, 130–131.

180 Mikkola 2009, 244–245; Paljakka 2003, 230. 



tärkeisiin asioihin, kuten työntekoon ja kasvatukseen. Historioitsija Johanna 
Ilmakunnas on huomauttanut, että käsitys toimettomasta ja ylellisyyteen 
taipuvaisesta aatelistosta syntyi 1800-luvulla porvariston piirissä, jonka 
tavoitteena oli liittää omaan kuvaansa edistyksellisyyden, ahkeruuden ja 
yritteliäisyyden määreet. Porvaristo omi yläluokan tapoja itselleen ja antoi 
niille uusia, omia arvojaan vastaavia merkityksiä. Laiska tai ahkera kansa, 
toimelias porvaristo ja toimeton tai työteliäs aatelisto olivat siten kunkin 
yhteiskuntaluokan käsityksistä ja näkökulmista käsin rakennettuja kuvia, jotka 
palvelivat kunkin ryhmän kulloisiakin pyrkimyksiä.181

Oman kodin rakentaminen ja oman puutarhan viljeleminen oli porvariston 
käynnistämän kansansivistystyön ydin. Puutarhalehdessä nimimerkki K.M. 
kannusti kaikkia puutarhamiehiä pohtimaan torpparien ja mökkiläisten 
puutarhaviljelyn edistämistä, jotta unelma puutarhasta jokaisen asunnon 
ympärillä toteutuisi:

Nämä torpparien ja itsellisten asunnot sijaitsevat useimmiten maamme 
runollisimmissa seuduissa, metsän sydämissä, mäen rinteillä ja usein vielä järven 
rantamilla. Ajatellaan, miten viehättäviltä ne tuntuisivatkaan, jos näkisimme 
niiden ympärillä viehättävän puutarhan puu- ja kasvitarhan.182

Vuonna 1904 Satakunnan maanviljelysseuran neuvovien puutarhurien 
”avustusta kysyttiin enemmän kuin aikaa riitti”. Neuvonta oli käytännöllistä ja 
suuntautui talollisille, muutamaa ”yleistä laitosta” ja kartanoa lukuun ottamatta. 
Torppareita, mäkitupalaisia ja vuokraajia oli neuvontaa hankkineiden joukossa 
vain muutamia.183 Neuvonta ei aina kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta: 

[Esitelmistä] olen havainnut olevan sen verran hyötyä että ne herättävät hetken 
innostusta joka jo kotimatkalla laimenee. Onpa sattunut niinkin, että talossa, 
jossa keväällä pidettiin esitelmiä, ei syksyllä enää neuvoja muistettu, vaan 
pyydettiin puutarhuria toistamiseen neuvoja uudistamaan.”184 

181 Häggman 1994, 70–80; Ilmakunnas 2013, 156–158, 176–180.

182 Enemmän huomiota maamme torpparien ja mökkiläisten puutarhoille, [K.M.], Puutarha 
5/1907, 73–74.

183 Kertomus Satakunnan Maanviljelysseuran toiminnasta vuonna 1904, 104.

184 Kertomus Satakunnan Maanviljelysseuran toiminnasta vuonna 1904, 104.



Toisaalta maanviljelysseuran vuosikertomuksen laatinut puutarhaneuvoja 
G. Rostedt oli huomannut, että ”useat torpparit y.m. pikkutilalliset hoitivat 
puutarhaansa paremmin kuin isommat talolliset”. Vaikutti siltä, että 
nämä ”paremmin ymmärsivät, ettei huono hoito kannata, eikä hyötyä 
tuota.”185  Liiallista kirjaviisautta kritisoitiin myös valistajien keskuudessa. 

På sluttande plan (1905) ruotsalainen 
puutarhakirjoittaja ja -vaikuttaja Rudolf Abelin arvosteli terävästi teoreettisen 
koulutuksen ylivaltaa. Oppineisuuden pöyhkeys oli sokaissut kansakunnan, 
jonka voima ja menestys piili käytännöllisessä työssä ja materiaalisessa 
hyvinvoinnissa. Käytännön puutarhaviljelyn taidot painoivat vaa´assa 
enemmän.186 Valistajien yhteinen näkemys oli kuitenkin, että ratkaisevaa oli 
herättää kansassa tiedonhalu, ajatus, jonka Yrjö–Koskinen esitti:

Sanoimme sivistyneen olewan semmoisen, joka pyrkii edistääksensä kaikkea, 
josta näkee vuotawan muitten ihmisten totista hyvää. Mutta siinä pyrkimisessä 
hän tarvitsee neroa, oppia ja tietoa, ymmärtääkseensä, missä se muitten totinen 
hyvä on, mikä on kanssa-ihmisillensä eli isänmaallensa hyödyllinen, mikä 
vahingollinen. Jos hänessä totinen sivistyksen into on, niin hän wälttämättömästi 
koettaa kartuttaa tietojansa. Ja vaikkei tieto itsessänsä ole sivistys, (voipihan 
usein monitietoinen olla hyvinkin raaka-sydämminen!), eikä sivistyneellä aina 
tarvitsekkaan olla niin summalta tietoja; niin onpa sivistyneestä kumminkin aina 
tiedonhalu semmoinen, jotta hän ehtimiseen pyytää Jumalan antamaa järkeänsä 
viljellä ja valistaa.187

Pienviljelys oli aihe, joka toistui taajaan 1900-luvun alun esitelmissä ja 
yhteiskunnallisessa kirjoittelussa ja siitä keskusteltiin myös puutarhalehtien 
palstoilla. Pienviljelyksellä katsottiin olevan sekä maa- että kansantaloudellinen 
merkitys, mutta samalla myös kansallista ja valtiollista arvoa. Wiipurin 
Sanomissa ilmestyneessä kirjoituksessa kirjoittaja totesi, että: ”Sillä niin totta 
kuin yli maan levinnyt pienwiljelys on pääelinkeinomme, maanwiljelyksen, 
woimaperäiseksi kehittämisen tehokkain edistäjä ja siis kansamme yleisen 
taloudellisen kannan kohottaja, niin totta on myös omawarainen, hyvin 
toimeentulewa pienviljelijäluokka maamme waltiollisen vapauden wankka 

185 Kertomus Satakunnan Maanviljelysseuran toiminnasta vuonna 1904, 102–110 ja 46–54.  

186 Abelin 1905, 21–23.

187 Yrjö-Koskinen, Suomalaisesta kirjallisuudesta, 6.7.1855, Suometar 27.



turwa.” Pieninä pidettiin maatiloja, jotka perheen omalla työllä elättivät 
maanviljelijäperheen ilman lisäansioita.188

Puutarhaviljely liitettiin pienviljelykseen erityisesti perheen emännän ja lasten 
työalana.   Pienviljelijäin puutarhoissa oli tarkoitus viljellä kasviksia yhden 
perheen tarpeisiin ja näin kohottaa perheiden elintasoa. Mallia pienviljelijöiden 
talouden kohentamiseen oli haettu varsinkin Tanskasta, jota pidettiin monella 
saralla hyvänä esimerkkinä.  Kansan yritteliäisyyden muodoiksi tarjottiin 
Tanskan esimerkin mukaan kanankasvatusta, puutarhanhoitoa, mehiläistenhoitoa 
ja käsitöitä. Anne Ollila on todennut, että kun yhteiskunnan rakennetta ”ei 
voitu tai haluttu muuttaa”, pyrittiin vaikea tilanne kääntämään voitoksi 
yritteliäisyyteen kannustamalla. Kansan toivottiin tarttuvan ”omaan apuun” 
ylempien luokkien harjoittaman hyväntekeväisyyden sijaan.189 

Gustav Ignatius muotoili Kuopion 11. maatalousnäyttelyssä pitämässään 
esitelmässä vuonna 1906 kotitarhojen tehtävän ja korosti puutarhaviljelyn 
merkitystä kansanvalistuksen hengessä. Puutarhaviljelyn harjoittaminen oli 
isänmaallinen teko taloudellisessa merkityksessä, sillä ulkomailta ostetut 
elintarvikkeet heikensivät Suomen varallisuutta. Omavaraisuus oli jo varhain 
kansakunnan päämääränä. Ignatiuksen kehotus pyrkiä perustamaan hyödyllinen 

188 Peltonen 1992, 21–24; Peltonen esittää autonomian ajan lopun maatilatalouden murroksen 
tulkinnat kolmena mallina: Eino Jutikkalan malli, jossa jokainen maataomistava maanviljelijä 
on talonpoika, lukuun ottamatta säätyläisiä. Toisen mallin mukaan maanviljelijästä 
tulee tuottaja 1800-luvun lopulla: elämänmuoto muuttuu ammatiksi, ja omaksutaan 
”järkiperäinen” viljelystapa. Peltonen kiinnittää erityisesti huomiota talonpoikaiston 
näkemiseen homogeenisena ryhmänä, sekä siihen että talonpojan käsitettä ei määritellä. 
Aikalaiskäsityksen mukaan talonpoika oli veroa maksava talollinen. Merkittävää 
tämän tutkimuksen kannalta on ajatus talonpoikien ryhmän homogeenisuudesta, jonka 
mukaan pienviljelijät käsitetään kansallisen yhteisön yksituumaisuuden ilmentymänä. 
Yhteisölle oletetaan yksi mieli.  Otos pienviljelyä käsittelevästä kirjoittelusta sanoma- ja 
aikakausilehdissä, ks. Suomen maanviljelyslehti 2/1898; Wiipurin Sanomat, supistus 1/1904; 
Satakunnan Sanomat 15.10.1909; Wiipurin Sanomat 76, 29.6.1910; Käsiteollisuus 1912; 
Maanvuokraaja 1910–12; Pellervo 1909–10; Valvoja 1907, erit. Emäntälehti 1906–1912; 
Puutarha 11 ja 12/1904, Kertomus Tanskan matkalta, (A. F., mahdollisesti Alma Forstén) 
161–167, 178–185 sekä Puutarha 1906–1911.

189 Forstén 1907, 3–10; Sunila 1918, 13; ks. myös Satokangas 2007, 125. Anne Ollilan 
mukaan Tanskan ottaminen mallimaaksi perustuu Tanskan pienviljelijävaltaisuuteen. 
Pienviljelijyyteen liittyvä yritteliäisyys haluttiin juurruttaa myös Suomeen. Tanskassa oli 
myös kehittynyt kansanopisto- ja talouskoulujärjestelmä ja yhteiskunta oli huomattavan tasa-
arvoinen. Ollila 1993, 33–35.



ja taloudellinen kasvimaa jokaiselle perheelle, jokaisen kodon yhteyteen, oli 
ajatus, joka läpäisi kansanvalistuskirjallisuuden.190 

Oma puutarha oman kodon ohessa! Siihen päämäärään tulee meidän pyrkiä! 
Kaikki se ravinto, minkä saamme omista viljelyistämme, ei ole ostettu. Kaikille 
niille, jotka elävät niin sanoaksemme “kädestä kärsään”, olisi sellainen kodin 
kappale semminkin tarpeen. Tanskassa ymmärtävät pikkueläjät “husmandit” ja 
maalais-kansakouluopettajat arvostaa sitä etua, minkä puutarha tuottaa heidän 
jokapäiväiseksi ravinnokseen. Kotitarha, oikeen viljeltynä ja sen tuotteet oikeen 
käytettynä, on aarre. […] Kun kesäpäivä on päättynyt kokoontuu koko perhe 
omaan puutarhaan lepäämään tahi mieluisaan pienoistyöskentelyyn ja talvi-
iltaisin neuvotellaan, kuinka kapale ensi keväänä on järjestettävä ja istutettava. 
Koittakoon pian se aika, jolloin sellainen oma pieni puutarha on jokaisessa 
torpassa ja joka töllin ääressä maassamme.191

Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen ajatukset sivistyksestä ja Topeliuksen Maamme 
-kirjassa esittämät ajatukset oman maan luonnon merkityksestä kansalle ja 
kirjoitukset puutarhan vaikutuksesta ihmisluonteeseen ja perheiden hyvinvointiin 
sekä puutarhan taloudelliset perustelut juurtuivat osaksi vuosisadanvaihteen 
puutarhakirjallisuutta. Teemat toistuivat lehtikirjoituksissa ja puutarhaoppaiden 
esipuheissa pitkälle 1900-luvun puoliväliin asti.192

190 Ignatiuksen esitelmä, ks. Lundén 1906a, 117 ja b, Puutarha 9/1906, 129–131; Ks. myös 
Sulkunen 1986, 38–42.

191 Lundén 1906b, 130–131. 

192 Ollila 1993, 34–35. Käsittelen Martta-Yhdistyksen valistustoimintaa tarkemmin tutkimuksen 
toisessa osassa Naiset kotipuutarhan kehittäjinä ja toteuttajina.





Puutarhakirjoissa materiaalinen puutarhakulttuuri muuttui teksteiksi, joissa 
kansalle rakennettiin porvariston esittämin esimerkein sopivaa puutarhaa. 
Kirjallisuudessa määriteltiin ne ainekset ja osat, joiden katsottiin kuuluvan 
”kansan” puutarhaan, kasvitarhaan, ja osoitettiin maalaiskansalle puutarhassa 
olemisen oikea tapa. Käytännön viljelyohjeiden välittämisestä siirryttiin 
asteittain yksityiskohtaisempiin kuvauksiin siitä, millainen puutarhan tuli olla. 
193 Varhaisimpien puutarhakirjojen tarkoituksena oli edistää kasvitarhaviljelystä 
maassamme ja opettaa kansa hyödyntämään puutarhan satoa. Vuosisadan 
vaihteessa erilaisten puutarhaoppaiden määrä kasvoi ja niitä julkaistiin 
enenevässä määrin myös suomeksi. Vuoteen 1918 mennessä suomeksi oli 
ilmestynyt noin 105 kirjaa, joista osa oli käännöksiä ruotsista. Puutarhan viljelyn 
taito, erilaisten kasvien kasvattaminen, sadonkorjuu ja säilöminen, muuttuivat 
1900-luvun alussa ihmiseltä toiselle suullisesti siirtyvästä tiedosta kirjalliseksi 
tiedoksi.194

Turun akatemian professori Gabriel Bonsdorff (1762–1831)  julkaisi vuonna 
1804 teoksen Sammandrag af Underrättlser Om sättet att anlägga en Köks-
Trädgård för husbehof  ” jaettavaksi Brinkhallin siemenmyymälässä Turussa 
vapaasti erityisesti niille, jotka haluavat tukea siementen menekkiä mutta ovat 
vailla tunnettujen puutarhakirjojen apua ja ohjeita”.195 Kirjanen liittyi vuonna 
1797 perustetun Suomen Talousseuran pyrkimyksiin uudistaa ja järkeistää 

ja Turun akatemian piirissä syntynyttä kirjallisuutta alkaen Olof Westhyntsiuksen 
teoksesta Almänna anmärckningar wid en krydd- och trädgårdsanläggande 
(1754) Esaias Fleischerin teokseeen Trädgårds-Bok (1795), sekä monia 
muita erityisesti perunan ja tupakan viljelyä sekä lannoittamista koskevia 
tutkimuksia. Bonsdorff tunsi Peter Lundbergin laatiman Then rätta Svenska 
Trädgårds Parxis, kort Underrättelse huru köksörter och Lusgård tillika 
med Orangerier samt Humle-Gårdar böra anläggas, skötas och conserveras 
(1754) ja Olof Schwartzin Ruotsin oloihin sovittaman ja kääntämän Vothman 

193 Knuuttila 2010, 19.

194 Puutarhakirjojen julkaisemisesta, Aimo Nummi, tiedonanto; Tapojen opettamisesta ks. 
Högnäs 2000, 23; Ollila 1993, 41.

195 Bonsdorff 2010 (1804), 29; Lounatvuori 2010, 10; Simola 1961, 72.



Trädgårds cathekes -teoksen. Myös Pietari Adrian Gaddin kirja Lyhykäinen ja 
yksinkertainen Neuvo Kuinga Krydimaan Yrttein Kaswannot Suomen Maasa 
Taittaan saatetta tuleundumaan (1768) kuului hänen kirjastoonsa.196  Suomen 
Talousseuran pyrkimyksiä ”levittää hyödyllisiä tietoja taloudesta ja varsinkin 
elähyttää rahvasta suurempaan toimeen ja ahkeruuteen” voidaan pitää 
kansanvalistuksen ensi askeleena, mutta puutarhavalistus saavutti laajemmat 
kansankerrokset vasta myöhemmin, 1800-luvun lopulla.197 

Vuonna 1860 ilmestynyt suomennos Kaswutarha-kirja rahwaan hyödyksi Olof 
Enerothin kirjasta Trädgårdsbok för allmoge (1857) on Pietari Adrian Gaddin 
1768 ilmestyneen kirjan jälkeen ensimmäinen suomen kielellä ilmestynyt 
puutarhakirja.198  Enerothin kirja esittää kasvitarhanhoidon perusteet, ja 
puutarhaan liitetään siinä kaikki 1800-luvun yhteiskunnallisessa keskustelussa 
esille nousseet kansalaisen hyveet eli taloudellisuus, ahkeruus ja siveys, mutta 
myös huvitus:

Kasvutarhan viljelyksen hyöty kansalle on yleisesti myönnetty ja tunnustettu. 
Oikein menetettynä tuottaapi se viljelijällensä etua ja voittoa taloudessansa. 
Sitten on vielä suuresta arvosta maalliselle ja hengelliselle siveydellemme. 
Muutamat sen tuotteet, niin kuin ruokakasvit ovat terveydellemme hyödylliset 
[…]. Toiset taas, niin kuin hedelmäpuut tuottavat hyötyä sekä huvitusta 
hedelmillänsä, kukoistuksillansa ja viheriöimällänsä. Kukkaset tosin ovat meille 
ainoastaan huviksi kauniilla väreillänsä ja ihanalla kasvannollaan; mutta on 
niistä huwituksia, jotka sivistävät ihmistä ja niihin huvituksiin luemme kukkien 
seuranpidon.199 

Kansalta odotettiin kärsivällisyyttä ja sopeutuvaisuutta omiin oloihin. 
Kauneudentajun herääminen puutarhatyössä edisti kaikkia toivottuja hyveitä:

Itse askarointi kasvutarhassa ja sen kasvujen kanssa on sitä työn laatua, joka 
enimmästi kääntää ihmisen mielen rauhaan ja kärsivällisyyteen, tyytyväisyyteen 

196 Lounatvuori 2010, 14–20, 90–92.

197 Lounatvuori 2010, 10.

198 Simonen 1961, 61. Ks. myös: Osoitus, kuinka Suomessa yleisimpiä kaunistus ja 
kyökkikaswia wiljellään kylmällä maalla, J. Molanderin siemenkaupan toimesta, J. G. 
Niklander 1875, Suomen pomologian käsikirja, A. Smirnoff 1894. Puutarhakirjallisuudesta: 
Puutarha 2/1898, Ossian Lundén.

199 Eneroth 1885, alkulause, suomentajan [F..v.P.].



ja kiitollisuuteen yhdeltä puolen ja toisaalta herättää ja kasvattaa meissä 
siveyden ja järjestyksen, kauneuden ja ihanuuden tuntoa. – On siis varsin 
luonnollista että kaikki isänmaan ystävät harrastavat kasvutarhan viljelyksen 
edistymistä ja levenemistä maassamme ja semminki suosittelevat sitä 
kasvatuskeinoksi kansakouluissa.200

Suuri osa julkaistuista puutarhaoppaista olikin kansakouluja varten sovitettuja. 

Schübelerin teoksen Kasvitarha, sen hyöty ja arvo taloudessa (1884). John 
Wallmark julkaisi vuonna 1884 puutarhanharrastajille tarkoitetun oppaan 
Muistiinpanoja puutarhanystäville Suomessa, sisältävä vuoden 12 kuukautena 
tehtävät työt. Opas ilmestyi samanaikaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. 
Vuosisadan vaihteen jälkeen tämän kaltaisten opaskirjojen määrä kasvoi ja 
erilaisia koteja ja kansakouluja, seminaareja ja talonpoikain puutarhoja varten 
laadittuja oppaita ilmestyi tiuhaan.201 

Puutarhaan liittyvä valistustyö vaikutti kirjallisuuden määrän kasvusta 
huolimatta silti hitaasti kansaan. Sanomalehdissä alettiin julkaista 
puutarhaviljelystä käytännöllisiä artikkeleita, jotka oli suunnattu opastukseksi 
suurelle yleisölle. Myös puutarhaviljelyä ja puutarhan järjestelyä ja merkitystä 
käsitteleviä kertomuksia julkaistiin runsaasti aikakauslehdissä ja pieninä 
vihkosina. Kertomuksellinen opaskirjallisuus, jossa valistettavien ja valistajan 
vuoropuhelun avulla opastettiin kansaa viljelemään kotitarpeiksi, yleistyi 1800-
luvun loppua kohden.202  

Opettavaisten ja ohjaavien tarinoiden tarkoituksena oli hälventää kansan 
epäluuloa puutarhaviljelyä kohtaan. Niissä hyväntahtoinen papinrouva, 
puutarhaneuvoja tai agronomi jakoi tietoa torppiin ja taloihin. Esimerkiksi 
Kansanvalistuksen kalenterissa puutarhaan, maanviljelykseen, 

200 Eneroth 1885, alkulause, suomentajan [F..v.P.].

201 Simonen 1961, 61. Genetz 1894; Hyvönen 1913, 1914a ja 1914b; Kalervo 1903a ja 1903 b, 
Ibid. 1922; Lindgren 1907; Vanamo 1905a ja 1905b. On kiinnostavaa, miten puutarhakirjojen 
rakenne ja muoto on säilynyt antiikin ajoista lähtien hyvin samankaltaisena. Rooman 

(4 jaa.– n. 70 jaa.)  De Re Rustica -teoksen kymmenes kirja on omistettu puutarhalle ja jaoteltu 
samaan tapaan kuin useimmat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun puutarhaoppaat. 
Hedberg 2009, 455–476; Lundquist 2009, 591–635.

202 Ks. esimerkiksi Martta-Yhdistyksen julkaisema kirjallisuus, Kansanvalistusseuran kalenteri, 
hakemistot 1881–1957; Puutarha -lehti, passim.



kanankasvatukseen ja mehiläishoitoon liittyviä kertomuksia julkaistiin 
säännöllisesti vuosina 1881–1957. Kyläläisten kirjaset -sarjassa ilmestyi 
oppaita muun muassa lannanhoidosta, metsänhoidosta ja naisten työstä 
maanviljelyksen hyväksi.203 Sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset Martat ja 
Finsk Kvinnoförbund -järjestö kustansivat runsaasti neuvovaa ja valistavaa 
kirjallisuutta.204 

Marttojen yleishyödyllisiin kirjasiin kuuluivat kertomukset ja näytelmät, joissa 
valistava sanoma oli kudottu kaunokirjalliseen muotoon. Muun muassa Maria 
Furuhjelmin, Hanna Järven ja Anna Kaitilan kirjoittamissa tarinoissa ja kirjasissa 
kuuluu kaikuja 1880- ja 1890-luvun kirjallisuuden optimistisesta uskosta 
kansan ja sivistyneistön liittoon, joka yhdistäisi ihmiset yhteiskuntaluokkien 
yli.205 Usko nuorison kasvattamiseen, kouluttamiseen ja itsensä sivistämiseen 
oli jo 1870-luvun peruja.206 Kaitila antoi Sohvi-emännän lausua toiveikkaan 
tulevaisuuskuvan tupaansa kokoontuneelle väelle:

Minä näen jo hengessä, kuinka Suomi kauttaaltaan on valveutunut! Kukoistavia 
kasvitarhoja joka talon ja mökin ympärillä. Elinkeinot ovat kaikki kehittyneet 
entistä korkeammalle, eikä suinkaan syrjässä ole kananhoitokaan[…].207

Myös Maria Furuhjelmin kolmen Terwolan torppaa käsittelevän pienen kirjan 
tarkoituksena oli valistusaatteiden välittäminen. Vuonna 1900 ilmestyneessä 
kertomuksessa Terwola trädgård torpan emäntä Anna kertoo suunnitelmistaan 
perustaa puutarha papinrouvan ohjeiden mukaan:

203 Kansanvalistusseuran kalenteri, hakemistot 1881–1957.

204 Puutarhaoppaisiin liittyi usein myös ohjeita kasvisruokien valmistukseen sekä 
taloudenhoitoon liittyvää neuvontaa. Kanankasvatus, mehiläisten ja kaniinien hoito olivat 
yleisiä aiheita puutarhaviljelyn rinnalla. Ks. esim. esimerkiksi Friberg, Hästesko 1911; 
Hyvönen 1913, 1914a, 1914b, 1919,1922; Kalervo 1903a, 1903b, 1922; Wanamo 1905. 

205 Maria Furuhjelm (julkaisi myös nimillä Maria, Anna Lind) 1896, 1898, 1900; Synkkälä, 
1913; Nissinen, 1916; Kaitila 1908 ja 1910; Järvi 1916, ja 1919, 1921, 1922

206 Lappalainen 1999, 70–71.

207 Kaitila 1908, 15.



”Det blir minsann en duglig jordbrukare af honom” sade Antti beundrande. 
”Men hvad är det ni pratar om trädgård Anna? Låt inte pastorskan narra dig till 
några herrskapsdumheter, för det har vi inte råd till”.208

Torppari Antti epäilee kertomuksessa puutarhan perustamisen järkevyyttä ja 
pitää sitä herrasväen hullutuksena. Anna ei luovuta, vaan kertoo kompostin 
perustamisesta ja kaikista niistä hyvistä asioista, joita puutarhaviljelys tuo 
tullessaan. Milloin pastorska olisi antanut huonoja neuvoja? Köyhänkin lapsi saa 
puutarhasta porkkanoita ja omenoita, ja sen lisäksi kasvitarhan satoa voitaisiin 
myydä kaupungista saapuville kesävieraille, jatkaa Anna.209

Onnellisen ja hyvän kodin merkkejä olivat puhtaus, järjestys, yksinkertaisuus 
ja rauha. Siisteys ulottui myös kodin seinien ulkopuolelle. Piha oli siisti, porras 
laastu ja havuja sen edessä: ikkunoiden alla kukkivat kukat ja pihalla kasvaa 
muutama karviaismarjapensasta ja nuori omenapuu. Puutarha -lehdessä vuonna 
1898 julkaistussa artikkelissa kuvaillaan kahta torppaa, joista toisen piha on 
”porsasten ja muiden pienten elikkojen temmellyspaikka”, jossa ”rehottavat 
nokkoispensaat ja pujotupsut”: 

Ikäwältä tuntuu sellainen asuinpaikka ja kuinka woisi waatia, että sen asukkailla 
olisi muita harrastuksia kuin nuo tavalliset leipähuolet, kun ei mikään kodin 
läheisyydessä johda mieltä luonnon kauneuteen eikä ole mitään, joka tekisi kodin 
miellyttäväksi ja puoleensa vetäväksi. Eikohän sellaisesta kodissa monta kertaa 
turvaudu wiinapulloon hauskuuksien hankkimiseksi, jota muissa oloissa woisi 
saada paljon jalompaa laadultaan. Woipi pitää wallan warmana, että lapset, 
jotka kasvavat moisesta kodosta, eivät suinkaan saa mieltänsä suunnatuksi 
siihen ajatukseen, kuinka tulevaisuudessa voisivat luoda ympärilleen hauskuutta. 
Hyväpä vaan, elleivät rupee himoitsemaan muiden puutarhoista sitä, mitä eniten 
kaipaavat oman tupasensa läheisyydestä ja siitä sitte rupea vielä luvattomasti 
anastelemaan ja näin helposti huomaamatta horjahda harhateille.210

Vertailukohtana esitelmässä kuvaillaan torppa, jonka pihalla on lehtimaja ja 
marjapensaitten oksat taipuvat marjojen painosta maata vasten. Isäntä saapuu 
hikisenä työstä ja voi lehtimajan varjossa virvoitta itseään lasillisella virkistävää 

208 Maria 1900, sp.

209 Maria 1900. sp.

210 Puutarhaviljelyksestä ja sen yleisestä levenemisestä, Esitelmä S.P.L:n Tampereen 
haaraosaston kokouksessa 30.1.1898, W.B. Puutarha 2/1898, 9–10.



viinimarjamehua. Tölli on köyhä, mutta kaikki on järjestyksessä. Luonto on 
suotuisa ja antelias sille, joka sitä hoivaa:

Täälläkin syödään silakkaa, vaan muhennettujen porkkanoiden taikka 
sokeriherneitten kanssa ja aterian päättää hyötymansikat ja maito tai 
rabarberimöyhös. Linnut livertävät puissa, tuuli hengähtää lehdistössä ja tuopi 
vilpoisuutta. Iloitaan elämästä ja tuntee itsensä kukin tyytyväiseksi. Wirkistynein 
woimin ja ilomielein menee kukin jälleen työhönsä.211

Kasvitarhaviljelyn taidot merkitsivät myös edistystä ja vaurautta. Uudet 
tiedot  ja tavat toivat mukanaan tuulahduksen modernista maailmasta.  Vidar 
Vemund kuvailee kirjasessaan Två gårdar kaksi pihapiiriä, jotka ovat toistensa 
vastakohdat. Sotkuisella pihalla juoksentelevat likaiset lapset jätteiden keskellä. 
Siistin talon pihaa peittää vihreä nurmi. Tupa on järjestetty, lattioilla on puhtaat 
matot, ja uuni on valkeaksi kalkittu. Pöydällä on sanomalehti. Sivistys näkyy 
kodin puhtaudessa ja pyhitti sen.212 Samaan tapaan kuin sanomalehden voi 
omenapuut nähdä merkkinä edistyksestä Ernst Fabritiuksen kertomuksessa 
Omenapuitten turvista. Siinä mökin mummon pojanpoika on opiskellut 
ylioppilaaksi omenoiden myynnistä kertyneillä säästöillä. Koulutettu poika palaa 
kaupungista kotiin polkupyörällä:213

Mökin ovelle johtavan punahietaisen polun oikealla puolella kasvoi neljä 
vankkaa omenapuuta, latvoillaan varjostaen tuvan oikeanpuoleisen seinän. 
Polun toisella puolella oli puuryhmä, nuorempia hedelmäpuita, kaikkiaan 
kymmenkunta, nekin kukkaispuvussa samalla tavoin kuin vanhemmat toisella 
puolella, niin taajasta, että niistä tuskin muuta kuin lumivalkeat kukat saattoi 
erottaakaan.[…] Puitten alle oli istutettu perunoita, joitten korkeat varret, 
huolimatta aikaisesta vuodenajasta, jo puhkesivat kukintaan. Itse töllipahanen 
oli, niin kuin jo mainitsin, matala vanha mökkipahanen, mutta sen seiniä peittivät 
rehewät ruusuköynnökset, jotka uloittuivat aina kattoon asti ja sen ylitsekin. 
[…]”Mitä hedelmäpuitten tuottamiin tuloihin tulee – niin – siinähän se on”, 
huudahti hän innokkaasti ja näytti sormellaan, pitkin maantietä mökkiin päin 

211 Puutarhaviljelyksestä ja sen yleisestä levenemisestä, Esitelmä S.P.L:n Tampereen 
haaraosaston kokouksessa 30.1.1898, W.B. Puutarha 2/1898, 9–10.

212 Vemund 1904, 1–23.

213 Fabritius 1899, 137–138, 149. Polkupyörästä modernin merkkinä on kirjoittanut 
kulttuurihistorioitsija Tiina Männistö-Funk, ks. esim. 2010, 53–73 ja Ibid. 2011, 733–756



kiitävää walkolakkista polkupyöräilijää. ”tuo ylioppilas, tuo minun elämäni valo 
ja ilo – senhän olen woittanut juuri näitten uskollisten puitten avulla.”214

Opettavaiset tarinat kuuluivat myös esimerkiksi Kustannusosakeyhtiö Otavan 
julkaisemaan lasten ja nuorten kirjallisuuteen. Hanna Järven kirjanen Tarhuri 
Antti kertoo tarinan orvoksi jääneen pojan kasvamisesta puutarhatyön avulla 
kunnon kansalaiseksi. Keskeisenä hahmona kertomuksessa on omenapuu, 
jota Antti alkaa hoitaa. Tuulen suhina omenapuun oksissa muistuttaa Jumalan 
armosta, ja pikkulintu laulaa sen latvassa hyväksyvästi – Tee niin, tee niin! – 
kun Antti hoitaa puutaan ja istutuksiaan ”Nuorten puutarhakirja” oppaanaan. 
Työ puutarhassa yhdessä lintujen ja kasvien kanssa lohduttaa äitiä kaipaavaa 
poikaa.215

Yhteiskunnallista keskustelua käytiin 1900-luvun alussa myös 
kaunokirjallisuuden keinoin ja se oli yksi yhteiskuntamoraalin rakentamisen 
välineistä. Kaunokirjallisuus oli lähempänä sivistyneistön arvostamaa 
kulttuuria, kuin ”puhdas” tietokirjallisuus, tai jopa kulttuurin ytimessä. Myös 
valistus puettiin siksi kaunokirjalliseen muotoon ja asiaa ajettiin aatteiden ja 
ihanteiden värittämillä kertomuksilla. Kansantajuistaminen tai pehmentäminen 
koettiin hyväksi tavaksi juurruttaa uusia tai vieraiksi koettuja asioita. Laura 
Stark on huomauttanut, että koska maalaisväestön käsitys kirjallisuudesta 
perustui uskonnollisiin teksteihin, käytettiin maallisissa teksteissä Lutherin 
katekismuksesta tuttua kysymys – vastaus -muotoa tai vuoropuhelunomaista 
esitystapaa. Ystävällinen, puhutteleva tapa hälvensi lukijan epäluuloa 
uudentyyppistä tekstilajia kohtaan. Matit, Antit, Annat ja Liisat johdateltiin 
tarinoissa hyödyllisten tietojen ja oivallusten äärelle.216 Kirjallisuudessa 
esiintynyt pyrkimys vaikuttaa yhteiskuntaan oli joissakin tapauksissa niin 
voimakasta, että tätä kirjallisuuden lajia on kutsuttu tendenssikirjallisuudeksi. 

214 Fabritius 1899, 137–138, 149

215 Järvi 1919, 6–72.

216 Stark 2013, 29–31. Suomenkielisen väestön totuttaminen sanomalehtien lukijoiksi alkoi 
1840-luvulla. J. V. Snellmanin toimittama Maamiehen ystäwä saavutti Laura Starkin 
mukaan laajahkon lukijakunnan maaseudulla. Lukemisen esteenä oli lukutaidottomuus. 
Varhaisten suomenkielisten sanomalehtien, erit. Maamiehen ystäwän puhetapa omaksuttiin 
kansanvalistuksen tekstien vallitsevaksi tyylilajiksi, ja se säilytti asemansa 1900-luvun 
alkupuolelle. Jenny Elfving tarjosi Otavalle vielä 1920-luvulla julkaistavaksi opettavaista 
tarinaa ”Värien vuoropuhelu”. Kielteistä julkaisupäätöstä perusteltiin sillä, että kertomuksen 
tyyli oli auttamattomasti vanhentunut. Otavan arkisto, Elfving.



Aikalaiset arvostelivat tendenssikirjallisuutta tarkoitushakuisuudesta, eikä sitä 
pidetty arvossa, mutta kaunokirjallinen muoto oli ilmeisen voimallinen keino 
välittää tärkeinä pidettyjä asioita.217 

Kirjoissa ja lehdissä julkaistuissa artikkeleissa syntyi puutarhakulttuuria 
massoille, kun tarkoituksena oli saattaa viljelyn taito ja käsitys sopivasta tai 
oikeanlaisesta puutarhasta laajempien kansanjoukkojen tietoisuuteen. Kuka 
tahansa, jolla oli maatilkkunen muokattavanaan, saattoi perustaa puutarhan 
kirjasta opiskeltavien ohjeiden avulla. Kirjojen ”populaaripuutarha” oli hyödyn, 
terveyden ja työn tyyssija, mutta varhaisten puutarhaopaskirjojen kuvaukset 
pikkupuutarhojen järjestelystä olivat varsin epätarkkoja. Oppaiden tarkoituksena 
olikin ensi sijassa puutarhan ihanteen ja viljelytaitojen välittäminen, eikä niissä 
varsinaisesti annettu yksityiskohtaisia ohjeita istutusten sijoitteluun. Puutarhan 
visuaalisen muodon hahmottamiseen tarvittiin esimerkkejä, jotka opastivat miten 
puutarhaviljelykset tuli järjestää. Viljelyn taitojen opettaminen ei enää riittänyt, 
vaan tuli myös näyttää konkreettisin esimerkein, miten ympäristöä olisi parasta 
jäsennellä.218

1900-luvun ensimmäinen kymmenluku oli erilaisten omakoti- ja 
asuntorakentamista koskevien mallikirjojen ja -oppaiden kulta-aikaa Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa. Suomessa julkaistiin sekä kotimaista että ulkomaista oman 
kodin rakentamiseen liittyvää opaskirjallisuutta. Ensimmäinen Suomessa 
ilmestynyt maaseudun rakentamista ohjaava mallipiirustussarja oli vuonna 

kokoama Plan- och fasadritningar till landtmannabyggnader. Vuonna 1891 
ilmestyi lääninagronomi Alfred Sjöströmin laatima kirja Landtmannabyggnader. 
Sjöströmin kirja oli tarkoitettu oppikirjaksi ja sen päämääränä oli kohottaa 
maaseudun rakentamisen esteettistä laatua. Yrjö Sadeniemen piirustuskokoelma 
Småbrukargården ilmestyi Kuopion maatalousnäyttelyn yhteydessä vuonna 

217 Kokko 2008, 279; Liikkanen 1995, 311; Melkas, Löytty 2008, 237–238. Esimerkiksi Arvid 
Järnefelt ja Maila Talvio olivat 1900-luvun alun moraalisia ”kansan” puolestapuhujia, 
joiden teokset Maaemon lapsia (1905) ja Louhilinna (1906) käsittelivät torpparien asemaa. 
Tendessikirjallisuus aukea nykylukijalle ennemminkin ”murroskirjallisuutena”, kuvauksena 
tilanteesta, jossa vanha järjestys murtuu, eikä kukaan oikein tiedä paikkaansa tai tehtäväänsä. 
Vrt. esimerkiksi Järnefelt, Maaemon lapsia. ks. Karkama 2010, 53–57.

218 Ks. esimerkiksi Lindgren 1907, passim; Saarikangas 1993, 113–115. Stavenow-Hidemark 
1971, 163–179.



1906. Niin omakotikirjallisuuden kuin puutarhaoppaiden tyyli oli opettavaista 
ja opastavaa – kriittiset äänet pitivät kirjallisuudenlajia holhoavana jo 
ilmestymisaikana. Ruotsalaisen arkkitehdin Karl Berlinin arvion mukaan 
1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana Ruotsissa ilmestynyt 
omakotikirjallisuus oli heikkolaatuista.219 

Rakennuspiirustuskokoelmien rinnalla julkaistiin myös puutarhan suunnittelua 
koskevia mallipiirustuksia. Määrällisesti puutarhan suunnittelupiirustuksia 
ja -oppaita ilmestyi huomattavasti vähemmän kuin kodin rakentamiseen 
liittyvää kirjallisuutta. Varhaisimmat puutarhoja koskevat mallipiirustukset 
löytyvät Sortavalan seminaarin lehtorin Arvid Th. Genetzin suomentamassa 

Kasvitarha, sen hyöty ja arvo taloudessa, 
joka ilmestyi vuonna 1884.  Teos oli suunnattu kansakoulunopettajille, joiden 
kautta puutarhavalistuksen katsottiin leviävän tehokkaimmin.220 Ruotsissa 
puutarhuri ja puutarhaopettaja Rudolf Abelin julkaisi vuosina 1903–1915 neljän 
pienen oppaan sarjan, jossa hän käsitteli puutarhan suunnittelua ja sen hoitoa. 
Ensimmäisenä ilmestyi Den mindre trädgården, en bok för täppan och torpet 
(1902). Se suomennettiin vuonna 1908 ja julkaistiin nimellä Pikkupuutarha. 
Tätä seurasivat kirjat Villaträdgården (1903), Koloniträdgården (1907) ja 
Herrgårdsträdgården (1915). Kirjoista erityisesti Pikku puutarha on suunnattu 
työtätekevälle kansalle.221 

Puutarhuri Mauriz (Matti) Hangasoja julkaisi Puutarha-kaavaston (1910) ja 
Rauman seminaarin puutarhuri Matti Parikka, seminaarin entinen puutarhurin 
K. V. Väinölä ja Kajaanin seminaarin puutarhuri V. Pasi-Ailio julkaisivat 

219 Opaskirjallisuuden synnyinmaa oli Yhdysvallat, jossa oman kodin omistaminen oli 
arvostettua. Uudelle mantereelle oli juurruttu uusien asuinpaikkojen raivaamisen ja kodin 
rakentamisen myötä. Maisema-arkkitehdit A.J. Downing (1815–1852), Fredrik Olmsted 

suurimpana sivistyksen osoituksena ja yhteiskunnallisen kehityksen kypsimpänä hedelmänä. 
Downing 1848, 345–347; Saarikangas 1993, 113, 130–132; Stavenow-Hidemark 1971, 
163; Way 2009, 14–15,195. A. J. Downing (1815–1853) oli amerikkalaisen maisema-
arkkitehtuurin isä, jonka tuotanto käsitti sekä rakennus että maisemasuunnittelua. Hän oli 
ahkera kirjoittaja, joka toimitti kahta lehteä; Horticulturist ja Rural taste. Downingin teos 
Rural Essays ilmestyi postuumisti vuonna 1858. Ks. myös Sadeniemi 1906.

220 Schübeler, 1884.

221 Abelin 1902, 1903, 1907, 1908, 1915. Abelin kirjoitti myös huonekasvien kasvatusta 
koskevan oppaan, joka ilmestyi suomeksi vuonna 1910; Gustav Ignatius arvioi Abelinin 
suomennetun teoksen innostuneeseen sävyyn heti sen ilmestyttyä.  Ignatius 1908, 430.



Kansakoulun puu- ja kasvitarhasuunnitelmia vuonna 1915. Puutarhalehdissä 
julkaistiin yksittäisiä mallipiirustuksia, kuten esimerkiksi Valtion rautateiden 
puutarhurina toimineen J.K. Kornmanin laatimat suunnitelmat Pikkuviljelijän 
puutarhat vuonna 1907.222

Oppaiden suunnitelmakuvat olivat kaukana maaseudun todellisuudesta.  
Kaarevat puutarhakäytävät, huvimajat ja munuaisenmuotoiset kukkaistutukset 
asuinrakennuksen edustalla oli poimittu suoraan eurooppalaisista mallikirjoista 
ja niiden tarkoituksena oli rakentaa käsitys puutarhaan kuuluvista erilaisista 
elementeistä. Kansanvalistuksen teksteissä esitetty puutarha oli ennen kaikkea 
hyötypuutarha, eikä puutarhaa taiteena tai suunnittelun kohteena juurikaan 
käsitelty kirjallisuudessa. Kuvissa esitetyt viittaukset puutarhataiteeseen 
korvattiin kuviin liittyvissä teksteissä kasvattavalla kauneuskäsityksellä, 
jossa siisteys ja järjestys olivat ensisijaisia.  Vaikka kauneus kuului myös 
kasvitarhoihin, sille oli annettu rajat. Suuren, monipuolisen puutarhan 
suunnittelua pidettiin vaikeana ja vaativana tehtävänä, eikä laajoista istutuksista 
kannattanut haaveilla, sillä ne tuottivat kustannuksia:

Koristepuutarha tehdään sitä mukaan kuin tila ja varat myöntävät joko 
pelkästään seinien vierille, pihamaahan, teiden varsille ja muiden viljelysmaiden 
reunoille ja väliin tai omistetaan siihen tarkoitukseen erityisiä osia puutarhasta. 
[…] Kukkamaita ei pidä hankkia itselleen enemmän kuin mitä jaksaa 
hyvin hoitaa. Sillä huonosti hoidettu kukkamaa on vastakohtana omalle 
tarkoitukselleen ja loukkaa jokaisen näkijän silmää. Hyvin hoidettu kukkamaa 
pidetään rikkaruohoista puhtaana, sitä kastellaan ahkeraan, taimet sidotaan 
ajallaan tukikeppeihin, kasvit ovat siinä somasti ja säännöllisesti järjestetyt, ja 
muodostavat yhtenäisen kukikkaan, väririkkaan, rehevän kasvuston.223

Keittiökasvimaan suorat rivit ja kukkivat omenapuut torpan edessä kuvastivat 
suoraan haltijalleen suotavaa luonnetta ja elämäntapaa. Kuten taidehistorioitsija 
Kirsi Saarikangas on todennut, taiteen ja käytännöllisyyden erottaminen 
tapahtui samaan tapaan myös tuon ajanjakson rakentamisessa: asuminen oli 

222 Hangasoja 1910, Pasi-Ailio, Väinölä 1915; Kornman 1909, 83, 84–85. 

223 Relander 1905, 92.



taloudellinen ja poliittinen kysymys, arkkitehtuuri puolestaan ratkaisu esteettisen 
ongelmaan.224 

Toinen toistaan muistuttavat suunnitelmakuvat välittivät kansakunnan 
rakentamisen projektille tyypillisen ajatuksen kansan yhtenäisyydestä. 
Maatalouden murrosta tarkastelleet aikalaiskirjoittajat, kuten esimerkiksi 
Jaakko Forsman, käsittivät maaseudun väestön yhtenäisenä ryhmänä, jossa 
yksilöt muistuttivat toinen toistaan.  Se, mikä sopii yhdelle, sopii myös toiselle. 
Valistuksen yksisointisuus oli myös tapa kontrolloida kansaa. Ajattelemalla 
kaikki samanarvoisiksi, vaikkakin näennäisesti, saatettiin kaikilta vaatia samaa; 
ajatellessaan kansakuntaa sivistyneistö halusi luoda itseään muistuttavan 
maaseutuväestön, joka olisi sen kanssa tasa-arvoinen – ainakin symbolisesti.225

Puutarhakeskusteluissa nousivat esille 1800- ja 1900-luvulla moderniin 
liitetty ajatus uuden ja perinteen erosta ja toisaalta modernin ja tradition 
seuraussuhteesta, jota leimasi jatkuvan kehityksen ja eteenpäinmenon ajatus. 
Tulevaisuudelta odotettiin paljon. Uutta puutarhaa ei alettu rakentaa tyhjästä 
– suunnitteluratkaisuissa, esitelmissä ja kirjoituksissa katsottiin taaksepäin 
ja puutarhan muotoa ja sisältöä hahmoteltiin 1800-luvun puutarhataiteen 
esimerkkien avulla tai jopa kauempaa historiasta haettujen esikuvien avulla. 
Samalla puutarha rinnastui ajan edistyksellisinä pidettyihin ja uutta yhteiskuntaa 
muotoileviin ilmiöihin – kuten koulutukseen, sanomalehteen ja polkupyörään. 
Siten se, mitä pidettiin modernina, oli yhtä aikaa vanhaa ja uutta. 

Maatalouden kehitys vauhditti puutarhatalouden yleistymistä ja 
kansanvalistuksen kylvämä into puutarhaviljelykseen alkoi tuottaa tulosta 1800-
luvun lopulla. Oppaissa ja mallipiirustuksissa esitetty puutarha oli sivistyneistön 
kansanvalistuskirjallisuudessa kirjalliseen muotoon puettu haavekuva. 
Hajanaiseksi koetulle kansalle tarjotun puutarhan tuli olla mahdollisimman 
yhtenäinen, jotta kansasta kasvaisi sivistyneistön tavoitteiden mukainen. 

224 Knuuttila 2010, 19; Saarikangas 1993, 130. Maisema–arkkitehti Eivor Bucht on käsitellyt 
väitöskirjassaan perusteellisesti suunnitteludiskurssia Ruotsissa 1860-luvulta lähtien, ks. 
Bucht 1997, 59–78. Palaan kysymykseen suunnittelemisen ja esittämisen tavoista jaksossa 
Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille.

225 Rojola 2008, 223–224.



Puutarhan toteuttamiseksi kirjoissa jaettiin ohjeita ja neuvoja, opastusta ja oppia 
ja puutarhan viljelyn tehtävä osoitettiin erityisesti maaseudun naisille.  

Ruotsissa Olof Enerothin luona oppinsa saanut suomalainen pomologi 
Alexandra Smirnoff julkaisi vuonna 1901 Enerothin teosta seurailevan kirjasen 
Handbok i enklare trädgårdsodling lämpad för allmogehem Föreningen Marthan 
valistuskirjasten sarjassa. Teoksen suomensi Alli Nissinen ja se ilmestyi samana 
vuonna nimellä Käsikirja yksinkertaisessa puutarhanhoidossa kansaa varten.226  
Siinä puutarha liitettiin suorasanaisesti kotiin ja määriteltiin naisen työalaksi:

Jag vänder mig derför till kvinnan som är hemmets vårdarinna, och genom sin 
pligt bunden vid detsamma. Hon kan genom att omfatta trädgårdsodlingen vid 
hemmet lemna arbetet utomhus, emedan hon genom trädgårdens skötsel och 
dess afkastning äfven kan bidraga till hushållets förkofvran samt derjemte gifva 
barnen den nödiga vård de äro i beb[h]of af. Dessutom kunna barnen, hvilka med 
glad håg uppfostras att hjälpa henne, vänja sig vid hemmets väl och sålunda allt 
mer fästa sig vid fädernetorfvan. […]227

Kansan sivistyksen ja isänmaanrakkauden kohottamiseksi suunnitellun 
puutarhan toteuttajiksi ryhtyivät myös sivistyneistön omat tyttäret, jotka 
näkivät puutarhassa mahdollisuuden työhön ja ammattiin – kodissa ja kodin 
ulkopuolella.

226 Smirnoff, 1894, 1896–1899, 1901. Kirjaa oli myyty tai jaettu vuonna 1902 jo 4000 
kappaletta. Nutid 4/1902, 141.

227 Smirnoff 1901, 2. Smirnoff tarkoittanee sitaatissa sanalla utomhus kodin ulkopuolista työtä.





O SA I I



Tukholmassa Gartner-seuran kokouksessa vuonna 1893 puutarhuri Rudolf 
Abelin kannusti puheenvuorossaan naisia yhä enemmän ryhtymään puutarha-
alalle. Abelin liitti puheessaan puutarhan, kodin ja naisen kolmiyhteydeksi, 
jolla yhteiskunta saataisiin kukoistamaan. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, 
että kasvitarhatyö vaikutti ”virkistävästi ja elähyttävästi harjoittajiinsa ja sen 
kautta on omansa herättämään mieltymystä”. Työ kasvitarhassa oli Abelinin 
ajatuksissa ennen kaikkea perheenemännän työtä ja erityisesti työväen vaimojen 
tehtävänä oli kasvattaa itseään ja lapsiaan paremmiksi kansalaisiksi tämän työn 
avulla.  Kodin kasvitarhasta kasvaisi naisten työn seurauksena raitis, terve ja 
työteliäs sukupolvi kansakunnan rakentajia. Abelin ajatteli puutarhaviljelyä 
ratkaisuna sosiaalisiin kysymyksiin, näki sen kasvattavana välineenä ja piti 
naisten kasvitarhakoulutuksen kehittämistä ensisijaisen tärkeänä.228 

Rudolf Abelinin esitelmä julkaistiin suomennettuna Koti ja Yhteiskunta-
lehdessä, ja se oli avaus naisten ja puutarhatyön suhteista käydylle keskustelulle, 
jossa viljelyn tehtävää pidettiin sopivana erityisesti naisille osana kotitaloutta, 
samalla kun puutarhaan liitettiin käsityksiä naisten terveydestä ja kyvystä 
tähän työhön. Naiset asetettiin keskusteluissa avainasemaan kotipuutarhan 
hoitajina, mutta varsinaista puutarhurin ammattia koko laajuudessaan ei pidetty 
sopivana naisille. Keskustelusta käy ilmi ”puutarhan” jakautuminen erilaisiin ja 
eriarvoisiin osiin. Kasvitarhalla tarkoitettiin hyötykasviviljelystä, kun puutarhan 
kokonaisuuteen katsottiin liittyvän sen lisäksi hedelmä- ja marjanviljely 
sekä koristekasvien viljely. Naisille pidettiin sopivana siten vain pientä osaa 
puutarhan kokonaisuudesta.229 

Näissä 1800–1900-luvun vaihteessa käydyissä puutarhakeskusteluissa 
kierrettiin siten kehää sen ympärillä, mikä oli naisten paikka ja sopiva tapa 
toimia puutarhassa. Siitä, millaiset tehtävät olivat naisille sopivia, vallitsi 
erilaisia käsityksiä, ja naisten toiminnalle annettiin keskusteluissa selvät 
rajat. Erityisen selvästi tämä nousi esille puutarhakoulutusta koskevassa 

228 Abelinin esitelmä, Koti ja Yhteiskunta 5/1893, 63–64.

229 Abelinin esitelmä, Koti ja Yhteiskunta 5/1893, 63–64. Abelin oli kirjoittanut aiheesta jo 
aiemmin Fredrika Bremer Förbundetin julkaisemassa Dagny-aikakauslehdessä vuonna 1890. 
Ks. Abelin 1890, 227–235.



keskustelussa sekä vuonna 1899 perustetun Martta-Yhdistyksen toiminnassa. 
Naisten sukupuoleen liitettyä henkistä ja ruumiillista heikkoutta käytettiin sekä 
perusteluna puutarhatyön sopivuuden puolesta, että naisten puutarhakoulutusta 
vastaan. Puutarhatyö sopi useiden kirjoittajien mielestä mainiosti naisille, 
sillä käytännöllinen, kotitalouteen liittyvä työ ei rasittanut liiaksi naisten 
heikkoja hermoja. Korkeamman puutarhakoulutuksen tarjoamista naisille ei 
kuitenkaan pidetty tarpeellisena, koska ammatissa toiminen vaati voimia, joita 
heillä ei katsottu olevan. Naisten oikeutta korkeaan koulutukseen puolustavat 
keskustelijat väittivät päinvastoin, ettei nainen voinut olla heikko, jos hän kantoi 
vastuun kotitalouden kokonaisuudesta.230

Tutkimukseni toisen osan teemana on naisten työ ja toiminta puutarhassa, 
jota tarkastelen Jenny Elfvingin elämäntarinan kautta. Elfvingin toiminta 
puutarha-alalla valaisee vuosisadanvaihteen 1900 puutarhaan liittyviä 
keskusteluja, ja hänen elämänvaiheitaan värittävät useat naisiin ja puutarhaan 
liitetyt ajatuskulut. Elfvingin tyytymättömyys elämäntilanteeseensa ja lopulta 
sairastuminen johti hänet etsimään omaa polkuaan. Kiinnostavan työn ja 
toiminnan mahdollisuuksien pohtiminen ajoi häntä eteenpäin: kirjoittamaan ja 
keskustelemaan. Hänen tuotantoonsa kuuluu kirjoja, artikkeleita, esitelmiä ja 
mielipidekirjoituksia. Elfvingin teokset Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille 
(1913), Kukkaviljelystä avomaalla (1921) ja Suomalaista puutarhataidetta 
(1929) muodostavat kokonaisuuden, jossa Elfving rakentaa omaa paikkaansa 
muotoutuvan puutarha-ammattikunnan kentällä. 

Elfvingin matka kasvitarhakoulun puutarhaoppilaasta oman koulun 
perustamiseen ja hänen myöhemmät vaiheensa puutarhakirjoittajana kertovat 
kokonaisuutena puutarhakoulutuksen ja puutarha-alan ammattien kehityksestä. 
Elfvingin vaatimuksena oli jo varhain naisten tasa-arvoinen asema puutarha-
alalla – niin koulutuksen kuin työnkin piirissä. Tutkimuksen toinen osa jakautuu 
kahteen jaksoon, joista ensimmäisessä tarkastelen naisten puutarhakoulutuksen 
kehitystä ja jälkimmäisessä Jenny Elfvingiä puutarhakirjoittajana.

230 Abelin 1905, 23–29; Knuuttila 2010, 19; Donner 2015, 11–23.



Syynä siihen että kasvitarhanhoitoa niin vähän harrastetaan maassamme lienee 
osaksi perinnäinen välinpitämättömyys tällaista viljelystä kohtaan, osaksi 
yritteliäisyyden puute. Suurena esteenä asian menestymiselle on arvatenkin 
se seikka, että ihmiset luulevat kasvitarhanhoidon oppimista vaikeammaksi 
kuin se todella onkaan, sekä yleinen luulo, että kasvitarhatyö ei kannata. Jos 
mieli poistaa näitä epäluuloja, tulee ennen kaikkea pitää huolta siitä, että 
kasvitarhanhoitoa koskevia tietoja levitetään kaikkiin kansankerroksiin. Etenkin 
on tärkeätä valmistaa naisille tilaisuutta lähemmin tutustumaan tähän heille 
niin sopivaan työalaan, joka, jos se tulisi enemmän kuin tähän asti kehitetyksi, 
tuottaisi sekä kodeille että koko kansallemme suurta aineellista hyötyä.231

Kysymys naisten työstä ja naisille sopivista aloista kuului varhaisen 
naisasialiikkeen tärkeimpiin keskustelunaiheisiin. Naisten oikeus koulutukseen 
oli varhaisten naisasiayhdistysten keskeisiä vaatimuksia useimmissa Euroopan 
maissa, myös Suomessa. Samapalkkaisuudesta keskusteltiin jo 1890-luvun 
alkuvuosista lähtien, ja muita tärkeitä kysymyksiä olivat rauhanaate, prostituutio 
ja kaksinaismoraali sekä työväestön asema.  Naisliikkeen päämäärinä olivat 
naisten kasvatuksen kohottaminen, naisten työalojen laajentaminen sekä naisten 
aseman parantaminen yhteiskunnan jäsenenä. Naiset olivat aktiivisesti mukana 
vakiinnuttamassa uutta yhteiskuntamuotoa ja vahvistamassa uutta naisen roolia, 
johon naiskansalaisuus sidottiin.232 

Koti ja Yhteiskunta-lehden toukokuun numerossa vuonna 1893 Vera Hjelt 
kehotti naisia osallistumaan Suomen Naisyhdistyksen laatiman, naisten työtä 
Suomessa esittelevän kalenterin kokoamiseen ja samaisessa lehdessä vedottiin 

231 Kasvitarha. Lukijoillemme. [Toimitus]. Koti ja Yhteiskunta 5/1893, 63.

232 Ensimmäiset tyttökoulut oli perustettu Suomeen jo 1840-luvulla. Kansakoululaitoksen 
kehitys ja laajeneva hallinto sekä postin ja lennätinlaitoksen kehitys työllistivät naisia. 
Naisten koulutus ei valmistanut heitä mihinkään erityiseen ammattiin, mutta antoi 
mahdollisuuden työskennellä opetustehtävissä ja byrokratian alimmilla portailla. 
Ammattikoulutusta tarjosi joko Jyväskylän seminaari tai jatko-opistot, joista valmistuttiin 
opettajiksi. Ensimmäiset valtion virkoihin päässeet naiset olivatkin tyttökoulujen johtajiksi 
ja opettajiksi nimitetyt naiset. Kului vielä noin 20 vuotta, ennen kuin työpaikat valtion 
virastoissa alkoivat aueta naisille. Posti, lennätinlaitos, rautatiet ja valtionhallinnon 
virastot palkkasivat naisia alimpiin virkoihin, mutta myös harjoittelijoiksi ja ylimääräisiksi 
työntekijöiksi. Hagner 2006, 42–44;  Ramsay 2003, 252–259; Ollila 1998, 36, 58.



myös puutarhatyön ja -koulutuksen puolesta.233 Naisten puutarhakoulutuksesta 
keskusteltiin Suomessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa sekä Puutarha-
lehdessä että suomalaisten naisjärjestöjen lehdissä, erityisesti Aleksandra 
Gripenbergin toimittamassa Koti ja Yhteiskunta-lehdessä vuodesta 1889 lähtien. 
Ruotsissa puutarha kuului Fredrika Bremer Förbundetin julkaiseman, vuonna 
1886 perustetun Dagny : månadsblad för sociala och literära intressen-lehden 
aiheisiin. Tanskassa puutarhaan naisten työalana liittyvää keskustelua käytiin 
Kvindet och samfundet-lehdessä. Radikaalin naisasiajärjestön Kvindelig 
Fremtidsföreningenin lehti Hvad vi vil toimi rauhanasian ja työväenkysymysten 
äänitorvena, mutta siinä käsiteltiin myös kasvitarhatyöhön liittyviä kysymyksiä. 
Naisjärjestöissä oltiin yhtä mieltä siitä, että puutarhaviljelyn edistämiseksi 
tarvittiin pala maata ja hiukan vapaa-aikaa sekä ahkeria naisia, jotka saivat 
viljelykset kukoistamaan.234 Nora Pöyhönen lausui, että kodin viljelysten hoito 
kuului naisten tehtäviin, koska heillä oli vastuu ja kenties myös näkemys 
monipuolisen ruuan valmistamisesta. Pöyhösen mukaan oli useita esimerkkejä 
siitä, että naisilla oli kyky tehdä karustakin kalliosta paikka, jossa ”aurinko ja 
ruusut hymyilivät”:

Om kvinnan, som har på sin lott att tillreda födan, har insikt om att den skall vara 
omväxlande och att alla näringsämnen i densamma måste ingå i rätt förhållande 
till hvarandra för att bespara hemmet den stora ekonomiska förlust, som ett 
ensidigt bruk af näringsämnen medför […] Ja, det gifves många exempel på i vårt 
land, att hon då, äfven på en kal klippa, har kunnat åstadskomma en plats, ”där 
solen i rosor ler” och därifrån hon skördat många goda saker för sitt bord. Hon 

stå för hela jordbruket och därigenom icke ständigt kan vara i hemmets närhet 
såsom kvinnan.235

Kotitalouden kehittäminen ja käytännön puutarhavalistus toteutui porvarillisen 
naisliikkeen piirissä toimineen, vuonna 1899 perustetun Sivistystä kodeille 
-yhdistyksen [vuodesta 1900 Martta-Yhdistys] ohjelmassa ja toiminnassa. 

233 Kasvitarha. Lukijoillemme [Toimitus]. Koti ja Yhteiskunta 5/1893, 63.  Vera Hjeltin 
vetoomus, Koti ja Yhteiskunta 5/1893, 63.

234 Flinck 1994, 149; Naisasiasta ks. esim. Koti ja Yhteiskunta 2/1889; 6–7/1890; 11/1890; 
6–7/1893; 5/1896; 11/1896; Dagny 1886–; Kvinden og samfundet 3/1889, 71–76; Hvad vi vil 
1888–1894.

235 En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden, Dagny 5/1899, 112.



Kaupunkilaisnaisten perustaman ja johtaman Martta-Yhdistyksen tarkoituksena 
oli yhdistää sivistyneiden naisten voimat ja herättää alemman kansanluokan 
naiset toimintaan. Marttojen tarkoituksena oli levittää sivistystä kansan 
koteihin naisten kautta. Käytännön valistus- ja opetustyön tarkoituksena 
oli kotien aineellisen tason ja hygienian parantaminen.  Toiminta 
kansannaisten sivistämiseksi nojasi valistukseen kotitalouden eri aloilla, ja 
se nähtiin hyödyllisempänä kuin mielenilmaukset. Yhdistyksen perustajat, 
naisasialiitto Unionin piirissä toimineet naiset, katsoivat, että suomalaisilta 
talonpoikaisnaisilta puuttui kodin hoitoon liittyviä tietoja ja taitoja – sivistystä 
– ja juuri naisilla oli mahdollisuus vaikuttaa perheiden ja lasten elintapojen 
muutokseen. Tärkeimpinä vaikuttajina pidettiin perheenäitejä, palvelijoita ja 
kansakoulunopettajattaria.  Yhdistyksen alaosastoja perustettiin nopeasti koko 
maahan Pohjois-Suomea lukuun ottamatta, mutta yhdistys säilyi pitkään täysin 
helsinkiläisjohtoisena.236

Kun sivistyneistönaiset muovasivat Martta-Yhdistyksen periaatteellisen linjan 
1900-luvun alussa, kotitalous määriteltiin keskiluokkaisen ydinperheideologian 
mukaisesti perheenemännän ylläpitämäksi ja johtamaksi järjestelmäksi ja 
koti käsitettiin yhteiskunnan talousyksiköksi. Kotia pidettiin myös hengen 
ja ruumiin lepopaikkana, suojana, jonka tunnelman luominen oli erityisesti 
naisen vastuulla.237 Porvarillisen naisasialiikkeen näkemys naisen paikasta 

236 Ollila 1993, 10, 19–20, 25. Yhdistys perustettiin Lucina Hagmanin aloitteesta Helmikuun 
manifestin ja venäläistämistoimien vastavoimaksi. Se toimi muutaman kuukauden ajan 
Sivistystä kodeille–nimellä, jonka sääntöjä senaatti ei hyväksynyt. Yksinkertaisemmat 
säännöt hyväksyttiin ja yhdistyksen nimeksi valittiin Martta-Yhdistys. Lucina Hagmanin 
mielestä mielenosoitukset olivat turhia, valistukseen ja kasvatukseen tähtäävä toiminta 
sen sijaan lisäsi hänen ajatustensa mukaan kansannaisten henkistä arvostelukykyä ja 
toimintamahdollisuuksia. Marttaliikkeen nopea leviäminen perustui sekä yhdistyksen 
käytännönläheiseen toimintatapaan, että perustajien laajoihin henkilökohtaisiin suhteisiin. 
Ibid; Saarikangas 2004, 322.

237 Ollila 1993, 30–31. Ajatus perheen yhteiskunnallisesta merkityksestä oli peräsin J. J. 
Rousseaulta. Rousseau ei liitänyt kotitaloutta perheeseen, vaan näki perheen ensisijaisesti 
”kotina”, jonka sitoi yhteen sen jäsenten välinen rakkaus. Hegel kehitteli Rousseaun ajatuksia 
eteenpäin. Hegelille perhe oli ”valtion eettinen perusta”, yksikkö, joka jatkoi perinnettä 
ja siirsi siveellisyyden ajatusta kasvaville polville. Rousseaun tapaan Hegel näki perheen 
perustan rakkaudessa sekä kasvatuksessa. Perheellä oli myös materiaalinen perustansa. 

korkeimpana ja arvokkaimpana tapana palvella yhteiskuntaa. Ihanteiden ytimenä oli käsitys 
siveellisyydestä (sedlighet) ja perheen moraalisesta roolista valtiossa. Häggman 1994, 145, 
173–174.



ja tehtävistä perustui käsitykseen naisen luonnollisesta roolista sekä tähän 
perustuvasta työnjaosta yhteiskunnassa. Sukupuolet nähtiin toisiaan 
täydentävinä. Sukupuolten periaatteellinen tasa-arvo tunnustettiin, mutta 
sukupuoleen sidottua yksityisen ja julkisen rajaa kuitenkin korostettiin. Näkemys 
edusti sitä porvarillisen naisliikkeen yhteiskuntakäsityksen mukaista ideaa 
naiskansalaisuudesta, joka muodostui kansallisvaltion rakentamisen yhteydessä 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.  Suomalainen naisliike oli sitoutunut 
suomalaisuusliikkeeseen. Sivistyneistönaisten kansanvalistustoiminta perustui 
ajatukseen, että naisilla oli oma tehtävänsä kansakunnan rakentamisessa: oltiin 
tietoisia omista oikeuksista ja velvollisuuksista.238

Naiskansalaisuuden ytimessä olivat naisten oikeudet kansalaisina ja vapaudet 
yksilöinä sekä ajatus naisen sisäisestä kutsumuksesta kansakunnan äiteinä. 
Naisten työstä käytyyn keskusteluun aktiivisesti osallistunut Rosina Heikel 
vakuutti, että senkin jälkeen kun naisille avattaisiin ovet kaikille työaloille, 
naiset täyttäisivät edelleen tehtävänsä puolisoina ja äiteinä. Emansipoitunut 
nainen saattoi siis omistautua perheelleen tai naimattomana työlleen ja 

jonka ihanteen mukaisesti molemmissa kutsumuksissa toteutui äitiys, 
subjektiivisella tai yleisellä tasolla. Martatkin korostivat naisten roolia 
aktiivisina ja yhteiskunnallisina toimijoina kodeissa.  Perheenjäsenten tehtävänä 
oli toimia yhteiskunnan hyväksi ja naisilla oli oma tehtävänsä kansakunnan 
rakentamisessa. Naisen roolina oli toimia yhteiskunnassa kodin asialla: 
kotitaloustyö oli naisen perusvelvollisuus. Vapaaehtoisesti suoritettuna siitä 
muodostui siveellinen tapa, joka takasi koko kansakunnan menestyksen.239 

Käsitys naisten sisäsyntyisestä taipumuksesta huolenpitoon ohjasi ajatuksia 
naisille sopivista työaloista. Keskeistä oli, että naiset työskentelivät kodin 
piirissä ja sukupuolten välinen työnjako oli tiukkarajainen: naisen työt 
rajoittuivat talon sisäisiin ja pihapiirissä tapahtuviin töihin. Marttojen 
kansalaiskasvatuksen ytimenä olivat työn kunnioittaminen, ahkeruus ja 
yritteliäisyys. Yhdistyksen valistus- ja neuvontatyö liittyi kiinteästi naisten 
taloudenhoitotaitojen parantamiseen, johon käytännön työ puutarhassa liittyi. 
Sivistyksellä tarkoitettiin niitä tietoja ja taitoja, jotka tähtäsivät kotitalouden 

238 Ollila 1993, 28–29.

239 Ollila 1993, 30–34, 299–300.



kukoistukseen. Se saavutettiin tässä yhteydessä tietynlaisella koulutuksella ja se 
näkyi eettisinä ihanteina ja hyvinä käytöstapoina.240 

Valistus tapahtui yhdistyksen alkuvuosina Marttojen lähettien käymien 
keskustelujen kautta. Koulutetut puutarhaneuvojat veivät ”sivistystä koteihin” 
ja valistivat ja ohjasivat maaseudun naisia järkevään taloudenpitoon, oman 
kasvitarhan perustamiseen ja kanankasvatukseen. Martat jakoivat myös 
valistuskirjallisuutta ja järjestivät iltamia, joissa pidettiin esitelmiä. Iltamien 
avulla kerättiin varoja neuvontatyöhön, sillä paikallisyhdistyksien tavoitteena 
oli vakituisen puutarhaneuvojan palkkaaminen. Neuvonnalla ja valistuksella 
naisia kannustettiin itsenäiseen yritteliäisyyteen kodin piirissä. Martat edistivät 
myös yhteis- tai osuustoiminta-aatetta, jota kehiteltiin perustamalla osuuskuntia 
esimerkiksi kananmunien myyntiä ja jakelua varten.241 Marttojen toiminnassa 
painotettiin erityisesti yhdessä yhteisön hyväksi toimimisen merkitystä. Oli 
tärkeää, että naiset oppivat ajattelemaan oman kodin ohella yhteistä hyvää 
laajemminkin. Sippolan Marttojen puheenjohtaja Alma Forstén kirjoitti Emäntä-
lehdessä seuraavasti:

Jokainen M.Y:n jäsen, samalla kun hän itse puolestaan työskentelee 
puutarhassaan, taloudessaan ja kanalassaan, edistäen ja korottaen omia 
työalojaan, hän samalla tietää, että hän on osallisena naapuriensakin 
edistymiseen. Siten ei työskenteleminen tule tsekkääksi, vaan jokainen tuntee 
yhteisönsä suurta siunausta. […] Pienestä kipinästä syntyy liekki joka kyllä 
näyttää voimansa aikoja myöten. Pääasia on näissä riennoissa valmistaa 
tilaisuutta kaikille ja kaikkialla tasaisesti.242

Marttojen neuvojien ja konsulenttien kohtaama maaseudun todellisuus ei 
vastannut ihannekuvaa oppimishaluisista kansalaisista eikä uudistuksia aina 
otettu vastaan innokkaasti, sillä maaseudun yhteisöjen elämää säätelivät 
voimakkaasti paikalliset tavat ja perinteet. Marttojen kotitalous- ja 
puutarhavalistustyö oli ylhäältä alaspäin suuntautuvaa kasvatustyötä, jolla 
pyrittiin muokkaamaan maaseudun väestöstä ”kunnon kansalaisia” juurimalla 
heistä sivistyneistön väheksymiä tapoja ja uskomuksia: ”Ole valpas! Älä 
unohda kitkemistä! Rikkaruoho pyrkii kasvejasi vahingoittamaan. Taistele sitä 

240 Ollila 1993, 30–31.

241 Elfving 1908, 43; Ollila 1993, 10, 22–24, 34–36.

242 Forstén 1907, 9.



vastaan. Älä anna sen saada voittoa kasvitarhassasi. […] Rikkaruohoa täytyy 
vainota aina. Kohta kun se päänsä mullasta nostaa, on se pois nykäistävä. 
[…] Pidä puutarhasi siistinä ja puhtaana. Hoida asuntosi ympäristösi samalla 
rakkaudella kuin puutarhasi viljelysmaat.” Puutarhatyö esitettiin tapana kasvaa 
ja kehittyä – ja kitkeminen oli rivien välistä ja toisinaan aivan suorasanaisestikin 
luettuna kansan siveydestä huolehtimista. Puutarhalehdessä keskusteltiin usean 
vuosikymmenen ajan puutarhaviljelyn yleistymisen hitaudesta ja neuvojien 
hankalasta työsarasta. Neuvot ja ohjeet unohtuivat, kun maanviljelysseuran 
puutarhakonsulentti tai Marttojen neuvoja lähti paikkakunnalta.243 

1900-luvun ensikymmenillä neuvontatyö alkoi kuitenkin tuottaa tulosta. 
Toimintakertomuksessa vuonna 1913 todettiin, että ”Puutarhanhoitoon on 
tänä vuonna ponnella ryhdytty, 669 uutta puutarhatilkkua on perustettu, ja 
vuoden ajalla istutettujen puiden ja pensaiden luku nousee yli 4,000.” Naisten 
kouluttamista varsinaisiksi puutarhureiksi ei kuitenkaan pidetty marttojen 
piirissä tarpeellisena, vaikka koulutusta ja valistusta yleisesti ottaen pidettiin 
hyödyllisinä. Naisten työalan nähtiin olevan ensisijaisesti kodeissa eli 
maatiloilla, pappiloissa, maalaistaloissa ja pikkukaupunkien kaupunkitaloissa. 
Katsottiin, että neuvontatyössä toimimiseen riitti lyhyt kurssi, jolla opittiin 
perustaidot kasvitarhanhoidossa ja kasvisruokien valmistuksessa. Marttojen 
ajatukset puutarhavalistuksesta ja neuvontatyöstä ohjasivat voimakkaasti 
naisten kasvitarha-koulutuksen kehitystä. Valistuksen käytännön esikuvana oli 
Haapavedelle vuonna 1893 perustettu kasvitarha- ja keittokoulu.244

Yhtäältä ajatus naisten sisäsyntyisestä hoivavietistä määritteli naisten 
mahdollisuuksia työntekoon, kuten edellä on esitetty. Toisaalta naisten 
mahdollisuuksiin toimia ammatissa vaikutti käsitys heidän psyykkisistä 
ja fyysisistä voimavaroistaan. Rudolf Abelin viittasi esitelmässään 1893 
lausumallaan ajatuksella puutarhanhoidon ”virkistävyydestä ja elähyttävyydestä” 
ajankohtaiseen keskusteluun, jossa pohdittiin naisten mahdollisuuksia 

243 Ollila 1993, 179, 184; Ks. En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden, Dagny 
5/1899, 110; Puutarha -lehden keskustelut puutarhaviljelyn enenemisestä ja neuvonnan 
vaiheista1920-luvulle saakka, ks. Puutarha 1900–1930, passim.; Matleena, 1916, 106–107.

244 Ollila 1993, 34–36; Simonen, 1961, 102–114; Kertomus Martta–Yhdistyksen toiminnasta 
vuonna 1913, verkkojulkaisu. 



opiskeluun ja työntekoon. Tyttöjen koulunkäynnistä keskusteltiin laajasti, sillä 
naisten ei ollut suotavaa harrastaa liiallista ”lukemista ja miettimistä”. Rasittavan 
ja mahdollisesti sairastumiseen johtavan opiskelun sijaan käytännöllisen ja 
yksinkertaisen työn ajateltiin yleisesti olevan parantavaa, varsinkin säätyläistön 
toimettomille naisille. Ajatustyötä pidettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-
luvun alussa ”hermotyönä”, josta palautuminen vei paljon enemmän aikaa 
kuin ruumiillisen työn vaatima lepo. Toivottavinta oli, että naiset äitiyden ja 
kotitaloustyön kautta täyttäisivät tehtävänsä yhteiskunnassa.245 Sairaudesta 
muodostui siten ”portti” puutarhaan, mutta se oli myös puutarhatyötä rajoittava 
tekijä. Kotitalouden ohessa tapahtuvan kasvitarhatyön ajateltiin riittävän naisille, 
joille ”käytännönläheinen työ, joka ei rasittaisi ajattelua”, oli parasta lääkettä 
aikakauden muotisairautta, neurasteniaa, vastaan.246

Jenny Elfving jäi vanhempien sisartensa Esterin ja Naeman avioiduttua kotiin 

veljestään eikä koskaan avioitunut. Pormestari-isän varhainen kuolema vuonna 
1876 oli suistanut perheen taloudelliseen ahdinkoon. Elfving oli suorittanut 
nelivuotisen tyttökoulun oppimäärän Oulussa, mutta ei jatkanut opintoja 
perheen muutettua Helsinkiin. Myöhemmin vuonna 1890 hän suoritti setänsä 
kustantamana kirjanpitäjän tutkinnon Turun kauppaopistossa, saadakseen 
ammatin.247 

Valmistuttuaan Turusta Elfving työskenteli viisi vuotta Helsingissä 
hammaslääkäri Matti Äyräpään vastaanottoapulaisena, mutta ei viihtynyt 
toimessaan. Hän tunsi itsensä väsyneeksi ja toivottomaksi, koska hänen 
haaveensa pianistin ja laulajattaren urasta eivät voineet toteutua perheen alituisen 
taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Elfvingin uupumus ja toiveet jostakin 
muusta kuin kirjanpitäjän työstä tulkittiin perhepiirissä ”raskasmielisyydeksi 
ja unelmoinniksi”. Elfving ei kuitenkaan hyväksynyt ajatusta haaveistaan 
luopumisesta ja omaan osaansa tyytymisestä, saati vaatimusta Jumalan tahdon 
kunnioittamisesta, vaikka sukulaiset siihen vetosivat. He painottivat, että 
velvollisuudet tuli aina suorittaa ja muistaa, että muiden ihmisten asiat saattavat 

245 Uimonen 1999, 102–103, 107.

246 JME:MÄ 12.3.1896. KA 602:228; Uimonen 1999,102–103, 107.

247 Elfvingin perhepiirin 1890-luvun kirjeenvaihdon toistuvana aiheena oli Jennyn ja koko 



olla paljon huonommin kuin itsellä. Vieraillessaan kesällä 1895 Liperissä 

sukulaistensa ymmärtää, että ihmisen tulee elämässä seurata tunteitaan. Omista 
toiveista luopumisesta ja perheen taloudellisesta tilanteesta johtuva kalvava 
ristiriita johti Elfvingin jatkuvaan tyytymättömyyteen, jonka perhepiirissä 
tulkittiin olevan merkki sairaudesta.248

Tammikuussa 1896 Elfving hakeutui ruotsalaisen lääkärin Ernst Westerlundin 
hoitoon Enköpingiin. Ernst Westerlund (1839–1924) oli Ruotsin kuuluisin 
hermosairauksiin erikoistunut lääkäri, jonka hoitoon hakeuduttiin kaikista 

ja Ester Hällströmin välinen kirjeenvaihto, jossa ainoana ratkaisuna Jennyn 
ongelmiin nähtiin kova ja yksinkertainen työnteko.  Tohtori Westerlund ajatteli 
samoin. Hän piti Elfvingiä vaivannutta sairautta neurasteniana ja suositteli tälle 
”käytännönläheistä työtä, joka ei rasittaisi ajattelua”. Elfving kirjoitti Ruotsista 
Matti Äyräpäälle, että tuskin tulisi palamaan kirjanpitäjän toimeensa, sillä 
hermosairaudesta paraneminen veisi ”vuosikausia”.249

Westerlundin hoidossa oli myös Arborgan kaupungin lähellä sijaitsevan 
Götlundan pappilan rovasti Stenbeckin tytär. Tytärtään tapaamassa käynyt 
ruustinna Stenbeck tarjosi Elfvingille mahdollisuutta matkustaa Götlundaan 
lepäämään ja osallistumaan talon askareisiin. Jenny kirjoitti äidilleen, että 
”pappa Ernst” piti tarjousta hyvänä, kuten hän itsekin, sillä ongelmien 
pohtiminen ei edistänyt paranemista millään tavalla. Elfving vietti pappilassa 
kuukauden kutoen kangasta ja pohtien tulevaisuuttaan. Kirjeissään äidilleen 
hän valitteli omaa epävakauttaan ja sitä, että tuotti murhetta sukulaisille. Hän 
oli kuitenkin päättänyt parantua käytännölliseen ja yksinkertaiseen työhön 
ryhtymällä. Paluu kirjanpitäjäksi ei tuntunut mahdolliselta, vaikka toimi 
kaupan alalla olisi voinut olla mahdollisuus, jos vain sopiva paikka löytyisi. 
Kasvitarhatyö tuntui houkuttelevalta, vaikka Elfving epäilikin kurssien olevan 

248 Ruoff, verkkojulkaisu. Jennyn sairauden taustalla oli sisarten keskustelun perusteella myös 
”mahdoton” ja onneton rakkaus, mutta viittaukset tähän ovat vain vihjauksia ja pääosin rivien 

Hermostuneisuudesta ja neurasteniasta ks. Johannisson 1994, 18–19, 268; Ks. myös Tuohela 
2008 ja Uimonen 1999.

249 JME:MÄ 12.3.1896. KA 602:228.



vain ”työkansan naisille” tarkoitettuja.250 Elfving pohti mahdollisuuksiaan 
kirjeessään myös tohtori Äyräpäälle:

Tulee siis kysymys, mitä tehdä? Kun läksin, oli hartain toiveeni se, että jos kaikki 
kääntyisi hyvin, minä paikalla saisin tulla takaisin entiseen työhöni, niin kuin 
päätimme, ainakin täksi talveksi ja sitten keväällä lähteä Noran kouluun. […]
Toinen kysymys on, onko siitä [kasvitarhatyöstä] niin suuri hyöty, että se voi 
elatusta antaa? Tahtoisin nimittäin jos huomaan, että sovellun sellaiseen toimeen 
ja että se jouduttaa parantumistani antautua tämmöiseen työhön. Muuten pysyn 
kernaasti samalla alalla kuin ennen […].251

Jenny Elfving ei kuitenkaan koskaan palannut konttorityöhön. Sisarten – ja 
Jennyn omakin toive toteutui, kun hän pyrki Matti Äyräpään suosituksella 
keväällä 1896 Haapaveden kasvitarha- ja keittokouluun, ja aloitti opintonsa 
huhtikuussa kurssin ylimääräisenä oppilaana.252  Työnteosta ja sairaudesta tuli 
Elfvingin elämän läpikäyvä teema, johon hän palasi toistuvasti yksityisissä 
kirjoituksissaan. Kaksikymmentäviisivuotiaana koettu voimien ja elämän 
suunnan menettäminen vaikutti Elfvingin ajatuksiin koko hänen loppuelämänsä 
ajan. Hänen toimintansa puutarha-alalla osoittaa, ettei hän hyväksynyt naisille 
osoitettua paikkaa kasvitarhassa, vaan halusi antautua alalle ”sen täydessä 
mitassa”.253

Puutarha- ja ryytimaahoitoa harjoittavat pääasiallisesti maataviljelevät 
herrassäätyyn kuuluvat henkilöt, vaan sitäkin ainoastaan omaan tarpeeseen. 
Epäwarmuus wiljelyksen kannattawaisuudesta ja se että kaswitarhaviljelystä 
täällä pohjolassa wielä waillinaisesti tunnetaan on syynä siihen että 
kaswitarhawiljelys ei ole kehittynyt. Nyt on kuitenkin otettu askel eteenpäin, sillä 
noin kolme wuotta sitten antoi läänin Talousseura ensi kerran apua rouva N. 

250 JME:JSE 21.2.1896, 2.2.1896, 6.2.1896, 13.2.1896, 23.2.1896, 5.3.1896, KA ES 100.

251 JME:MÄ 12.3.1896. Matti Äyräpään (Europaeus) arkisto 602:228, KA

252 Ernst Westerlund Sällskapet, verkkojulkaisu; JME:JSE 21.1.1896, 2.2.1896, 6.2.1896, 
13.2.1896, 23.2.1896, 5.3.1896, 1.5.1896, KA, ES 100; JME: EH, KH 26.2.1896, KA, ES 
100. 

253 Mille aloille? [Anonym.]. Koti ja Yhteiskunta 12/1897, 135–136. 



Pöyhösen, Haapawedellä, kaswitarha- ja keittokoulun ylläpitämiseksi. Rouwa 
Pöyhösen uutteruuden ja taitawan johdon alla on tämä uusi yritys sangen hyvin 
menestynyt ja antaa hyviä toiveita kaswitarhawiljelyksen menestymisestä täällä 
kaukaisella pohjanmaallakin.[…] 254

Ruustinna Nora Pöyhönen (o.s. Europaeus) perusti vuonna 1893 kasvitarha- 
ja keittokoulun Haapaveden pappilaan.  Pöyhösen koulu ei ollut aivan 
ensimmäinen yritys naisten kouluttamisen alalla, mutta sitä voi kuitenkin pitää 
ensimmäisenä onnistuneena pyrkimyksenä muotoilla koulutusta. Turkulaisen 

herätellyt jo 1880-luvulla ajatusta naisille tarkoitetusta puutarhakoulusta. 

puutarhatöihin olisi taloudellisesti tarkoituksenmukaista, sillä naispuoliselle 
puutarhanhoitajalle oli mahdollista järjestää töitä taloudessa myös talviaikaan ja 
näin kustannukset jäisivät varsinaisen puutarhurin palkkaamista pienemmiksi. 
Seura anoi Suomen Talousseuralta avustusta naisten puutarhakoulun 
perustamiseen. Mainittuun hankkeeseen ei myönnetty avustusta, mutta 
seura päätti kuitenkin tukea 1000 markan vuosittaisella apurahalla naisten 
puutarhaharjoittelua. Vuosina 1886–90 apuraha myönnettiin 15 naiselle, jotka 
työskentelivät kukin puoli vuotta jossakin seuran hyväksymässä yksityisessä tai 
kauppapuutarhassa. Useimmat naiset siirtyivät harjoittelun suoritettuaan jollekin 

järjestää naisille sopivaa koulutusta jatkuivat, ja huhtikuussa 1892 aloitti Aura 
Trädgårdsvännen -seuran ylläpitämä Tuorla kvinnliga trädgårdsskötareskola 

toiminta jäi kuitenkin hyvin lyhytaikaiseksi. Sen kaksivuotiselle kurssille 
hyväksyttiin neljä oppilasta. Kahden toimintavuoden kuluttua koulu muutti 
Tuorlan kartanosta Koriston tilalle Kaarinaan. Koriston koulun neljästä 
oppilaasta yksi erotettiin huonon käytöksen vuoksi ja kaksi palasi kotiinsa 
suostumatta palaamaan kouluun. Taloudellisten vaikeuksien vuoksi koulun 
toiminta päättyi vuonna 1896.255 

Ruotsalainen naisasialehti Dagny julkaisi vuonna 1899 artikkelin En kvinlig 
trädgårdsskola på 65:e breddgraden, jossa Haapaveden koulua esiteltiin 
laajasti. Ruustinna Nora Pöyhönen oli lähettänyt koulussa viljeltyjä vihanneksia 

254 Elinkeinot. Louhi nro. 77, 7.7.1897, s. 2.

255 Simonen 1961, 122–123.



Tukholman yleiseen taide- ja teollisuusnäyttelyyn ja herättänyt siellä Fredrika 
Bremer Förbundetin puutarhajaoston puheenjohtajan Oscar Tammin huomion. 
Artikkelissa ruustinna Pöyhönen kuvaa puutarha- ja talouskoulun perustamista, 
tarkoitusta ja vaiheita.256  

Vakuututtuaan puutarhanhoidon hyödyllisyydestä Pöyhönen aloitti itsenäiset 
puutarhaopin ja maatalouskemian opinnot ja alkoi tehdä viljelykokeiluja 
omalla palstallaan. Pian hän huomasi puutarhan kasvattavan vaikutuksen, kun 
työhön osallistuivat myös perheen lapset. Syntyi halu jakaa tietoa ja tehdä 
jotain myös kansanlasten hyväksi. Pöyhönen hankki siemeniä kansakoulun 
oppilaille, jotka kävivät kerran viikossa pappilan puutarhassa työskentelemässä 
pienillä kasvimaillaan ja oppimassa viljelyn taitoja. Syksyllä lasten perheet 
kutsuttiin päivälliselle, joka oli valmistettu saadusta sadosta. Pöyhösen 
ajatus koulupuutarhasta ei ollut aivan uusi. Ruotsissa aatetta oli herätelty 
jo 1860-luvulla, jolloin ilmestyi Olof Enerothin laajalle levinnyt teos Om 
skolträdgårdar och seminarieträdgårdar (1861). Suomeen ajatuksen toi Uno 

koulujen yhteyteen perustettuja puutarhoja ja oivaltanut niistä saatavan sekä 
materiaalisen että kasvatuksellisen hyödyn. Seminaarien yhteyteen perustettiin 
puutarhoja, mutta koulupuutarha-aatteen leviäminen oli hidasta. Koulupuutarhan 
menestyminen, mikäli niitä perustettiin, oli opettajan innokkuuden varassa.257 

Haapaveden pappilaan ei kuitenkaan syntynyt koulupuutarhaa. Lasten innostus 
hiipui, eikä se tarttunut heidän vanhempiinsa, kuten oli ollut tarkoitus. 
Omien kokemustensa sekä tohtori Relanderin että kansakoulunopettaja 
Kanppisen kannustamana Pöyhönen päätti perustaa koulun nuorille naisille. 

256 En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden, Dagny 5/1899, 107–114. Ks. myös 
Aftonposten 5.10.1897, nr. 230, 3. En lika glädjande som intressant öfverraskning är den 
uttstälning från Finland, hvilken anordnades af föreståndarinnan för trädgårdsskolan 
vid Haapavesi, prostinnan Pöyhönen. Det intressanta i saken är icke blott, att man får 
se ovanligt vackra grönsaker […]. Nämda skola är nämligen en uppfostringsanstalt för 
kvinliga trädgårdselever och afser hufvudsakligen att bibringa allmogens döttrar tillräcklig 
kännedom i trädgårdsodling för skötseln av egna trädgårdar. För detta ändamål är anordnad 
en 6 månaders kurs för 12 elever i sänder[…]; Pöyhönen, 1992, passim. 

257 En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden , Dagny 5/1899, 109; Flinck 1994, 158–159. 
Koulupuutarhat yleistyivät 1900-luvun alkuun mennessä ja vuonna 1943 kouluhallitus antoi 
ohjeen, että jokaiseen maalaiskansakouluun tuli perustaa puutarha. Simola 1965, 186–197; 
Kasvatuksen ja koulupuutarhan suhteista, Tuomaala 2007, 256–257.



Perheenemännän vastuulle kuului myös terveellisen ravinnon hankkiminen ja 
valmistaminen. Talousopetuksen liittäminen puutarhakoulun rinnalle oli siten 
itsestään selvää, sillä oli ilmeistä, ettei puutarhan tuotteita ei osattu tarpeeksi 
hyödyntää kotitalouksissa. Peruna oli suosituin kasvisravinto, mutta esimerkiksi 
papujen ja sipulin käyttö oli vielä täysin tuntematonta.258 

Pöyhöselle itselleen koulutuksen edut olivat selviä: kasvisruokavalion 
terveellisyys, naisten ruumiinvoimien lisääntyminen sekä kauniin 
kotiympäristön luominen puhuivat puutarhakoulutuksen puolesta. Pöyhönen 
oli myös vakuuttunut siitä, että tieto puutarhaviljelyn hyödyllisyydestä leviäisi 
kansan keskuuteen paremmin naisten kuin miesten välityksellä. Miehet 
hakeutuisivat kouluista palvelukseen kartanoihin ja kasvitarhaviljelyksen taidot 
pysyisivät samalla tasolla kansan keskuudessa kuin ennenkin. Rahvaantyttärien 
mukana oppi leviäisi koteihin. Sen lisäksi Pöyhönen piti ”korkeampien 
puutarhakoulujen” opetusta hyödyttömänä kansansivistyksen kannalta, sillä 
niiden opetuksessa hänen tärkeänä pitämänsä kasvitarhaviljelys oli vain 
sivuseikka.259

Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulu sai alkupääomansa senaatilta Oulun 
talousseuran johtajan, Johannes Gripenbergin avustuksella. Vuotuinen 1400 
markan avustus, josta jaettiin oppilaille 600 markkaa apurahoina, mahdollisti 
opetuksen aloittamisen toukokuussa 1893. Nora Pöyhöselle Oulun talousseura 
myönsi avustuksen Helsinkiin tehtävää opintomatkaa varten. Pöyhönen sai 

kanssa hän oli kirjeenvaihdossa.260  

258 En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden , Dagny 5/1899, 110. Sortavalan seminaarin 
johtajana vuosina 1908–1928 toiminut K. A. O. Relander (1863–1930) oli seminaarien 
puutarhaviljelysten ja -opetuksen tarkastaja ja julkaisi mm. Puutarhakirjan kansakouluja 
varten, josta otettiin vuosien 1905–1919 välisenä aikana neljä painosta. Relander 1905 ja 
1912.

259 En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden,  Dagny 5/1899, 112.

260 Simonen 1961, 130; OG:NP, 1.3.1894, HEK 13, Eb:1–2, OMA: […] Beträffande trädg. 
 sällskapets ägo hvaraf Bestyrerlsen beslutit till 

eder öfversända några exempel hvilka afgå med första part under korsband. Ang.  litteratur 

kommer äfven att öfversändas. ; Ks. myös Pöyhönen, 1992, passim.



Haapaveden puutarha- ja talouskoulun kursseista ilmoitettiin sanomalehdissä 
ympäri maata. Vuoteen 1899 mennessä koulusta oli valmistunut 75 oppilasta, 
joista 63 oli suorittanut koko puolivuotisen kurssin ja kaksitoista seurannut 
luentoja muutamien kuukausien ajan. Pöyhönen haki koululle valtionapua 
yhteensä 1400 markan verran, sillä hän päätteli, etteivät ”talonpoikastyttäret” 
uhraisi kesäänsä varsinkaan maksusta koulutukselle, jonka hyödyistä ei ollut 
takeita. Valtionavun ansiosta koulu oli oppilaille ilmainen, mutta Pöyhönen 
hyväksyi myös vuosittain muutamia ylimääräisiä oppilaita, jotka kustansivat 
opiskelunsa itse.261 

Pöyhösen ajatukset puutarhatyön terveyttä edistävistä puolista, hyvistä 
ruumiinvoimista ja terveellisestä ravinnosta olivat Jenny Elfvingille 
ensisijainen syy hakeutua Haapaveden kouluun. Elfving suhtautui opintoihin 
kunnianhimoisesti ja alkoi toden teolla ajatella kasvitarhaneuvojan tai 
puutarhaopettajan ammattia uutena mahdollisuutena itselleen. Haapavedellä 
hän ymmärsi työn vaativuuden, jos tarkoituksena oli tulla toimeen viljelmistä 
saatavilla tuloilla. Elfving totesi kirjeessään äidilleen, että työ koululla oli 
huoletonta, sillä sen tuloksista eli sadosta ei tarvinnut kantaa suurta huolta, mutta 
jos tarkoitus olsi toden teolla hankkia puutarhaviljelyn avulla elanto, pitäisi 
tietoa hankkia esimerkiksi venäläisiltä kauppapuutarhureilta Helsingissä:

Jag tänker man inte vore så sorglös, då man hade egna odlingar, som borde gifva 
bröd. Det är både Sigrid och jag ense om, att om vi börja med trädgårdsodling, 
borde det ställas så, att man förtjänar på den så mycket som möjligt. Om jag 
vid lämplig tid vistas i Helsingfors, tänker jag gå och se huru ryssarna odla 
sin trädgård. Tant påstår, att de hafva det mest praktiska sättet, med minsta 
omkostnader och besvär och mesta afkastningen. Angående kvaliteten råder olika 
meningar.262

Elfving ja samaan aikaan hänen kanssaan yhtä aikaa koulun aloittanut Sigrid 
Alfthan saivat varsin vapaasti valita, miten he osallistuivat koulun opetukseen 
ja käytännön töihin.  He seurasivat teoriaopetusta ja työskentelivät muiden 

261 En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden , Dagny 5/1899, 112.

262 JME:JSE 24.5.1896, ES 100, KA; Kauppapuutarhoista yleensä ja erit. Helsingissä ks. Arkio 
1991, 63–68; Simonen 1961, 133–151.



oppilaiden rinnalla viljelyksillä.263 Käytännön työn tarkoituksena oli opettaa 
kaikki puutarhan työt taimien koulimisesta lavaikkunoiden valmistamiseen ja 
niiden suojaksi tarvittavien kaislamattojen kutomiseen. Työssä opittiin myös 
paljon sellaista, mikä kirjoista lukemalla olisi jäänyt epäselväksi, kuten eri 
kasvien vaatimien erilaisten kasvualustojen valmistamista ja taimikasvatuksen 
perusteet:

Vi ha f.m. fyra drifvbänkar färdiga, tre olika slag och två till blir det. En är kall 
[epäselvä], två halfvarma och en varm. Det är ett förskräckligt bråk med alla 
de där olika myllorna och sorterna som skola blandas ihop. Det förekommer vid 
omskolningen, och alt efter hand som vi så till, blir det mera arbete med dem. 
Olika växter skola ju ha så olika jordmån, och det är nu detta man [epäselvä] 

sådda, som ej ännu stigit upp, och ett svalt rum för helt små plantor. Så snart 
de äro
krukor och lådor i alla möjliga fönster. Deras vattnande och krafsande tar ej litet 
tid. Alla arbeten som i något avseende hör till trädgårdskötseln skola vi göra, 
åtminstone ordinarie eleverna. Vi extra har stora friheter. T.ex. drifvbänksglasen, 
-därtill beställas endast ramarna af snickarn, eleverna måla dem, fastsätta glasen 
med själf tillverkad kitt m.m. i samma stil. Men detta tycker jag är mycket bra, 
ty då lär man sig att reda sig själf med allting. Halmmattor till drifbänkarna har 
vi äfven bundit, eller som vi kalla det, ”väfvit”. Inte tror jag precis att eleverna 
blir alltför ansträngda, om de blott själfva äro förnuftiga, men nog få de arbeta 
duktigt. Allt mylla, gödsel o.d. bäres på bår af två i sender. Nog ha vi äfven varit 
med därom, ehuru naturlig. frivilligt.264

Elfvingin pitkä selostus kuvaa käytännön opetuksen perusteellisuutta. Oppilaat 
joutuivat tekemään kaiken itse ja Pöyhönen kiersi tarkastamassa tehdyt työt 
ja korjasi virheet. Työnteon myötä erityisesti säätyläistaustaiset työntekoon 
tottumattomat oppilaat, kuten Elfving ja Alfthan, saivat vankan työkokemuksen.  
Opetus ei ollut kuitenkaan niin hyvin järjestettyä, kuin Elfving olisi odottanut, 
eivätkä teoreettiset aineet olleet erityisen vaativia. Oppitunteja oli kerran 
viikossa, muutaman tunnin verran kerrallaan, mutta käytännön työtä ohjattiin 
jatkuvasti.  Oppilaat asuivat koululla, ja työtä tehtiin viljelyksillä aamusta iltaan. 
Työt aloitettiin aamulla seitsemältä ja lopetettiin yhdeksältä illalla. Välillä 
pidettiin taukoja, eikä työnteossa ollut kiirettä, vaan kaikki auttoivat toisiaan:

263 Elfving ei tuntenut Sigrid Alfthania (1867–1968)  entuudestaan, eikä yhteydestä heidän 
välillään Haapavedellä vietetyn ajan jälkeen ole säilynyt tietoa. 

264 JME:JSE 1.5.1896, ES 100, KA.



Aldrig någon ”hätä”, utan alt görs så där i sakta lunk, och ids man ej med 

hjälpsamhets anda i allmänhet, likaså bemötandet från värdsfolkets sida är riktigt 
förvånansvärdt vänlig.[...]265

Pöyhösen kuvaus koulun perustamisvaiheista ja Elfvingin kertomus opetuksen 
sisällöstä ja tavoista kuvaavat hyvin niitä käytäntöjä, jotka määrittivät 
naisten puutarhakoulutusta sen alkuvaiheissa. Haapaveden mallin mukaan 
Suomessa perustettiin vuosina 1900–1909  yhteensä kymmenen naisille 
suunnattua kasvitarha- ja keittokoulua. Kuten Haapavedellä, koulujen opetus 
perustui useimmiten lyhyisiin kesäkursseihin, joiden tarkoituksena oli opettaa 
kansannaisille kasvimaan hoitoa ja terveellisen kasvisruuan valmistamisen 
taitoja käytännössä. Kasvitarhakoulujen yleistyessä naisten puutarhakoulutuksen 
kehittämistä ja yhtenäistämistä alettiin pohtia valtiollisella tasolla. Koulutuksen 
suuntaviivoja määriteltiin senaatin komiteoissa, joiden mietinnöt julkaistiin 
vuosina 1906 ja 1915.266

Nuo synkät perusraivauksen ajat, jolloin kansamme sai ponnistaa kaiken 
sitkeän voimansa taistellakseen jokapäiväisen leivän edestä karua luontoa ja 
pohjan hyisiä halloja vastaan, ovat jo kauas jälelle jääneet. Murrettu on hallan 
mahti, perattu korven kolkat, ojitettu suot ja rämeet. Vahvan jalansijan on 
maanviljelys itselleen anastanut, nopeasti on kehitys käynyt ja yhä uusia uria on 
avattu. Näin ovat jo vähitellen puutarhanhoidollekin alkaneet meikäläiset olot 
kypsyä. Alkukehityksensä aikoina on tämä ammatti melkein yksinomaan ollut 
muukalaisten hallussa ja varsinainen kansamme on pysynyt siitä visusti erillään. 
Mutta vähitellen on se alkanut vetää huomiota puoleensa. Yksi ja toinen silmä 
on avautunut näkemään tämän ammatin todellista hyötyä. Siinä on riittävä alku! 
Ryhdytään kokeilemaan muukalaisilta saadun esimerkin nojalla ja siellä täällä 

265 Minns ej om jag beskrifvit vår arbetsordning. Arbetstiderna äro: 7–9, 10–1 och 4–9. Tycker 
ni vi borde ställa till strejk? Nej, det är allt mycket lämpligt och för trött blir man ej emedan 
man aldrig behöver arbeta med brådska. Det är just det som är så skönt och som komma att 
verka välgörande på mig. JME:JSE 1.5.1896, ES 100, KA.

266 En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden, Dagny 5/1899, 107-114; JME:JSE 
1.5.1896, 24.5.1896, 14.6.1896, 26.7.1896, ES 100, KA; Lagerblad, Nieminen 1948, 5; 
Komiteanmietintö 1906:3; Komiteanmietintö 1915:5. Komiteat asetettiin vuosina 1904 ja 
1908.



saadaan jonkinlaista menestystäkin kokea. Tämä antaa yhä uutta intoa ja siten 
saavutetaan yhä parempia tuloksia.267

Vuonna 1897 olivat useat suomalaiset puutarhaseurat kauppapuutarhuri Ossian 
Lundénin ja valtionpomologi Björn Lindbergin johdolla laatineet yhteisen 
ehdotuksen puutarhanhoidon opetuksen järjestämiseksi ja uuden puutarhakoulun 
perustamiseksi.  Puutarha-alan ammattien arvostusta haluttiin nostaa 
koulutuksen avulla, sillä olemassa olevaa koulutusta pidettiin riittämättömänä 
eikä sen katsottu vastaavan kehittyvän yhteiskunnan tarpeita. Erityisesti 
kiinnitettiin huomiota siihen, ettei puutarhaviljelyn teoreettista opetusta ollut 
tarpeeksi saatavilla. Tarvittiin ammattilaisia, joilla olisi ”laajempi näkökanta 
ja suurempi sivistys”. Keisarillinen senaatti antoi ehdotuksen perusteella 
vuonna 1898 Keisarillisen majesteetin Armollisen julistuksen puutarhanhoidon 
opetuksen järjestämisestä Suomessa, jossa hahmoteltiin korkeamman 
puutarhaopetuksen suuntaviivoja. Julistuksen perusteella päätettiin perustaa 
Suomeen korkeamman puutarhaopetuksen osasto Mustialan maatalousopiston 
yhteyteen. Samalla laadittiin kouluja koskeva ohjesääntö. Puutarhakoulun 
perustaminen Mustialaan ei kuitenkaan toteutunut.268

Puutarhanhoidon opetusta koskevan mietinnön julkaisemisesta lähtien 
puutarhakoulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä keskusteltiin laajasti alan 
lehdissä, seurojen, niin maamies- kuin puutarhaseurojen – kokouksissa sekä 
erilaisissa esitelmätilaisuuksissa. Puutarha-alalla toimivat ammattilaiset 
– puutarhurit, kauppapuutarhurit ja hedelmäviljelykseen erikoistuneet 
neuvojat, pomologit – näkivät koulutuksen kehittämisen ensisijaisen 
tärkeänä kysymyksenä koko alan tulevaisuuden kannalta. Kuopiossa 1906 
järjestetyn Suomen yhdennentoista maanviljelysnäyttelyn yhteydessä 
keskusteltiin puutarhakoulutuksen järjestämisestä, ja vaadittiin erityisesti 
naispuutarhaneuvojien oppikurssien lisäämistä ja kurssien opetusohjelman 
laajentamista. Puolen vuoden kursseja pidettiin liian lyhyinä ja oppilaiden 
pohjasivistystä heikkona. Naispuolisten puutarhaneuvojien työ liittyi kiinteästi 
kotitalouteen ja perheeseen: neuvojien tärkeimpänä tehtävänä nähtiin emäntien 
innostaminen kotipuutarhanhoitoon muun taloudenpidon ohessa. Naisten 
neuvojakoulutukseen liittyi olennaisena osana taloudenhoito ja terveysoppi, 

267 Komiteanmietintö 1906:3, 3,10.

268 Haapanen et al. 1935, 3–4; Komiteanmietintö 1906:3, 3,10; Simonen 1961, 159.



myös kanan- ja karjanhoidon opetusta suositeltiin. Teoreettinen opetus tuli 
keskusteluun osallistuneiden mielestä perustaa käytännölliselle pohjalle 
silmälläpitäen puutarhanhoitoa maalaisoloissa. Neuvojilta vaadittiin pedagogisia 
kykyjä, käytännöllisyyttä ja rakkautta puutarhatyöhön.269 

Huoli koulutuksen laadusta ja järjestämisen tavoista kirjattiin senaatin vuonna 
1904 asettaman puutarhaopetuksen järjestämistä varten työskennelleen 
komitean mietintöön, joka luovutettiin Keisarilliselle Majesteetille vuonna 
1906. Tilanne ei edellisen, vuoden 1898 mietinnön valmistumisesta 
kuluneessa vajaassa kymmenessä vuodessa ollut muuttunut ja keskustelua 
puutarhakoulutuksen järjestämisestä käytiin vilkkaasti muun muassa Puutarha-
lehdessä. Komiteamietinnössä pohdittiin syitä siihen, miksi puutarhatalouden ja 
-koulutuksen kehittämiseen suhtauduttiin edelleen nurjasti, vaikka elinkeinon 
kansantaloudelliset vaikutukset tunnettiin suuriksi. Suomen tilannetta verrattiin 
naapurimaihin, joissa puutarhaviljelystä edistettiin monella rintamalla, niin 
syrjäseutujen kodeissa kuin kaupallisena elinkeinona:270 

Puutarhanhoito on ammatti, jolla on sangen monipuolinen vaikutus. 
Arvaamattoman suuri on sen merkitys ihmiselle ja kokonaiselle kansalle 
terveellisen ravinnon ja siitä johtuvan sekä ruumiillisen että henkisen 
hyvinvoinnin tuottajana! Ei myöskään ole vähäiseksi arvosteltava sen eettillistä 
vaikutusta kansaan, raakuuden poistajana, luonteen jalostajana, hienostajana! 
Koska puutarhanhoito on näin monipuolista hyötyä ja siunausta tuottava 
ammatti, niin miksi sitä meillä niin vähän harrastetaan? Mikä on syynä 
kansamme suureen välinpitämättömyyteen tämän ammatin suhteen?271

Komitean puheenjohtajana toimi K. A. O. Relander ja sen jäseninä olivat 
kauppapuutarhuri V. F. Sagulin, lääninpuutarhuri A. V. Henriksson, puutarhuri 
B. W. Heikel ja maisteri Gustav Ignatius. Komitean jäsenistä Benjamin Walter 
Heikel oli valmistunut puutarhuriksi vuonna 1902 Proskaussa, Saksassa, ja 
Gustav Ignatius tehnyt samana vuonna senaatin stipendin turvin opintomatkan 
tutkiakseen puutarhanhoitoa ja ylempien puutarhakoulujen opetustapaa 

269 Puutarhakomitean lausunto maanviljelysseurojen edusmiesten käsiteltävänä, II. Puutarha 
12/1906, 168–169.

270 Komiteanmietintö 1906:3, 2–3. Koulutuksesta käyty keskustelu, ks. Puutarha 1898–1908, 
passim.

271 Komiteanmietintö 1906:3, 1–2.



Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa. Naisten puutarhakoulutusta koskevan 
osuuden työstämiseen osallistui Alma Forstén Sippolan puutarhakoulusta.272 
Komitea kokoontui ensimmäisen kerran toukokuun lopulla vuonna 1904. Gustav 
Ignatius kuvaili komitean työn tarkoitusta Puutarha-lehdessä seuraavasti:

Korkeamman puutarhakoulun tarkoituksena olisi kohottaa puutarhanhoidon 
mainetta ja hyötyä maassamme valmistamalla sivistyneitä, alaansa 
todella innostuneita ja perehtyneitä ammattimiehiä, lääninpuutarhureita, 
puutarhanhoidon opettajia ja ohjaajia alempiin puutarhakouluihin, 
maanviljelyskouluihin, seminaareihin ym. korkeampiin, enemmän vastuunalaisiin 
paikkoihin”273

Vaikka koulun puolesta esitettiin painavia argumentteja, pidettiin sen 
perustamista myös ennenaikaisena ja jopa tarpeettomana. Mielipiteet myös 
koulutuksen pituudesta ja opetuksen sisällöistä jakautuivat. Vuonna 1906 
kokoontunut Puutarhamiesten kokous esitti mielipiteenään, että alalla toimivia 
ammattilaisia olisi pitänyt kuunnella tarkemmin mietinnön valmistelussa. 

Lundénin muodostamalle lähetystölle, että kaikille maassa toimiville 
puutarhatarhaseuroille ja -yhdistyksille taattaisiin mahdollisuus lausua 
mielipiteensä mietinnöstä ennen sen vahvistamista senaatissa. Vuoteen 1908 
mennessä kaikki asiaa koskevat lausunnot olivat saapuneet senaattiin. Päätös 
korkeamman puutarhakoulutuksen aloittamisesta ja Lepaan puutarhaopiston 
perustamisesta tehtiin vuonna 1909.274 

272 Haapanen et al. 1935, 4–5; Uutisia: Ylempi puutarhakoulu, Puutarha 4/1904, 30; Uutisia; 
Puutarhanhoito-komitea, Puutarha 5/1904, 38; Uutisia: Puutarhakoulut, Puutarha 11/1904, 
87; Komiteanmietintö 1906:3, 48.

273 Ignatius 1904, 1–2.

274 Korkeamman puutarhakoulutuksen syntyvaiheista ja tarpeesta, ks. esim. Uutisia: 
Puutarhakoulut, Puutarha 11/1904, 87 ja Lundén 1906c, 178–184; Lepaan puutarhaopiston 
yleisen puutarhanhoidon opettajaksi nimitettiin komitean työskentelyssä mukana ollut 
Gustav Selim Ignatius. Hän oli suorittanut Kööpenhaminan maatalouskorkeakoulusta 
puutarhakandidaatin tutkinnon. Hedelmänviljelyksen opettajaksi nimitettiin B. W. Heikel 

kuukauden stipendi ulkomaisten puutarha-ammattikoulujen työtapoihin tutustumista 
varten. Johan Fredrik Stenman nimitettiin koulun talonmieheksi. Myös Ignatius matkusti 
koulun perustamisvaiheessa tutustumaan kasvihuonetekniikkaan Berliiniin yhdessä 
arkkitehti H. Helinin kanssa. Matkalla he tutustuivat myös laajemmin Saksan ja Norjan 
puutarhaopistoihin. Ensimmäiset oppilaat kouluun hyväksyttiin vuonna 1912. Hakijoita 
kaksivuotiseen koulutukseen oli 18, joista 12 hyväksyttiin, joukossa kolme naista: Hellin 



Puutarhakoulutus jakautui siten julkisessa keskustelussa ja komiteamietinnössä 
”korkeampaan” koulutukseen ja alempiin kaksivuotisiin ammattikouluihin. 
Erikseen esitettiin järjestettäväksi oppikursseja puutarhaviljelyn edistämiseksi 
kansan keskuudessa. Alempaan koulutukseen luettiin naisten puutarhakoulut, 
puutarhanhoidon neuvojien kouluttaminen, maamies- ja maanviljelyskouluissa 
järjestettävä puutarhaopetus sekä seminaarien ja kansakoulujen puutarhaopetus.  
Lepaan opiston alkuvuosina Suomessa toimi viisi alempaa puutarhakoulua, 
Billnäsin, Myllysaaren, Rantakylän, Niittylahden ja Långsjön koulut.275 

Kasvitarha- ja talouskoulut muodostivat oman ryhmänsä, sillä pidettiin parhaana, 
että naisten puutarhakoulutus kytkettiin talouskoulujen yhteyteen, kuten oli 
1890-luvun puolivälistä lähtien tehty. Kouluissa naiset saivat riittävät tiedot 
ja taidot kodin taloudelliseen hoitoon. Talous- ja kasvitarhakouluissa annettiin 
käytännöllistä viljelyopetusta ja puutarhasivistyksen toivottiin leviävän koulujen 
kautta maalaiskansan koteihin. Ruustinna Nora Pöyhösen johtamaa Haapaveden 
Kasvitarha- ja keittokoulua pidettiin malliesimerkkinä naisille suunnatusta 
koulutuksesta Pohjoismaissa. Haapaveden esimerkkiä seuraten Alma Forstén oli 
perustanut Sippolaan Talous- ja Puutarhakoulun vuonna 1898.276

Maassamme löytyy muutamia puutarhakouluja, jotka ovat järjestetyt 
yksinomaa naisia varten. Se tärkeä sija, joka naisella on kodissa, ja varsinkin 
perheenemännän suuri vaikutus kasvavaan sukupolveen, yksityiseen kotiin 
ja koko yhteiskuntaan, takaa meille, että tällaisilla kursseilla on oleva suuri 
merkitys maallemme. Sitä todistaa myös nykyisistä kouluista saatu kokemus. 
Ovathan esim. Haapaveden ja Sippolan puutarhakoulut jo vaikuttaneet useita 
vuosia, ja molemmat ovat saavuttaneet sangen hyvän maineen kautta maan.277

Brax, Fanni Mattila ja virolainen Liisa Johani. Ensimmäisen vuosikurssin oppilaat 
valmistuivat vuonna 1915, Simonen 1961, 177–181; Haapanen et al. 1935, 5–15.

275 Uutisia: Puutarhakoulut, Puutarha 11/1904, 87 ja Lundén 1906c, 178–184; Simonen 1961, 
177–181.

276 Lagerblad, Nieminen 1948, 5¸ Naiset puutarhan hoitajina. Koti ja Yhteiskunta 6–7/1890, 77; 
Ramsay 2003, 252–255¸ Ollila 1993, 56–70; Komiteanmietintö 1906:3, 15–56; Ks. esim. 
myös: Komiteanmietintö 1915:5. Vuonna 1911 varsinaisia puutarha- ja talouskouluja olivat 
Högvallan, Sippolan, Järvenlinnan, Tuunaansaaren, Päivölän, Haapaveden, Pääskylän ja 
Jolman koulut. Lisäksi puutarhaopetusta annettiin talouskouluissa Tampereella, Kuopiossa, 
Viipurissa ja Mynämäellä, sekä yksityisissä oppilaitoksissa. Simonen 1961, 177–181.

277 Komiteanmietintö 1906:3, 48–49.



Vuonna 1907 eduskunta kehoitti senaattia asettamaan komitean suunnittelemaan 
naisten taloudenhoito-opetusta Hedwig Gebardin anomuksesta. Komitea aloitti 
työnsä vuonna 1908 maisteri Bruno Granit-Ilmoniemen johdolla. Komiteaan 
kuuluivat Niittylahden puutarhakoulun ja Pohjois-Karjalan kansanopiston 
johtaja J. H. Hakulisen lisäksi vapaaherratar Ida Yrjö-Koskinen, Järvenlinnan 
puutarhakoulun johtajatar neiti Jenny Elfving ja Haapaveden kasvitarha- ja 
keittokoulun johtajatar ruustinna Nora Pöyhönen. Komitean sihteerinä toimi 
Kyösti Sipilä. Komiteanmietintö valmistui pitkällisen työn jälkeen vuonna 
1915.278

Molempien komiteanmietintöjen yhteinen linja oli, että puutarhaopetus jakautui 
korkeampaan puutarhaopetukseen sekä kotitalousoppilaitoksissa annettavaan 
kasvitarhaviljelyopetukseen. Vuonna 1915 ilmestynyt naisten taloudenhoito-
opetusta koskeva mietintö vahvisti hyväksi koettua ja maassa jo useissa 
oppilaitoksissa vallitsevaa käytäntöä. Puutarhakursseja pidettiin keväisin 
ja kesäisin, ja talvella siirryttiin opetuskeittiöön opiskelemaan ruuanlaittoa 
ja muita talousaineita.  Jenny Elfving  kirjautti kuitenkin mietintöön sitä 
koskevan vastalauseen. Elfving piti mietinnön keskeisenä heikkoutena sitä, että 
puutarhaopetus oli osa talousopetusta. Samalla hän kiinnitti huomiota siihen, että 
naisille suunnatusta ja suunnitellusta opetuksesta käytettiin edelleen nimitystä 
kasvitarha, joka Elfvingin mielestä koski vain yhtä osaa puutarhaviljelyksen ja 
koko puutarhan kokonaisuudesta.279

Elfving katsoi, että jako puutarhakouluihin ja talous- ja kasvitarhakouluihin 
vahvisti nais- ja miesammattilaisten välistä eroa. Puutarha-ala jakaantui 
mietinnössä yhtäältä varsinaiseksi puutarhaviljelyksi, johon kuuluivat 
kasvitarhaviljely, hedelmänviljely sekä koristekasvien kasvattaminen ja 
toisaalta kotien yhteydessä tapahtuvaan kasvitarhanhoitoon, jota pidettiin 
naisille sopivimpana ja hyödyllisimpänä alana. Ammatillinen koulutus 
oli suunnattu kaupunkien, rautateiden, kanavien ja läänien puutarhureiksi 
tähtääville sekä puutarhaopettajiksi haluaville henkilöille. Puutarhurin ammattia 
ei kuitenkaan katsottu naisille sopivaksi, vaan naisten puutarhakoulutus 
liitettiin kotitalouskoulutuksen osaksi. Myös puutarha-alaa koski Elfvingin 
mielestä edelleen kysymys naisten sopivuudesta työhön sen koko mitassa 

278 Simonen 1961, 180. Komiteanmietintö 1915:5.

279 Komiteanmietintö 1915:5, 261–307.



ja heidän mahdollisuuksistaan edetä alalla. 280  Asetelma oli pysynyt lähes 
muuttumattomana 1890-luvulta lähtien, kuten anonyymiksi jääneen kirjoittajan 
tekstistä Koti ja Yhteiskunta -lehdessä saattaa havaita. Kirjoituksessa pohdittiin 
laajasti naisten mahdollisuuksia hankkia itselleen ammatti. Oliko kirjoittaja 
Elfving, jää arvauksen varaan. Äänenpainot ovat kuitenkin tuttuja:

”[…] Äsken luettiin sanomalehdissä, että senaatti oli hyljännyt neiti Anna 
Åkessonin hakemuksen, saada esiintyä asianjajana, syystä että hän on 

kansakouluntarkastajan virkoja sukupuolestaan huolimatta. Jokainen muistaa 
mitä melua pidettiin valtiopäivillä sen johdosta, että pyydettiin naisille oikeutta 
ilman erivapautta sukupuolestaan saada hoitaa opettajan virkoja valtion 
lyseoissa. Kun lukee lääkintöhallituksen ehdotusta naislääkärien oikeuksista 
Suomessa, niin huomaa että se on täynnä määräyksiä ja rajoituksia, aivan kuin 
olisi jo edeltäpäin tietty asia, että juuri naiset aina pyrkivät niihin virkoihin, jotka 
kaikkein vähimmin soveltuvat heille. Kaikista näistä esimerkeistä käynee selville, 
kuinka vähän halutaan naisia opillisille työaloille. Siis lienee tarkoitus, että 
heidän pitää enemmän antautua käytännöllisille aloille?[…]”281

Kirjoittaja referoi pitkälti vuonna 1897 julkaistua ehdotusta puutarhanhoidon 
opetuksen järjestämiseksi ja toteaa, ettei ehdotuksesta käy ilmi otetaanko 
naisiakin suunnitellun oppilaitoksen oppilaiksi, mutta ”se käy selville, että 
nämä oppiaineet olisivat yhtä sopivat ja hyödylliset heille, kuin miehillekin”. 
Kirjoittaja totesi, että sanalla ”oppilas” tuli tarkoittaa sekä miehiä että naisia ja 
muistaa, että Suomessa ”sekä teoreetillistä että käytännöllistä kasvitarhanhoitoa” 
olivat edistäneet ensimmäisten joukossa kaksi naista, Alexandra Smirnoff 
ja Nora Pöyhönen. Kaiken kaikkiaan, kirjoittaja piti outona, että naisten 
toimintaa rajattaisiin alalla, joka niin useissa puheenvuoroissa oli todettu heille 
sopivaksi.282

1800-luvun lopulla miesammateissa korostettiin asiantuntijuutta, mutta 
naisammatit olivat palveluammatteja. Kansakoulunopettajiksi opiskelleet 
miehet olivat taustaltaan talonpoikaisia, joten koulutus merkitsi heille sosiaalista 
arvonnousua. Opettajaksi koulutetulle säätyläistytölle opetustyö näyttäytyi 
välivaiheena ennen avioitumista ja työhön mentiin vasta pakon edessä. Riitta 

280 Komiteanmietintö 1906:3, 48; Simonen 1961, 177–186.

281 Mille aloille? [Anonym.] Koti ja Yhteiskunta 12/1897, 135–136.

282 Mille aloille? [Anonym.]. Koti ja Yhteiskunta 12/1897, 135. 



Konttinen on todennut suomalaisia naistaiteilijoita koskevassa tutkimuksessaan, 
että naisen toimintaa taiteilijana arvioitiin hänen naiseutensa kautta, joka 
määritteli hänelle paikan miehen avustajana. Samanlainen avustajan tai 
amatöörin asema naiselle oli varattu myös monilla muilla ammattialoilla, myös 
puutarhakoulutuksen piirissä, kuten olen jo aiemmin osoittanut.283 Jenny Elfving 
esittikin kirjoituksissaan usein kysymyksen naisten oikeudesta koulutukseen, 
ja vaati selvyyttä siitä, mitä erillisillä ammattinimikkeillä – kasvitarhurit ja 
puutarhurit – tarkoitettiin. Elfving pohti Puutarha-lehteen vuosina 1914 ja 
1915 lähettämissään puheenvuoroissa kysymystä siitä, kuka sai nimittää itseään 
puutarhuriksi ja miten ammattitaitoa mitattiin:

Maanviljelysseurat ilmoittavat avonaisina paikkoina ”puutarhurin” toimia 
ja erikseen ”kasvitarhurin”. Pohjanmaalla, jossa ainakin luulisi sanalla 
”kasvitarha” tarkoitettavan puutarhaa koko laajuudessaan, kysyy väestö 
kiertävältä naisneuvojalta, joka aikoo hedelmä tai muita puita istuttaa, 
ihmeissään: ”osaako kasvitarhuri myös puita istuttaa?” Kun miesneuvoja 
saapuu, kutsutaan häntä ilman muuta ”puutarhuriksi”, naisneuvojaa sitä 
vastoin nimitetään ”kasvitarhuriksi”.  Näyttääkin siltä, kun sana kasvitarha ja 
kasvitarhuri olisi otettu käyttöön ennen kaikkea silloin, kun naiset ensiksi alkoivat 
työskennellä puutarha-alalla.284

Elfvingin huoli liittyi erityisesti naisten palkkaukseen ja asemaan työelämässä, 
jossa heille oli yleisesti varattu ”avustajan” tai apulaisen rooli. Hän vaati useissa 
kirjoituksissaan naisille ja miehille yhtäläistä tunnustusta ammattitaidosta:285

Jos nyt naisiin nähden tahdomme olla niin varovaisia, että mittaamme ja 
punnitsemme heidät hyvin tarkkaan, ennen kuin hyväksymme ja katsomme heitä 
esim. käymiensä kurssien pituuden mukaan milloin kasvitarhureiksi, milloin 
puutarhureiksi - niin olkaamme samalla kannalla myöskin miehiin nähden. 
Kuinka paljon onkaan miespuutarhureita, jotka tuskin ovat mitään oppia saaneet. 
He ovat ehkä oppineet ”itseltään”, ei edes kirjallisuuden avulla. Ovat vain 

283 Ollila 1998, 44, 67; Simonen 1961, 185–186; Konttinen 1991, 15.

284 Elfving 1914, 174. 

285 Ks. esim. 20.2.1909 Nya Pressen nro. 42 ja 30.8.1909 Rauman Lehti no 99. Kirjoitus liittyi 
Kuopion maatalousnäyttelyn yhteydessä 1906 pidettyyn naisten puutarhanhoitokysymystä 
pohtineeseen kokoukseen.



”työskennelleet”. Kuinka pitkälle he ovat tätä tietä tulleet, on eri asia. Mutta ovat 
kuin ovatkin ”puutarhureita”.286

Elfving perusti ajatuksensa omiin kokemuksiinsa. Vuonna 1903 Elfvingille oli 
tarjottu Heinolan seminaarin puutarhurin paikkaa, jota hän ei vastaanottanut. 
Puutarhurit olivat seminaareissa Elfvingin näkemyksen mukaan lähinnä rengin 
tai jopa orjan asemassa eivätkä nauttineet samaa arvostusta kuin opettajat. Asia 
olisi ollut aivan toisenlainen, jos Elfvingille olisi tarjottu puutarhaopettajattaren 
paikkaa. Pääasia ei ollut palkka, vaan se asema, joka opettajattarella ja 
oppiaineeksi tunnustetulla puutarhanhoidolla olisi. Hän näki oman tehtävänsä 
puutarha-alalla olevan opettamisessa ja kansanvalistuksen saralla, oman maan 
sivistyksen ja hyvinvoinnin kohottamisessa, ei niinkään ruumiillisessa työssä:

Helt annat är att arbeta för trädgårdsskötsel som ett medel att höja landets både 
bildning och välstånd, alltså undervisa och sprida denna nyttiga och sköna konst. 

så ögonen upp på Tammerfors utställningen, som var mycket vacker 
och storartad och erbjöd mycket intresse, men inte det minsta intresserade mig 
trädg. mästarena. Deras arbete och sträfvanden äro
sätt mycket mera värdt att arbeta för trädg. skötsel, d.v.s. icke som yrke utan som 
jag sade som ett medel i folkupplysningens tjänst. –Jag är mycket nöjd med mitt 
beslut, har det nu så klart för mig, och om sakerna förbättras vid seminarierna 
är jag strax färdig samt som jag tror, också ihågkommen. Får nu se, hvem som 
komma dit och om det blir på helt år, halft eller på obestämd tid. Jag är inte 
den enda som nekat, det ha de två andra äfven gjort, som före mig varit ifråga 
för platsen. Den ena af dem är nu gift, så att hon är o—lig  [luultavasti sana 
opasslig], och den andra, fröken Lindgren, som till allra först erbjöds platsen, 
tycke på inga villkor ha lust och säger sig icke heller våga.287 

Pohdinnat puutarhakoulutuksen ja puutarhurin työn sisällöistä ja päämääristä 
johtivat ajatukseen oman koulun perustamisesta. Vuoden 1907 vaiheilla Elfving 
alkoi tiedustella sopivaa tilaa koulua varten. Agronomi Lehtonen, johon 
Elfving oli Sippolassa tutustunut, suositteli oman tilan ostamista. Elfving ei itse 
uskaltanut tehdä niin suurta taloudellista päätöstä ja turvautui siksi veljensä, 
Östen Elfvingin neuvoihin. Lahden seudulta löytyikin sopiva paikka, jonka 
tarkastamiseen Elfving pyysi veljensä ja agronomi Lehtosen apua, sillä 

286 Elfving 1915, 76. 

287 JME:JSE Sippola 29.9.1903 ES 100, KA. Alleviivaus on Elfvingin oma; Tampereen 
näyttelystä, ks. esim. Puutarhalehti 1903, 44, 74, 84, 90.





ei arvioinut olevansa itse siihen kykenevä. Senaatti myönsi Elfvingille 2000 
markan kertakaikkisen avustuksen Lahden lähelle perustettavaa puutarhakoulua 
varten sekä 4500 markkaa sen ylläpitämiseksi, mutta Elfving ei uskaltanut 
harkita tilan ostoa, eikä vuokrasopimustakaan solmittu.288 

Är nu så full af planer och allehanda förslag. Inte ens ett långt lif skulle förslå 
till alt det jag ville göra. Så är det, då man har tid att se på det hela i stort sedt 
och ej ständigt har de mycket små omsorgen runt sig. Så äfven då man är så – på 
långt håll. Alla de praktiska svårigheterna känns ej då. Därför är det så bra att 
sålunda ibland slita sig lös, - man liksom andas ut och hinner tänka på det hela, 
på de ideer på hvilka man vill lefva och verka.289

Vuonna 1908 Jenny Elfving löysi suunnittelemalleen puutarhakoululle sopivan 
paikan Antreasta, Läntisestä Viipurin läänistä. Hän vuokrasi Järvenlinnan 
tilan viipurilaisen konsuli Robert Lydeckenin leskeltä. Tila sijaitsi Pähkjärven 
rannalla, ja sen kaksikerroksinen päärakennus tarjosi sekä opetus- että 
majoitustilat opiskelijoille. Rakennukseen oli mahdollista sisustaa myös 
täydellinen opetuskeittiö kotitalousopetusta varten. Tilan 4,6 hehtaarista osa 
oli hoidettua puistoa ja osa viljelysmaita. Maata vuokrattiin myöhemmin lisää 
hedelmätarhan perustamista varten. Hedelmätarhaan istutettiin 40 hedelmäpuuta, 
70 marjapensasta ja lisäksi perustettiin 400 hedelmäpuutaimen taimisto. 
Koululla oli oma kasvihuone, laaja lavatarha, avomaanviljelykset, sekä kanoja. 
Koristeistutusten sommittelua harjoiteltiin huvilan edustalla sekä puistossa.290 

Elfving ilmoitti koulusta laajasti  sanomalehdissä sekä suomeksi että ruotsiksi, 
ja sana uudesta koulusta kiiri myös Viroon. Opetus alkoi keväällä 1909. 
Kesäkursseilla annettiin alkeisopetusta, laajennettu kurssi valmisti neuvojia ja 
opettajatarkurssi opettajattaria. Kaksivuotinen opettajatarkurssi oli ensimmäinen 

288 JME:JSE Bredskall, päiväämätön, 1907. Agronom Lehtonen on luultavasti Läntisen Wiipurin 
Läänin maatalousseuran sihteeri, agronomi Väinö Lehtonen; Senaatin avustus, ks. Suomen 
virallinen lehti nro 74, 30.3.1907, 1. Samana vuonna Elfving oli saanut em. avustusten lisäksi 
800 markan apurahan maanviljelysopintoja varten senaatilta: Suomen virallinen lehti nro 27, 
1.2.1907,1. 

289 JME:JSE 30.7.1907. ES 100, KA. Alleviivaus on Elfvingin oma.

290 Nevalainen 1971 23–25, 33. 



laatuaan Suomessa. Pääsyvaatimuksena oli viisi luokkaa oppikoulua, ja kurssin 
ohjelma oli maanviljelyshallituksen vahvistama. Elfvingin suunnitelmiin kuului 
perustaa Järvenlinnaan neljäs eli ns. ammattikurssi, jonka tarkoituksena oli 
valmistaa naispuutarhureita. Tämä kurssi olisi kestänyt kaksi vuotta, ja siihen 
olisi vaadittu pohjakoulutukseksi vähintään koko kansakoulu, kesänmittainen 
harjoittelu jossain tunnetussa puutarhassa tai Järvenlinnan kesäkurssi.291 
Ilmoitukset tuottivat tulosta:

–Till den 10 mars bli det väl 10 [elever]som komma. Från april vet man ej ännu, 
ty ansökningstiden är till 20 mars. Några ansökningar ahr kommit till. rekr. 
personer hafva ingen frågat. Två komma kanske nu genast, skall just skrifva till 

292

Suurin osa oppilaista tuli kouluun jatkokoulutukseen. Kaikilla oli tyttökoulun 
tai yhteiskoulun seitsemän luokkaa suoritettuina. Sen lisäksi oppilaat olivat 
suorittaneet Mustialan meijeri- ja karjanhoitokoulun, kauppakoulun, jatko-
opiston, talouskoulun tai Järvenlinnan kesäkurssin. Joukossa oli myös pari 
valmista kansakoulunopettajaa. Vain muutama tyttö tuli suoraan tyttökoulusta.293 
Ensimmäisenä vuonna oppilaita oli 25, mutta jo vuonna 1911 heitä oli yhteensä 
40 ja parhaimmillaan koulussa opiskeli samanaikaisesti 60 oppilasta.294 
Järvenlinnassa opiskellut Marie Sapas perusti vuonna 1910 Viron ensimmäisen 

291 Järvenlinnan koulun ja kurssien ilmoituksia, ks. esimerkiksi 10.1.1909 Hufvudstadsbladet 
nro 8, 15; 2.2.1909 Uusi Suometar nro 26, 1; 29.9.1909; Wiipuri nro 111, 1; Virolaisia 
oppilaita oli myös Sippolassa. Marie Sapaksen lisäksi Järvenlinnassa opiskeli vuonna 1911 
8–10 virolaista naista. KA, ES 100, JME:JSE kirjeet 1909–1914, JME:EH 1909–1914; 
Lagerblad, Nieminen 1948, 40.

292 JME:JSE(ÖE) 5.3.1909, ES, 100, KA.

293 Nevalainen 1971, 34; Puutarha 1909,1910, 1911, passim. Puutarha- ja talouskoulujen 
oppilaiden sosiaalisesta jakaumasta ks. Lundén 1909, 182. Järvenlinnan koulun oppilaiden 
taustoista ei löydy yhtä tarkkaa kuvausta kuin Sippolan talous ja puutarhakoulun oppilaista. 
Koulun kymmenen vuoden toiminta-aikana sieltä oli valmistunut yhteensä 255 oppilasta, 
joista 153 pienviljelijä, käsityöläis- taikka torpparitaustaisia (obesuttna; maattomia), 82 
virkamies-, kauppias- tai tilanomistajaperheistä. Oppilaista 21 ei ollut käynyt minkäänlaista 
julkista koulua ennen Sippolaan tuloa, 148 oli läpäissyt kansakoulun ja 66 oppikoulun. Maini 
Wallenius valittiin Kuopion kaupungin puutarhuriksi, Puutarha 1/1915, 17.

294 KA, ES 100, JME:JSE 21.3.1911; JME: JSE, Järvenlinna, lördag afton, s.a. [kesällä 1914, 
tekijän ajoitus.]



puutarha- ja talouskoulun Liplapiin ja opettajatarkurssin suorittanut neiti Maini 
Wallenius valittiin vuonna 1914 Kuopion kaupunginpuutarhuriksi.295 

Ensimmäiset puutarhaopettajat valmistuvat Järvenlinnasta 30.10.1911. 
Kurssille oli otettu kymmenen oppilasta, joista kahdeksan suoritti kurssin 
kokonaisuudessaan. Valmistuneet opettajattaret pitivät päättäjäisissä kukin 
esitelmän omasta erikoisalastaan: E. Kaksonen mansikanviljelystä, A. Mustonen 
sellerin viljelyksestä, T. Lang pomologiasta, E. Hatakka siipikarjanhoidosta, 
S. Herttua sipulinviljelyksestä ja ravintokysymyksestä ja A. Hopeavaara 
samasta aiheesta kasvisruokavalion näkökulmasta, E. Korpivaara keittiökasvien 
taudeista, I. Kruus marjapensaitten hoidosta. Elna Zimmermann esitelmöi 
lahoamisilmiöstä, Dagmar Pöyhönen hedelmäpuiden taudeista ja Elli Tavastähti 
piti ”erittäin hauskan ja valaisevan” esitelmän jääkaudesta.296

Koulun talous oli riippuvainen valtionavustuksesta, jota haettiin ja myönnettiin 
vuosittain. Elfvingille vuonna 1908 myönnetty kertaluonteinen 2000 markan 
avustus Lahden lähelle perustettavaa puutarhaoppilaitosta varten siirrettiin 
myöhemmin koskemaan Järvenlinnaa. Järvenlinnaa varten senaatti myönsi 
vielä 4500 markan avustuksen alkuvuonna 1909. Opiskelijat maksoivat 
lukukausimaksun, joka kattoi opetuksen, ruokailun ja asumisen koululla. Viiden 
kuukauden kesäkurssi huhtikuusta lokakuulle maksoi 50 markkaa, laajennettu 
kesäkurssi maaliskuusta jouluun puolestaan 55 markkaa. Koulun viljelmiä 
pyrittiin hoitamaan mahdollisimman tuottavasti ja taloudellisesti, mutta niiden 
suhteen oltiin säiden armoilla. Ainakin vuonna 1909 myöhäinen kevät hidasti 
taimikasvatusta lavoissa:297

295 Nevalainen 1971, 23–31; JME:JSE 28.4.1911, ES 100, KA. Liplapi aianduskool, 
verkkojulkaisu.

296 Nevalainen 1971, 39; Järvenlinnan puutarhakoulun syyslopettajaiset, Puutarha 12/1911, 190. 
Elli Tavastähti (myöh. Hiidenheimo) julkaisi vuonna 1914 Koululaisten kasvitarhaoppaan. 
Hänet valittiin kansanedustajaksi 1917 ja toiselle kaudelle 1924 Suomalaisen puolueen 
(myöh. Kansallinen Kokoomus) riveistä. Eduskunta, verkkojulkaisu.

297 Valtionavun myöntäminen Järvenlinnan koululle, 5.1.1909 Helsingin Sanomat nro 
3; 12.1.1909; Käkisalmen Suomalainen nro 4, 3; Järvenlinnan puutarhakoulu aloittaa 
toimintansa, 7.2.1909 Helsingin Sanomat nro 31, kansilehti.



Jenny har nu 25 elever, och arbetena börjar gå bättre – men våren är sen och hon 
har haft oerhörda svårigheter med sina drifvbänkar […] Allt blir för den skull 
ännu mer fösenadt. Hon var dock lugn och tog saker för tillfället.298

Järvenlinnan puutarhakoulu toimi kahdeksan vuotta. Koulun toimintaan 
vaikuttivat kautta vuosien taloudelliset vaikeudet. Oppilaita tuli kouluun 
vaihtelevasti, eikä heidän maksamillaan lukukausimaksuilla voitu ylläpitää 
koko toimintaa. Senaatin avustuksen saaminen oli myöskin epävarmaa. Tilan 
vuokranantaja, konsuli Lydeckenin leski, ei jatkanut vuonna 1917 Järvenlinnan 
tilan vuokrasopimusta, eikä Elfvingillä ollut mahdollisuutta lunastaa tilaa 
itselleen.299

Yksityisin voimin ja senaatin avustusten varassa toimivilla yhdistetyillä 
kasvitarha- ja talouskouluilla ei  ollut yhtenäistä opetusohjelmaa. Opetusta 
annettiin yleensä keväästä syksyyn kestävillä kursseilla. Talvikaudella 
saatettiin opettaa käsitöitä, kuten esimerkiksi kankaankudontaa. Yleensä 
kurssi oli yksivuotinen. Kevätkuukaudet ja kesäkausi oli omistettu käytännön 
työskentelylle ja ”tietopuoliselle opetukselle” esimerkiksi seuraavissa aineissa: 
kyökkikasvien viljely, hedelmäpuiden hoito ja jalostaminen, juurikasvien viljely, 
juuri- ja kyökkikasvien siemenviljely, rikkaruohojen tuntemus ja hävittämisoppi, 
eri maalajien tuntemusoppi, lannoitusoppi sekä puutarhakarttojen ja muiden 
suunnitelmien laatiminen.300 

298 EH:JSE 19.5.1909, ES 64, KA.

299 Sukulaiset kantoivat halki vuosien huolta Elfvingin voinnista ja vaihtelevista mielialoista. 
Työskentely Järvenlinnassa oli sekä innostavaa, että raskasta, ks.: ÖE:EH, 15.10 1910. ES 
9, KA. Jenny sofver på sitt ”Uutola” men hörs för öfrigt rycka och r--- hela dagen och 
diskutera – speciellt det senare. Jag tycker hon har blifvit ung på nytt – och en oehörd energi 
och seghet besitter henne. Alldeles för litet har vi sett henne. ÖE:EH, 18.6.1911.  ES 9, KA. 
Saken är den  - att Jenny  f. n. är alldeles ur humör – hon har ej fått lärare elefver tillräckligt 
och arbetar ut sig. Så är det säkert med hela stället och nästa år […].Tilan ostamisesta 
neuvoteltiin useampaan otteeseen, mutta tilan vuokranneen konsuli Lydeckenin leski ei ollut 
halukas myymään sitä Elfvingin tarjoamaan hintaan. Ks. esim., JME:ÖE 21.4.1914, ES 64, 
KA; JME:JSE 2.11.1915, ES 100, KA.

300 Simonen 1961, 179–180, 183. Tiedot koulujen opetusohjelmista löytyvät koulujen 
vuosikertomuksista ja ilmoituksista, ks. Puutarha -lehti, Koti ja Yhteiskunta, Naisten Ääni 
1898–1908.



Sippolassa vuosina 1898–1908 työskennellyt Elfving oli osallistunut 
koulun opetuksen suunnitteluun Alma Forsténin rinnalla.  Opetusohjelmat 
laadittiin huolellisesti, sillä koulujen rahoitus riippui senaatin hyväksymistä 
opetusohjelmista ja kouluille tehtiin vuosittaisia tarkastuksia.301 Opetus 
Sippolassa tähtäsi kuitenkin ennen kaikkea kansannaisten kotitaloustaitojen 
kohentamiseen. Vuoden mittaisella kurssilla opetettiin tärkeimmät kotitaloudessa 
tarvittavat toimet ja kasvitarhaviljely oli vain osa työtä:

Ohjelma käsittää sen vuoksi seuraavat aineet: puutarhan hoitoa, 
ruuanvalmistusta, taloushoitoa ja siihen kuuluvia toimia, vaatteiden pesua ja 
silittämistä, kankaiden kutomista, omien vaatteiden ompelemista ja kanan hoitoa. 
Käytännöllisesti on kaikkia näitä töitä harjoitettu. […] Siinä monet taikinat on 
saanut alustaa ja paistaa, monet kaljatynnyrit vieritellä, monet teurastukset 
käsitellä ja monet syyskorjaukset oppia, säilykkeitä suolata, keittää ja hillota. 
Näin on vuosi umpeensa työskennelty.302

Sippolassa Elfving oli vastannut koulun puutarhaopetuksen kokonaisuudesta. 
Hän ohjasi käytännön työt kasvi- ja lavatarhassa sekä hedelmä- ja 

1904 kirjoittama matkakertomus Sippolasta. Smirnoff tarkasteli Sippolan koulun 
toimintaa erityisesti valistustoiminnan onnistumisen kannalta. Kiinnostavaa on 
myös se, miten Smirnoff kiitti ”kansannaisten” ja everstinnan välisiä lämpimiä 
suhteita ja piti näytekasvimaalla näkemäänsä kaalia suuremmissa ”vanhan 
kulttuurin” keittiöpuutarhoissa näkemiensä kaalien veroisena:

Man kunde ju vänta goda resultat vid detta besök, då ju fru öfverstinnan Forstén 
med sin kända förmåga står för det hela och fröken Jenny Elfving, som genom 
sina resor till Sverige inhämtat goda kunskaper i trädgårdens alla branscher, står 
för trädgården och skolan. Men verkligheten överträffade dock förväntan och 
gläder mig att konstatera det trädgårdarna å Sippola voro i god kultur, ehuru 
denna sommars väderlek varit i hög grad ogynnsam. Också fruktträdgården 
och den teoretiska undervisningen i trädbeskärning omnämnas med beröm. 
Det bereddes mig afven tillfälle att med fru överstinnan besöka några af de 
genom hennes energi uppkomna 180 små köksträdgårdar, som äro anlagda 
vid bondgårdarna i trakten Sippola och med gladaste öfverraskning iakktogs 
det stora intresse fru öfverstinnan redan lyckats väcka hos allmogekvinnorna, 

301 JME:JSE Sippola 2.2.05, KA, ES 100. Sippolassa tarkastajana toimi vuonna 1900 Läntisen 
Wiipurin Läänin maatalousseuran sihteeri, agronomi Väinö Lehtonen. 

302 Forstén 1899, 54–55.



ett intresse, som man har allt skäl få se mer och mer förökadt på grund af 
det sällsynt vackra förhållandet och den ömsesidiga förståelse, som rådde 
emellan öfverstinnan Forstén och värdinnorna. – Uti dessa små trädgårdar 

köksträdgårdar af gammal kultur.[…]303

Juuri tätä ”vanhaa kulttuuria”, kokonaista puutarhaa – jonka esikuvana 

pyrkiä koulunsa opetuksessa. Opetuksen tuli tarjota naisille enemmän taitoja 
ja oppia kuin mitä yksinkertaisen kotitalouden ja kasvitarhan hoidossa tai 
puutarhaneuvojan työssä tarvittiin. Hän oli huomauttanut useaan otteeseen 
kirjeissään ja kirjoituksissaan, että naisille tarjottu koulutus puutarha-alalla esti 
heitä kehittymästä ja tavoittelemasta korkeampia virkoja ja laajempia tehtäviä 
kuin kasvitarhaneuvojan tai puutarhaopettajattaren tehtävät.304 

Elfvingin pyrkimyksenä oli laatia Järvenlinnan koululle mahdollisimman 
monipuolinen ja kattava opetusohjelma, joka täyttäsi Gustav Ignatiuksen 
esittelemän Lepaalle suunnitellun ”Korkeamman puutarhakoulun” vaatimukset. 
Ignatius esitteli Puutarha-lehden lokakuun numerossa vuonna1904 koulun 
periaatteet: ”[Koulun] tehtävänä olisi kohottaa puutarhanhoidon mainetta ja 
hyötyä maassamme, valmistamalla sivistyneitä, alaansa todella perehtyneitä 
ammattimiehiä, lääninpuutarhureita, puutarhanhoidon opettajia ja ohjaajia 
alempiin puutarhakouluihin, maanviljelyskouluihin, seminaareihin ym. 
korkeampiin, enemmän vastuunalaisiin paikkoihin.” Elfving oli seurannut 
tarkasti alan kehitystä ensimmäisestä puutarhakoulutuksen suuntaviivoja 
laatineen komitean työskentelystä alkaen. Hänen kirjeittensä rivien välistä on 
luettavissa toive, että Järvenlinnan koulusta voitaisiin muodostaa suunnitellun 
korkeamman puutarhaoppilaitoksen rinnalle ainoastaan naisille tarkoitettu 
samantasoinen oppilaitos tai jopa tätä uutta koulua korvaava oppilaitos.305  

303 Hufvudstadsbladet nro 274B 9.10.1904.

304 Elfving, Järvenlinnan aikaiset kirjeet 1911–1915, ES 100. KA; Elfving, 1914, 172–175, Ibid. 
1915, 74–77.

305 Ignatius 1904, 73–73. Elfving katsoi tulleensa sivuutetuksi sukupuolensa vuoksi useissa 
ammatillisissa ja erityisesti koulun perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.  Ks. Järvenlinnan 
aikaiset kirjeet 1911–1915, ES 100, KA; Elfving, 1914, 172–175, Ibid. 1915, 74–77.



Komiteamietinnön ohjeissa korkeamman puutarhaoppilaitoksen käytännön 
työskentelyyn perustuvan opetuksen lisäksi teoriaopintoihin kuului yleistä 
puutarhanhoitoa ja maanviljelysopin perusteita, keittiökasvien hoitoa, kukka- ja 
huonekasvien hoitoa, hedelmäpuiden- ja marjapensaiden viljelyä, koristepuiden 
ja pensaiden hoitoa, puutarhanperustamisoppia, piirustusta, kasvioppia, 
maanviljelyskemiaa ja fysiikkaa, entomologiaa ja kirjanpitoa. Järvenlinnan 
opetusohjelman kokonaisuus oli tätä suositusta laajempi.306 

Käytännön puutarhaharjoittelu suoritettiin kolmessa paikassa: oppilaan omalla 
palstalla, yleisillä viljelyksillä sekä mallipuutarhassa, missä kotipuutarhaa 
hoidettiin kokonaisuutena, johon kuuluivat kasvitarhan lisäksi hedelmän- 
ja marjanviljelys sekä koristekasvien hoito unohtamatta kanankasvatusta. 
Käytännön opetusta täydensi karttapiirustus ja 205 teoriaopetustuntia. 
Opetusohjelmassa oli puutarhaoppia, maatalouskemiaa ja fysiikkaa, kasvioppia, 
mikroskopeerausta, puutarhataidetta ja karttapiirustusta, talousteoriaa, 
säilöntäoppia, kemiaa, kaksinkertaista kirjanpitoa, opetusoppia, saksan- ja 
englanninkieltä ja terveydenhoitoa.  Edellämainittujen oppiaineiden lisäksi 
opetettiin siemenviljelystä ja siementarkastusta, hedelmien ja vihannesten 
säilöntää, mehiläishoitoa ja käsitöitä. Elfving hankki tietoja kaikilta näiltä aloilta 
ja pyrki saamaan kouluunsa säännöllisesti asiantuntijoita, jotka luennoivat 
erikoisaloista.307

Koulun opetuskeittiössä talousopettaja ohjasi terveellisen kasvisruoan 
valmistusta Talousopetuksessa pääpaino oli kasvisruokien opetuksessa. 
Käytännöllinen työ oli jaettu Tanskan mallin mukaisesti kahteen keittiöön. 
Suuressa keittiössä valmistettiin ruoka koko ruokakunnalle ja pienessä keittiössä 
viisi oppilasta valmisti kerrallaan aterian viisihenkiselle perheelle. Aterioiden 
ravintoarvon ja hinnan laskeminen kuului tehtävään. Malli oli muotoiltu 
Ankerhusin seminaarin koulukeittiön perhejärjestelmän mukaan. Käytännön 
harjoitukset olivat teoreettisen tiedon omaksumisen kannalta tärkeitä. Työnteko 
puutarhassa omalla palstalla ja opetuskeittiössä yhdessä muiden oppilaiden 
kanssa opetti järjestelmällisyyttä ja tehokkuutta, vaikka, kuten Alma Forstén 

306 Puutarha 2/1909, 60–61.

307 Nevalainen 1971, 23–25, 29–31. Eva Tuomisen arkisto: Elna Zimmermann, Todistus 
Järvenlinnan puutarhakoulun opettajatarosastolta; JME:JSE kirjeet vuodesta 1909, ES 100, 
KA.



totesi, ”Oppilaan ei pidä kehittyä koneeksi, mutta välttämätöntä on pakottaa 
kehittymätöntä tahtoa sääntöihin, valmistaen tahdon vapautusta järjelliseen 
itsetietoon”.308

Opetuksen kehittäminen vaati opettajalta oma-aloitteisuutta. 
Oppimateriaali oli koottava itse, ja sitä kartutettiin sitä mukaa kun sopivia 
kirjoja, ammattiartikkeleita tai kuvia löytyi.  Sopivaa suomenkielistä 
ammattikirjallisuutta oli vain vähän tarjolla. Nora Pöyhösen opetus Haapavedellä 
perustui luentoihin ja tämän omiin muistiinpanoihin, joita oppilaat saivat 
kopioida. Sippolassa ”tietopuolisen” opetuksen tukena käytettiin muutamaa 

sekä muita puutarhaviljelyä koskevia vihkosia.309 

Teoreettisen opetuksen ohella oppilaat pitivät päiväkirjaa viljelyksistä, 
tehdyistä töistä ja sadosta. Päiväkirjan pitäminen viljelyksistä ja puutarhan 
töistä oli Nora Pöyhösen käyttämä opetusmetodi ja se otettiin käyttöön 
ainakin Sippolan kasvitarha- ja keittokoulussa ja myöhemmin Järvenlinnan 
puutarhakoulussa.310 Järvenlinnassa käytettiin suomalaisia, ruotsalaisia ja 
saksalaisia teoksia, osin myös Jenny Elfvingin omia muistiinpanoja. Jenny 
Elfving keräsi opintomatkoillaan Ruotsiin, Saksaan ja Tanskaan sopivaa 
opetusmateriaalia ja hankki tietoja sekä puutarhaviljelystä että -suunnittelusta. 
Elfvingin kiinnostuksen aiheet ulottuivat siten laajalle: käytännön työstä 
kasvimailla kasvipatologiaan, jonka opettamista varten hän hankki Tanskasta 
näytekokoelman.311 

Myös opettajien ja henkilökunnan palkkaaminen koululle vaati ponnisteluja. 
Avoimista tehtävistä ilmoitettiin sanomalehdissä ja sopivia henkilöitä 
tiedusteltiin myös sukulaisten kautta. Työntekijät löytyivät useimmiten vanhojen 

308 Forstén 1900, 19; Nevalainen 1971, 32.

309 Forstén 1899, 54–55; Elfving 1902, 35–36.

310 Vuosikertomus Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulusta v.1896. Koti ja Yhteiskunta 
3/1897, 46. OG:NP 1.3.1894, HEK, Eb:1–2, 13, OMA. Päiväkirjan pitäminen viljelyksistä 
käytäntönä saksalaisissa puutarhakouluissa, ks. Kornman 1906, 52–53.

311 Nevalainen 1971, 23–25; Elfving 1902, 35–36. Elfvingin keräämä opetusmateriaali katosi 
Järvenlinnan lakkauttamisen jälkeen. Hän etsi itse lehti-ilmoituksella tietoja aineistosta, 
mutta ilmeisesti tuloksetta.  Lepaan puutarhakoulun arkistossa (HAMK) on lajittelematonta 
aineistoa, joka saattaa osin olla Elfvingille kuulunutta.



yhteyksien avulla, esimerkiksi Alma Forsténin kautta.312 Elfvingillä ei ollut 
taloudellista mahdollisuutta palkata opettajia vakituisesti, vaan sopimukset 
tehtiin lukuvuodeksi tai -kaudeksi kerrallaan. Työntekijät vaihtuivat usein 
ja esimerkiksi puutarhaneuvojan paikan saanut opettajatar saattoi lähteä 
kesken kaiken toimestaan. Varsin vaativainen Elfving kommentoi kirjeessä 
äidilleen, että puutarhaopettajattareksi tulleen Neiti Tammisen ”hienomman 
kukkaisviljelyksen taidoissa” oli toivomisen varaa, mutta toisaalta tämä oli 
vahva ja reipas – ominaisuuksia, joita Elfving katsoi erityisesti tarvittavan 
koulun ensimmäisenä toimintavuonna:

– Mitt trädg. Biträde, fr. Tamminen är också så utmärkt präktig, gör alt hvad man 
kan tänka sig och utan att man ber om något. Ett, tu, tre är hon och städar källare 
eller ett kontor, som skall bli för trädg. ändmål, och så är hon och skottar snö på 
balkongen, för att det ej skall lida under tyngden. Gör sitt bästa i alt, ehuru det 
ännu är för tidigt att säga något om hennes skicklighet i trädg. väg.313

Lukuvuonna 1909–1910 maatalouskemiaa ja -fysiikkaa opetti agronomi E. 
Einola ja V. Vartiainen antoi yleisen kemian oppitunteja. Puutarhasuunnittelua 
opettivat ja ohjasivat puutarhuri J. Kornman sekä puutarha-arkkitehti Bengt 
Schalin Elfvingin itsensä lisäksi. Hedelmänviljelystä opetti pomologi 
B.V. Heikel. Geologiaa ja pedagogisia opintoja ohjasi A. Rosenqvist. 
Talousopettajana toimi Fanny Kekäläinen ja hänen apulaisenaan Hilja Siurua. 
Elfving itse huolehti kasvitauti- ja tuholaisopin, englannin kielen sekä 
kirjanpidon opetuksesta. Vierailevat opettajat viipyivät Järvenlinnassa viikon tai 
kaksi kerrallaan. Lepaan puutarhaopiston johtaja Gustav Ignatius kävi vuosien 
varrella koululla useampaan otteeseen tutustumassa sen toimintaan.314

Kun naisten puutarhakoulutus haki muotoaan 1800-luvun viimeisillä 
kymmenillä, vaikutti kehitykseen kouluihin hakeutuvien naisten aikaisempi 
koulutus. Puutarha- ja talouskouluihin hakeutuneet säätyläistytöt toivat kouluun 
myös mukanaan omat aiemmat tietonsa ja taitonsa sekä sosiaalisen pääomansa. 
Käytännölliseen työhön perustuva opetus täydentyi esimerkiksi englannin kielen, 

312 Työpaikkailmoitukset, ks. esim. Helsingin Sanomat 29.4.1909, nro 97, 7 ja Helsingin 
Sanomat 21.1.1910, nro 16, 8.

313 JME:JSE(ÖE) 5.3.1909; JME:JSE 28.4.1911, ES 100, KA. 

314 Nevalainen 1971, 34–35. JME:MÄ 24.9.1896, MÄ, A22, KA; Ignatiuksen vierailut, ks. 
JME:JSE 28.3.13, ES 100, KA.



saksan kielen, kirjanpidon ja laulun opetuksella, kun oppilaat opettivat toisaan. 
Järvenlinnassa virolainen oppilas Leeni Kabin opetti opiskeluaikanaan muille 
kurssilaisille saksaa, kuten Elfving oli  Haapavedellä opettanut  muille oppilaille 
englantia ja kaksinkertaista kirjanpitoa ja hänen ystävättärensä Sigrid Alfthan 
antanut laulu- ja pianotunteja:315

Vet ni, hon har lofvat gifva mig sångtimmar, de skola börja nu alldeles med 
första, och jag skall i stället läsa engelska med henne. Vill någon söka reda på 
min engelska Colwagen grammatik och en med frågor och svar på engelska af 
Crump (tror jag), den är tunn med röda permar. Skicka dem med allra första.316

Toisten oppilaiden opettaminen vaati harjaantumista ja uskallusta, mutta toisaalta 
omat taidot pääsivät hyödylliseen käyttöön. Elfvingkin epäili Haapaveden 
aikoina omia taitojaan opettajana, mutta huomasi pian, että opettaminen oli 
hauskaa, kun kuulijat olivat innostuneita: 

Vi skulle ha föreläsning i morgon, och tanta bad mig hålla den. men jag sade 
stopp, ty jag tycker mig vara alltför inkompetent därtill, i synnerhet som det 
gäller det viktigaste och svåraste [--] i trädgårdsläran ”lannoittamisesta”. 
Jag tycker det behöfs litet sakkunskap och erfarenhet, innan man ställa sig att 
undervisa sådant i en statsskola. Eljes ha bokföringstimmaran redan ingifvit mig 
mycket mera mod. I början hade jag skackis, men nu är den alldeles försvunnen. 
Altjämt är någon annan från huset att höra på. Det är så roligt att lära, och 
eleverna är så intresserade, att de riktigt längta efter nästa timme. Mina I-s bokf. 
läror har kommit mig väl till pass. 317

Jenny Elfving huolehti myös Järvenlinnan koulusta valmistuvien oppilaiden 
mahdollisuuksista jatko-opintoihin. Hän neuvotteli koulutuksesta vastaavan 
maanviljelyshallituksen kanssa siitä, että Järvenlinnasta valmistuvat 
puutarhaopettajattaren tutkinnon suorittaneet oppilaat saivat oikeuden pyrkiä 
suoraan Lepaan puutarhaopiston toiselle vuosikurssille. Lisäksi hän suositteli 

315 JME:JSE Haapavesi 24.5.1896, ES 100, KA.

316 JME:JSE Haapavesi 1.5.1896, ES 100, KA. 

317 JME:JSE Haapavesi 26.7.1896, ES 100, KA. Lihavointi on kirjoittajan oma. Termillä 
statsskola Elfving tarkoittaa senaatin eli valtion tukea saavia oppilaitoksia.



oppilailleen jatko-opintoja Helsingin kasvatusopillisessa talouskoulussa, kun 
kaikkien valmistuvien puutarhaopettajattarien työllistymisestä ei ollut takeita.318

Kansansivistystoimintaan kuuluivat sen alkuvaiheista lähtien kansanjuhlat, 
joiden avulla kerättiin varoja erilaisia tarkoituksia varten. Juhliin yhdistettiin 
kilpailuja ja huvitoimintaa. Aluksi tällaisia juhlia vastustettiin, koska niiden 
ajateltiin johtavan laiskuuteen ja velttouteen, mutta juhlien ja -tapahtumien 
puolustajat puolestaan totesivat, että ”virkistävät ja kunnolliset” huvit 
päinvastoin vain kannustivat ihmisiä ahkerampaan työntekoon. Hammaslääkäri 
Matti Äyräpää lausui Liperin Taavetinsaaressa vuonna 1876 Kansankirjaston 
hyväksi järjestettyjen juhlien avajaissanoissa, että kaikella työllä oli hedelmänsä:

Työn hedelmään kuuluu myös lepo; lepoa ei ole ainostaan makaaminen ja 
torkkuminen, sitä löytyy myös kaikessa mikä virkistää mieltämme, niin kuin 
laulussa, soitannossa ja kelvollisissa huvissa, joissa voimme harjoittaa hyviä 
avujamme. Täytyneehän jokaisen myöntää, että alinomaa yhtä tekeminen ei 
ihmiselle ole hyödyllistä. Hän voipi esim. maata perkaa niin kauan, että hänen 
mielensä muuttuu typeräksi, ja hän itse orjan kaltaiseksi, jolla ei ole korkeampia 
pyrintöjä; me voimme myös rukouksiamme niin kauan harjoittaa, kunnes 
muutumme munkeiksi, joiden rukous ei ole sydämen halusta, vaan ainoastaan 
huulien työ. […].319

Kansanjuhlista, iltamista ja kulttuuritapahtumista muodostui olennainen osa 
seurojen ja koulujen toimintaa. Kilpailut ja musiikkiesitykset, esitelmät ja 
yhteiset tanssit opettivat oppilaat tuntemaan omat taitonsa ja taipumuksensa ja 
kasvattivat luottamusta omiin kykyihin.320 Kotitalous- ja puutarhakoulut ottivat 
myös osaa vuosisadan alussa virinneeeseen järjestötoimintaan sen kaikissa 
muodoissa. Kouluilla kokoonnuttiin illanviettoihin, joissa oppilaat lukivat 

318 Nevalainen 1971, 134–135. 

319 Suolahti 1940, 130–131.

320 Koulujen toimintakertomuksiin saatettiin kirjata Henkiset harrastukset yhtenä opetukseen 
kuuluvana toimintamuotona, ks. esim. Puutarha 3/1907, 47.



ääneen, lauloivat tai valmistelivat koulun omaa lehteä.321 Elfving kuvaa eloisasti 
vapunviettoa Haapavedellä, jossa koko päivä kului erilaisissa julallisuuksissa:

på prestgården. För det första har isarna nu smultit sista natt så, att man trygt 
kan fara med båt hvart som hälst, och idag har det varit så spegellungt och 
vackert, riktigt vårväder. Dagen börjades med hornmusik midt i byn, och där 
samlades naturligtvis äfven alla ”pappilan enkelit”. [...] Vi elever har haft lof 
idag. B.la gäster var Elin Friman. Till dem kommer man att gå ibland, de bo 

lov att underhålla med vad vi förmådde.322

Kuorolaulu ja yhteislaulu olivat yhteisöllisten rientojen tärkeä osa.  Näyttelyt, 
esitelmätilaisuudet, uskonnolliset tilaisuudet ja valistushenkiset iltamat alkoivat 
laululla ja päättyivät lauluun. Musiikilla koettiin olevan voima välittää asioita 
ja rakentaa yhteisöllisyyttä puutarhakoulun oppilaiden kesken – ja suhteessa 
kokonaiseen kansakuntaan. Yhdessä laulaminen oli elävä tapa vahvistaa yhteisiä 
kokemuksia, ja se toi varmuuden omaan ryhmään kuulumisesta.323 Kun Sippolan 
koulun uusi saunarakennus vihittiin käyttöön, aloitettiin päivä yhteislaululla ja 
kahvitarjoilulla, samalla kun sauna kukitettiin ja se lämmitettiin ensimmäistä 
kertaa. Saunan ja sen rakentajien kunniaksi lausuttiin runoja ja pidettiin puheita. 
Suurisuuntaisen juhlan päättivät Alma Forsténin lausuma tervehdys ja Jenny 
Elfvingin kirjoittama kalevalamittainen runoelma.324 

Elfving hankki Järvenlinnan koululle pianon ja jatkoi omaa 
musiikkiharrastustaan säestämällä oppilaiden – ja omaa – laulua. Myöhemmin 
Elfving sävelsi opettavaisia puutarha-aiheisia kappaleita, kuten Porkkanavalssin 
ja Purjosipulipolskan esitettäviksi Järvenlinnassa järjestetyissä yhteisissä 
tilaisuuksissa. Virolaisen retkikunnan vierailu vuonna 1910 aloitettiin laululla 
ja se päättyi jäähyväissäveliin Antrean asemalla. Väliin mahtuivat kuitenkin 

321 Koti ja Yhteiskunta 1899, 54–56; Puutarha 3/1907, 47; Ks. esim. JME:JSE ja JME:EH 
1908–1915,  ES 100, KA.

322 JME:JSE 1.5.1896, ES 100, KA.

323 Kurkela, Rantanen 2008, 177–194.

324 JME:JSE Sippola 29.9.1903, ES 100, KA.



perusteellinen koulun esittely sekä keskustelu heimokansojen tulevasta 
yhteistyöstä.325

Laulaminen ja runonlausunta olivat vain yksi osa vaikuttamista. Sippolassa 
Martta-yhdistys nivoutui Alma Forsténin perustaman kasvitarhakoulun 
toimintaan heti paikallisyhdistyksen perustamisesta 1899 lähtien. Martta-työ oli 
osa koulun opetusta, ja kasvitarhakoulun oppilaat kulkivat lähiseudun taloissa 
ohjaamassa asukkaita puutarhaviljelmien perustamisessa. Koulu toimi myös 
mallina muille Martta-yhdistyksille, jotka tutustuivat toimintaan kesäretkillään. 
Forsténit perustivat Sippolaan raittiusyhdistyksen, kuoron ja torvisoittokunnan ja 
yhdistystoiminta koululla oli vilkasta – vaikka politiikka pyrittiin pitämään sen 
toiminnan ulkopuolella.326 

Jenny Elfving perusti Sippolan mallin mukaan Antreaan Marttayhdistyksen, 
joka kokoontui Järvenlinnassa. Koululla järjestettiin iltamia, esitelmiä ja 
kokouksia ja ohjelmasta vastasivat oppilaat sekä Elfvingin paikalle kutsumat 
luennoitsijat.  Ester Hällström, Jenny Elfvingin vanhempi sisar, vieraili 
Järvenlinnassa keväällä 1909 ja piti esitelmän ”Maalaisväestön kauneustajun 
kohottamisesta”, joka perustui Ellen Keyn kirjoituksiin, erityisesti tämän 

Skönhet för alla (1899). Samoissa iltamissa esitettiin 
lisäksi oppilaiden valmistama pieni näytelmä, muutamia huvinumeroita sekä 

laulun, ja yhteislauluna esitettiin yksiäänisiä kansanlauluja. Tilaisuuteen oli 
tullut sekä miehiä että naisia Antrean kirkonkylältä ja kauempaakin. Vaikutti 
siltä, että Antreaan oli syntynyt ”opisto, joka toi koko pitäjälle paljon uutta”, 

325 Robin Elfving 30.3.2009, sähköpostiviesti. Elfving kävi itse pianotunneilla Viipurissa 
Nieglickin luona [Etunimeä ei mainita kirjeissä]. Kun Nieglick muutti Norjaan, Elfving 
haaveili piano-opettajasta Pietarissa, jonne hän olisi matkustanut Antreasta joka toinen 
viikko, JME:JSE 18.11.1912 ja JME:JSE, Järvenlinna 2.11.1915, ES 100, KA; Virolaisten 
vierailu Järvenlinnassa, ks. 8.7.1910, Viipurin Sanomat, nro 77.

326 Elfving 1908a, 131; Augusta Laineen Emäntä -lehteen kirjoittama kuvaus Pohjois-Karjalan 
Martta-yhdistyksen kesäretkestä Niittylahden puutarhakoululta Sippolan ja Reitkallin kautta 
Järvenlinnaan kuvaa hyvin koulujen merkitystä. Laine 1909, 147–152. Marttojen ajatukseen 
kuului ihanteellinen ajatus kaikkien kansanluokkien yhdistämisestä samaan järjestöön. 
Luokkarajat haluttiin häivyttää, vaikka ne toiminnassa nousivat monella eri tavalla esille. 
Samalla tavalla puoluepolitiikka oli kielletty aihe ja ajatus Marttojen porvarillisuudesta 
kiellettiin Anne Ollila kirjoittaa muistitietoaineistoihin perustuvassa osassa tutkimustaan. 
Ollila 1993, 202–203.



.327 Koulusta 
muodostuikin Sippolan tapaan  kulttuurikeskus Antrean seudulle. Musiikin, 
esitelmien ja koululla järjestettyjen tapahtumien välityksellä puutarhainnostus 
levisi ympäristöön:

Folket här äro helt förvånade öfver att se skottade gångar öfveralt, tom genom 
parken ner till stranden, bryggan, derifrån man har vacker utsikt. Något sådant 
har inte förekommit på många år. Men vi ämnar hålla upp vägen, så att vi kunna 
gå fritt och njuta af det vackra.[…] I morgon kommer Robert och Eero hit till 
hela  dagen. Jag skall äfven be granngummor på kaffe för att tala med dem om 
Martha-arbetet. Få se om någon kommer. […]328

Koulun ohessa Järvenlinnassa toimi kesäisin virkistyssiirtola Erjola, joka 
oli tarkoitettu henkisesti rasittuneille ihmisille. Ajatus virkistyskodista 
puutarhakoulun yhteydessä perustui Elfvingin omiin kokemuksiin 
sairastumisesta ja parantumisesta työn avulla, ja se liittyi myös olennaisesti 
ajatukseen puutarhan parantavista voimista. Nora Pöyhönen oli Haapavedellä 
puhunut puutarhatyön ja sen parantavan vaikutuksen puolesta – hänkin omiin 
kokemuksiinsa viitaten:  

Här öppnade sig för mig, […]en ny värld, som erbjöd lefnadsmod och hopp 
för den trötte och modlöse. Här erhölls det bästa sömnmedel, som icke allenast 
stärkte för stunden, utan tillika rikligt ökade krafterna för följande dags arbete. 
Här upprann för mig en oskattbar hälsokälla, hvarmed inga andra kurorter och 
hälsoanstalter kunde jämföras.329

Erjolasta ilmoitettiin laajasti sanomalehdissä. Parantola tarjosi ”Kesävirkistystä 
nuoremmille sivistyneille miehille ja naisille”, kuten esimerkiksi Helsingin 
Sanomissa julkaistussa ilmoituksessa esitettiin. Lepoon hakeutuvilla oli 
mahdollisuus osallistua Järvenlinnan puutarhatöihin sopivissa määrin 
tai vain viettää aikaa kauniissa ympäristössä. Ajatus virkistyskodista oli 
syntynyt jo aiemmin, kun tohtori Matti Äyräpään perustaman Takaharjun 
keuhkotautiparantolan yhteyteen suunniteltiin puutarhatilaa, jossa parantolan 
potilaat voisivat työskennellä lääkärin valvonnassa. Elfving harkitsi ryhtymistä 

327 EH:JSE 19.5.1909, ES 64, KA.

328 JME:JSE 5.3.1909, ES 100, KA. Puutarhainnostuksen leviämisestä Antrean seudulla; 
Opetusneuvos Antti Henttosen suullinen tiedonanto.

329 Dagny 5/1899, 107–114.



tämän parantolaan kuuluvan Tuunaansaaren tilan puutarhuriksi ennen 
Järvenlinnan perustamista, mutta ei päässyt sairaalan johtokunnan kanssa 
yhteisymmärrykseen toiminnan laajuudesta. Tuunaansaaren tilan vuokrasi 
Sippolassa opettajana toiminut Aina Haveri, joka alkoi pitää siellä naisille 
tarkoitettua puutarhakoulua. Elfving kehitteli ajatusta virkistyskodista myös 
Sippolassa ja harkitsi tuolloin Reitkallin lähellä sijaitsevan Ranta-Uttin tilan 
vuokraamista toimintaa varten.330 

[…] och så kommer en sak till, jag vill gerna försöka få till stånd att Ranta-Utti 
skulle bli rekreationsstället för svagare personer, sådana som man ej kunde taga i 
skola, eller som själva ej vilja [gå] i skola. Men tyst, - det är min alldeles hemliga 
plan tillsvidare, som nog kommer att kunna realiseras, om man får allmänt 
intresse för saken. Det är det första jag skall försöka få i gång bara jag kommer 
till Hfors. –Jag har skrivit till Alma och frågat om jag kan få arrendera Bredskall 
först på ett år, - men nog kan du gissa att det är med blandade känslor man 
tänker på detta. I nödfall, ifall det ser omöjligt  ut med Bredskall, då det ligger 
så nära, så har jag tänkt på att på i sommar placera mig på Ranta Utti och taga 
emot svaga personer, som skola stärkas sig med ett ”Kehrt zur Natur zuruck!” 
Men den sommarn skulle jag inte kunna ha någon skola. –.331 

Elfving ei avaa kirjoituksissaan ajatustaan puutarhan terapeuttisista 
vaikutuksista laajemmin, mutta kirjeeseen kirjattu  lause Kehrt zur Natur 
zurück! voi olla viittaus Adolf Justin teokseen Kehrt zur Natur zurück! Die 
wahre naturgemäße Heil- und Lebensweise. Wasser, Licht, Luft, Erde, Früchte 
und wirkliches Christentum, 1895. Just liittää teoksessaan luonnonmukaiset 
elintavat syvälliseen kristillisyyteen, mutta Elfving tuntui ajattelevan ihmisen 
hyvinvointia käytännöllisemmistä lähtökohdista. Järvenlinnan Erjolaan 
hakeutuivat viipurilaiset taiteilijat, muusikot ja kulttuurihenkilöt hoitoon 
pidemmiksi ja lyhyemmiksi ajoiksi. Järvenlinnan vuokrasopimuksen rauettua 
Elfving piti virkistyskotia jonkin aikaa myös Karjalan kannaksella, mahdollisesti 
Terijoella, mutta tiedot tästä ajasta ovat hyvin vähäisiä.332

330 JME:JSE, kirjeet vuosilta 1896–1908, JME:EHS 1896–1907,  ES 100, KA. Ks. Elfvingin 
mielipide Helsingin Sanomissa, Muutama sana osakeyhtiö keuhkotautisten Parantolan 
omistaman Tuunansaaren puutarha-aikeista 6.2.1908, 7;  Finska Trädgårdsodlaren 
2/1908,35, Puutarha 1/1908, 11 ja Helsingin Sanomat 95/1909, 2.; Tuunaansaaren 
puutarhakoulu oli myös yksi maan viidestä oppilaitoksesta, jossa opetettiin mehiläishoitoa. 
Mehiläiskasvatuksesta, ks. Siipikarjanhoito -lehti 6/1910, 64. 

331 ES: ÖS K:havn 24.1.1907, ES 100, KA.

332 Just, verkkojulkaisu; Tiedot Terijoella vietetystä ajasta Otavan arkisto, Elfving, kirjeenvaihto.



Aika Järvenlinnassa kuului Elfvingin onnellisimpiin elämänvaiheisiin. 
Koulun perustaminen merkitsi hänelle omien päämäärien täyttymistä. Koulua 
kehittäessään hän näki puutarhan kokonaisuudessa – kasvitarhassa, hedelmän- 
ja marjanviljelyksessä sekä koristekasvien kasvattamisessa – mahdollisuuden 
naisten työn, hyvinvoinnin ja itsensä toteuttamisen yhdistämiseen. Kun 
Järvenlinnasta oli pakko luopua vuonna 1917, muodostui kirjoittamisesta Jenny 
Elfvingille yhä suuremmassa määrin käytännöllisen puutarhatyön korvaaja. 



Puutarha-ala kehittyi voimakkaasti 1900-luvun alussa. Edellä kuvattu naisten 
puutarhakoulutuksen kehittäminen oli yksi merkittävä osa uuden, kotiin liittyvän 
puutarhan rakentamista. Samalla kun pohdittiin, mitä ja millainen kotiin liitetyn 
puutarhan tulisi olla, määriteltiin myös miten puutarha-ammatit rajautuivat ja 
kenellä oli oikeus toimia ammattilaisena puutarhassa.  Kyse oli prosessista, jossa 
muodostamalla käsitys puutarhan muodosta ja sisällöstä vaikutettiin ammatissa 
toimimisen rajoihin ja mahdollisuuksiin – ja päinvastoin.

Maisema-arkkitehtuurinhistorioitsija Thaisa Way on kiinnittänyt huomiota 
siihen, että kirjoittaminen oli puutarha-alalla toimiville henkilöille koulutuksen 
kehittymisen ohella erityisen painava tapa saavuttaa paikka ammattikunnan 
kentällä. Ammattilehdissä arvostellut kirjat päätyivät useimmiten alalla 
toimivien henkilöiden kirjastoihin ja niitä käytettiin oppikirjoina. Monet kirjoista 
suunnattiin myös niin sanotulle suurelle yleisölle, ja niiden sekä korostettiin 
oman alan merkitystä että laajennettiin yleistä ymmärrystä.  Sanomalehdissä ja 
aikakausilehdissä julkaistut artikkelit kasvattivat myös tietoisuutta puutarhan 
ulottuvuuksista.333 Puutarhasta kirjoittamisen voi käsittää sellaisena kulttuurisen 
pääoman – tietojen ja taitojen – hallintana, josta Pierre Bourdieu on kirjoittanut. 
Sen lisäksi näiden tietojen ja taitojen jakaminen julkisesti oli merkityksellistä 
koko ammattikunnan ja kirjoittajan oman asiantuntijuuden rakentumisen 
kannalta.334

333 Way 2009, 130. Richard Broadhead on kirjoittamista kulttuurisena toimintana koskevassa 
tutkimuksessaan huomauttanut, että kirjoittaminen tapahtuu aina jossakin tietyssä 
kulttuurisessa “maisemassa” ja tämän maiseman institutionaalisten lainalaisuuksien alaisena. 
Broadhead 1993, 7–8; Olen itse aiemmin pohtinut puutarhasta kirjoittamisen eri tapoja ja 
tasoja, ks. Donner 2010, 12–14.

334 Roos 1985, 12; Professiotutkimuksesta Suominen–Kokkonen 1992; Aaltonen 2010, 33–37. 
Puutarha-alan ammatit eivät edustaneet varsinaisia professioita, joiksi luetaan esim. lääkärin, 
arkkitehdin ja asianajajan ammatit ja joihin sisältyy oletus akateemisesta koulutuksesta. 
Suomeen muotoutui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa erilaisten ja eritasoisten 
puutarha-ammattilaisten joukko. Kun viittaan Elfvingin pyrkimykseen kirjoittaa itsensä 
ammattilaisena esille, tarkoitan sillä hänen pyrkimystään liittyä puutarha-alan ammattilaisiin 
ja myös samalla määrittää sitä, mitä ammattilaisuus puutarha-alalla merkitsi.





Jenny Elfving kuului ensimmäisiin puutarhasta kirjoittaviin naisiin Suomessa 

Kirjansa hän kirjoitti suomeksi, mutta sanoma- ja aikakauslehtiin molemmilla 
kielillä.335  Hän aloitti kirjoittamisen 1900-luvun alussa osallistumalla 
aikakausilehdissä ja sanomalehdissä käytyyn keskusteluun puutarhasta. Hänen 
kirjoituksiaan julkaistiin mm. Puutarha-lehdessä, marttojen Emäntä-lehdessä, 
Maatalous-lehdessä ja myöhemmin aikakausilehti Aamussa.  Elfvingin 
kirjoitukset käsittelivät puutarha-alaa laajasti käytännön kysymyksistä 
koulutuksen kehittämiseen. Hän kirjoitti puutarhasuunnittelusta, kasvitaudeista, 
uusista kasvilajikkeista ja osallistui puutarha-alan sanaston kehittämiseen 
aikana, jolloin alan ammattisanasto oli vielä alkutekijöissään. 336 Kirjoittamista 
täydensi valokuvaaminen, jota Elfving harrasti nuoruusvuosistaan lähtien. 
Elfvingin valokuvia julkaistiin hänen lehtiartikkeleidensa ohessa ja Suomalaista 
puutarhataidetta -teoksen kuva-aineisto on lähes kokonaisuudessaan Elfvingin 
itse ottamaa.337  

335 Elfvingit olivat ruotsinkielisiä, mutta ilmeisesti ainakin tyttäret Ester ja Jenny oppivat 
suomen kielen kouluvuosinaan Oulussa. Elfving hallitsi suomen kielen sujuvasti 
äidinkielensä ruotsin rinnalla. Äitinsä ja vanhimman sisarensa Naeman kanssa Jenny kirjoitti 
ruotsiksi. ES 100, KA.

336 Otos Jenny Elfvingin artikkeleista, ks. esim. Elfving, 1900, 17–18; Ibid. 1903, 155–156; 
1908a, 44–45; 1908b, 137–139; 1908c, 34; 1908d, 89; ja 1908e, 1908f  sekä 1909, 34–35. 
Elfving myös tunnettiin tuotteliaana puutarhakirjoittajana. Vuonna 1923 Turun entinen 

Flora -lehteen 
erityistä naisten numeroa ja pohti, keitä kaikkia siihen tulisi pyytää mukaan: ”Onhan Jenny 
Elfvingi, ja hänen kirjansa ja artikkelinsa. Onhan Kodin kasvitarhalehti, joka lakkasi ennen 
aikojaan. (Pöyhösten). On puutarhan palstoilla harvinaisina nähty jonkun naisen piirroksia. 
On meillä Else Koch Hemträdgårdenin kirjoittajana. Kirjoittelee vielä E.K. T:odlaren 
lehdessä. Ompi kai Fanny Sundströmkin jotain kirjoittanut ja Elsa Bonsdorff kait, vaikkapa 
eivät ole mainittavampia kirjoittaneet. Koitappa miettiä. Annamaria Tigerstedt -kääntäjämme, 

Linkolan kokoelma, järjestämätön, Lepaan puutarhamuseo.  Hertta Linkola (1895–?) oli 

Hän teki uransa Järvenpään Kotitalousopettajaopiston puutarhaopettajana, ks. Koch 1942.

337  Elfvingin valokuvaamisesta ei ole tarkempia tietoja. Ester Ståhlberg mainitsee nuoruuden 
kirjeessään, että hänen ensimmäinen aviomiehensä apteekkari Karl Hällström opetti sisaria 
valokuvaamaan.  Elfving mainitsee itse kuvanneensa Suomalaista puutarhataidetta -teoksen 
kuvat. Gertrude Jekyll dokumentoi puutarhaansa valokuvaamalla piirtämisen ja maalaamisen 
ohessa ja 1900-luvun alkupuolella kameroiden kehityttyä pienemmiksi, valokuvaamisen 
tultua halvemmaksi. Kodin piirissä tapahtuvaa valokuvaamista pidettiin naisille soveliaana 
harrastuksena, mutta siitä tuli monille osa ammattitaitoa. Elfving, Otavan arkisto, 
kirjeenvaihtoa kustantamon kanssa; Naisten ammatillisesta valokuvaamisesta, Angel, 1995, 
153–162; Tankard, Wood 1998, 40–56.



Elfving toimi asiantuntijuuttaan rakentaessaan samoin kuin monet muut 
aikalaiset ja eri aloilla työskennelleet miehet ja naiset. Muodollisen 
koulutuksen puuttuessa Elfving opiskeli itsenäisesti ja kartutti ammattitaitoaan 
lukemalla, kirjoittamalla ja tutkimalla sekä tekemillään matkoilla Ruotsiin, 
Tanskaan ja Saksaan. Elfving perehtyi puutarhasuunnitteluun suorittaessaan 
Tukholmassa Bergianska Trädgårdenin puutarhakoulun ammattitutkinnon 
vuonna 1902. Tanskassa hän opiskeli Kööpenhaminan Landbohöjskolenissa 
puutarhasuunnitelmien laatimista maisema-arkkitehdin johdolla vuonna 1906:338 

Min havebrugsarkitet är jag mycket nöjd med. Vi funderar ut planer till små 

ledare. Få nu se, han klår mig mycket därpå. Jag går hos honom ibland på 
eftermiddagarna.339

Saksaan suuntautuneella opintomatkallaan vuonna 1907 hän vieraili Staatliche 
Gartenbauinstitutissa Berliinissä ja tutustui Dresdenissä kasvitieteellisen 
puutarhan yhteydessä toimivaan Kgl. Versuchsstation für Gartenbauhun sekä 
Erfurtin ja Leipzigin puutarhoihin ja perehtyi puutarhan erityiskysymyksiin 
kuten kasvitauteihin sekä siemenviljelyyn ja keräsi tietoja kasvilajeista ja 
niiden viljelytavoista.340  Matkat olivat tärkeitä ammatissa pätevöitymisen 
kannalta, mutta myös käytännöllisistä syistä. Opintomatkoilla hankittiin myös 
oppimateriaalia puutarhakoulun opetusta varten: 

Nog är jag helt tillfredställd i teoriväg nu, då jag har fått fatt i så mycket lämplig 
litteratur till alt hvad jag behöver för undervisningen. Skada blott att jag ej nu 
vågar köpa böcker, ty pengarna måste sparas till nästa resa och räcka nog ändå 

men jag tänker som så, att alt detta måste jag försöka skaffa efteråt, då man har 
sin egen skola i gång och begär extra anslag därför? Nu vågar jag icke.341

338 JME:JSE 23.12.1902 ja 27.12.1906, 2.1.1907, 15.1.1907, 24.1.1907, 30.7.1907, ES 100, 
KA; Axel Pihl, ks. Nolin 1999, 78; Ruoff, verkkojulkaisu. Ks. myös Wiborgsbladet no 54, 
5.3.1901.  

339 JME:JSE 15.1.07, KA, ES 100.

340 Ruoff, verkkojulkaisu; JME:JSE 2.1.1907, 15.1.1907, 24.1.1907, 30.7.1907, ES 100, KA; 
Ks. myös Uusi Suometar nro 84, 5.3.1901; Wiborgsbladet nro 54, 13.4.1902, Nutid 1902/ 4, 
142; Puutarha 6/1908, 84–86. 

341 JME:JSE 24.1.1907, ES 100, KA. 



Opintomatkat olivat mahdollisia muun muassa senaatin ja Konkordia-
yhdistyksen myöntämien stipendien turvin.342 Kotitalousopettaja ja Helsingin 
kasvatusopillisen talouskoulun johtajatar Edit Reinilä (1877–1935) mainitsi 
vuonna 1909 Naisten Ääni -lehden haastattelussa, että Jenny Elfvingin 
omatoimisilla opintomatkoilla oli ollut suuri merkitys monen naisen 
uskallukselle lähteä ulkomaille opiskelemaan. Elfvingin matkakertomukset ja 
jakamat kokemukset erilaisista kursseista Tanskassa ja Saksassa raivasivat tietä 
muille opiskeleville suomalaisnaisille.343 

Elfving oli uransa varhaisvaiheista lähtien pohtinut naisten toiminnan rajoja 
puutarha-alalla. Matkoilla hankitut tiedot ja taidot sekä käytännön kokemus 
puutarhanhoidosta jalostuivat teksteiksi, joiden avulla Elfving pyrki välittämään 
omaa käsitystään puutarhasta ja sen merkityksestä. Nora Pöyhösen ja Alma 
Forsténin toiminta osoittaa, että naisten asiantuntijuus hyväksyttiin kodin 
kasvitarhaan liittyvissä kysymyksissä itsestään selvästi. He kirjoittivat jonkin 
verran puutarhasta, mutta pysyttelivät kasvitarhan hoitoon liittyvissä aiheissa ja 
toimivat laajasti naisten kasvitarha- ja talouskoulutuksen kehittämisen hyväksi. 
Elfving ei halunnut rajoittaa työtään tai kirjoittamistaan naisille sopivaksi ja 
luontaiseksi katsottuun kasvitarhaan – vaikka ei väheksynyt missään vaiheessa 
sen merkitystä osana kotitaloutta.  Elfvingillekin naisten kasvitarhaopetukseen 
liittyvä asiantuntijuus takasi paikan naisten kotitaloudenhoito-opetusta 
hahmotelleessa komiteassa. Samalla komiteatyöskentelyyn osallistuminen antoi 
Elfvingille mahdollisuuden ilmaista komitean lausumasta eriävä mielipiteensä. 
Elfving ei itse kuitenkaan kokenut saavansa tunnustusta ja hyväksyntää 
ajatuksilleen naisten paikasta puutarhassa.344 

342 Elfving haki ja sai Konkordiastipendin opintomatkaa varten: 13.4.1902 Uusi Suometar 
nro 84, 1902 ja Nutid 1902/ 4, 142. Myös maanviljelyshallitus jakoi stipendejä ulkomaan 
opintoja varten, ks. esimerkiksi Huvudstadsbladet no 13, 15.1.1902.

343 Edit Reinilää haastattelemassa, Naisten ääni 16/1909, 196; Löyttyniemi 2000, 
verkkojulkaisu.

344 Komiteanmietintö 1915:5, 261–307; Elfving tunsi itsensä jatkuvasti sopeutumattomaksi, 

ES 100, KA; Ammattikunnan kentälle astuminen ei ollut naisille ongelmatonta: “Puheita 
pitävä, kodin piiristä poistunut nainen nimettiin helposti epänaiselliseksi ja samalla hän sai 
seksuaalisesti epäilyttävän leiman”.  Ks. Harjula 2008, 123.



Elfving ”kirjoitti itsensä ulos” kasvitarhasta ja naisille perinteisesti ajatellusta 
puutarharoolista jo ensimmäisessä kirjassaan, Puutarhasuunnitelmia 
pienviljelijöille (1913). Elfvingin asiantuntijuus ei edustanut ”perinteistä” 
tai ”soveliasta” kotitalouteen kytkeytyvää naisasiantuntijuutta, vaan se 
näyttäytyy erityisalojen tuntemuksena ja tutkimuksena erityisesti teoksissa 
Kukkaviljelys avomaalla (1921) ja Suomalaista puutarhataidetta (1929). 
Ensimmäisessä teoksessaan Elfving keskittyy suunnittelun perusteisiin. 
Toinen teos, Kukkaviljelys avomaalla tarkentaa katseen Elfvingin korkeimmin 
arvostamaan osaan puutarhassa eli kukkaistutusten sommitteluun ja kukkien 
viljelyyn. Elfvingin viimeisessä teoksessa puutarhan kokonaisuus täydentyy, 
kun hän kirjoittaa kuvaillen ja eläytyen puutarhan tilasta ja siihen liittyvistä 
kokemuksista.345  

Kauan, jo monta vuotta, olen mielessäni hautonut ajatusta julkaista vähäinen 
sarja pienviljelijöiden puutarhasuunnitelmia, koska sellainen opas olisi meillä 
hyvin tarpeellinen, maassamme kun ei ole minkäänlaista teosta tältä alalta vielä 
ilmestynyt. Odotettuani turhaan, että varsinaiset puutarha-arkkitehdit tarttuisivat 
asiaan, ryhdyin lopulta ajatustani toteuttamaan. Myönnän, ettei tehtävä 
ollut helppo, jo siitäkin syystä, että sopivan suunnittelutavan valitsemisesta 
kotipuutarhoihin on nykyään hyvin erilaiset mielipiteet. Asia on väittelyn 
alaisena eri maissa ja uusia suuntia ilmenee tuontuostakin. Allekirjoittanut 
on koettanut tähän teokseen sovittaa ne suunnittelutavat jotka parhaiten 
voidaan katsoa sopivan meidän oloihimme, mutta tiedän, että tässä on paljon 
puutteellisuuksia.”346

Kustannusosakeyhtiö Otavan vuonna 1913 julkaisemassa Puutarhasuunnitelmia 
pienviljelijöille -kokoelmassa Jenny Elfving otti tehtäväkseen pohtia maaseudun 
puutarhojen muotoa ja sisältöä. Hän oli alkanut kehitellä ajatusta maaseudulle 
sopivista pienistä puutarhoista jo vuonna 1900 Pyhtään maanviljelyskokouksessa 
pitämässään esitelmässä Pikkutilallisten kasvitarhanhoidosta, joka julkaistiin 

345 Ammattikunnan kentälle astuminen ei ollut naisille ongelmatonta, kuten Minna Harjula on 
todennut: “Puheita pitävä, kodin piiristä poistunut nainen nimettiin helposti epänaiselliseksi 
ja samalla hän sai seksuaalisesti epäilyttävän leiman”.  Ks. Harjula 2008, 123; Elfving 
tunsi itsensä jatkuvasti sopeutumattomaksi, koska ei täyttänyt yhteisönsä hänelle asettamia 

346 Elfving 1913a, 4. 



myöhemmin Puutarha-lehdessä. Esitelmä oli Elfvingin puutarhaviljelyn 
puolustuspuhe kansanvalistuksen hengessä. Hän tarttui siinä kasvitieteilijä A. 
O. Kihlmanin samana vuonna esittämään ”isänmaalliseen tehtävään ommella 
Suomiäidille sovelias puku” eli suunnitella ”mallipuisto” pikkutalojamme 
varten. Sen lisäksi, että puutarhaviljelyn edistäminen sivisti ja vaurastutti maata 
ja tuotti kansalle ”runsasta sekä aineellista että henkistä hyötyä”, puutarhojen 
tuli olla uudistuvan taiteen mukaisia, kuten Kihlman asian muotoili.347 Elfving 
osoitti esitelmässään ensin puutarhaviljelyn taloudellisen hyödyn laskemalla 
heinänviljelyksen ja vihannesviljelystä saatavan taloudellisen tuoton eron 
pienellä palstalla. 348 Hän painotti myös puutarhan esteettisyyden merkitystä:

Suuritilalliset ja rikkaat maanomistajat panevat kyllä arvoa tälle alalle, koska 
he halukkaasti käyttävät sen tuotteita ja nauttivat varainsa ja kauneudenaistinsa 
mukaan sen taiteellisestakin kehittymisestä. Pienitilallinen ja moni muu 
vähempivarainen voi katsoa kaikkea tätä turhaksi komeudeksi, joka ei hänelle 
sovellu. Mutta meidän on tultava siihen, ett´ei yksikään pienitilallinen enää 
ajattelisi niin.349

Puutarha- ja talouskouluissa opetettiin niiden perustamisesta lähtien 
satunnaisesti puutarhakarttojen piirtämistä, mutta opetuksen pääpaino oli 
kuitenkin käytännön puutarhaviljelyksen ja taloustaitojen harjoittamisella.  
Puutarhaviljelyn ystävät -seura oli järjestänyt vuonna 1899 Ateneumissa kurssin 
puutarhapiirustuksessa, jolle osallistui viisi kauppapuutarhoilla työskentelevää 
oppilasta. Taideteollisuusopetuksen yhteydessä annettavaa ohjausta pidettiin 
merkittävänä edistysaskeleena, mutta kurssit eivät saavuttaneet suosiota. 
Ateneumissa vuonna 1900 järjestetylle kurssille ei ilmoittautunut ainuttakaan 
oppilasta.350 

Puutarhuri ja puutarha-alan vaikuttaja Ossian Lundén puuttui kärkevästi 
kirjoituksessaan Kuopion vuoden 1906 maatalousnäyttelyyn rakennetun 

347 Uutisia, Puutarha 6/1900, 46, Kihlmanin esitelmän referaatti: ”Suomen taide on viime 
aikoina suuresti kehittynyt, mutta mallipuiston luominen pikkutalojamme varten on jäänyt 
tekemättä, vaikka sekin olisi isänmaallinen työ. Mutta tämäkin vaatekappale Suomiäidin 
puvussa on kerran valmiiksi saatava. Ommelkoon sen kuka kykenee!”.

348 Elfving 1900, 17–18; Ibid. 1908, 137–139 ja 1913.

349 Elfving 1900, 17.

350 Kornman 1906, 51–54.



mallitalon yhteydessä esitetyn pienviljelijän puutarhan muotoon ja sisältöön. 
Lundén totesi, ettei näyttelyyn rakennettu puutarha vastannut lainkaan 
tarkoitustaan, ja luetteli puutarhan puutteet sen jäsentelystä esiteltäviksi 
valittuihin viljelykasveihin. Hän pahoitteli, ettei mallipuutarhan suunnittelussa 
oltu turvauduttu asiantuntijoihin ja moitti suunnitelman ”sepittäneen” puutarhuri 
Gustav Ignatiuksen ja suunnitelman piirtäneen Kuopion maanviljelysseuran 
puutarhaneuvojan Neiti Laguksen työtä. Lundén lopetti arvionsa toiveeseen, että 

pienviljelijäin puutarhasuunnitelmissa pyrittäisiin toteutuksiin, jotka vastaisivat 
paremmin todellisia tarpeita.351  

Ossian Lundénin huomiot kuvastivat hyvin puutarhasuunnittelun senhetkistä 
tilannetta. Vaikka esimerkiksi Kuopion näyttelyssä esiteltiin puutarhapiirustuksia 
enemmän kuin missään näyttelyssä aiemmin, Lundén kirjoitti, että ”Moni 
puutarhapiirustuksen laatija olisi kuitenkin epäilemättä palvellut asiaa jäämällä 
pois. Sillä yhtä vähän kuin joka timperimies tahi rakennusmestari on pystyvä 
arkkitehdiksi ja rakennuksen piirtäjäksi, yhtä vähän on joka puutarhanystävä tahi 
ensimmäinen ja paras puutarhaviljelijä sopiva laatimaan piirustuksia […]”.352 

Tarvetta malliratkaisuille ja esimerkeille oli, mutta kasvitarha- ja 
puutarhakouluissa annettu suunnitteluopetus oli riittämätöntä. Vaikka 
Niittylahden alemmassa puutarhakoulussa ”puutarhakarttojen piirustus” 
kuului koulun opetusohjelmaan ja opetusta annettiin yhteensä 112 tuntia 
koko lukuvuoden aikana, opetus ei tuottanut toivottua tulosta ja oppilaiden 
taidot jäivät vajavaisiksi.353 Paikatakseen tätä puutetta, Jenny Elfving otti 
puutarhasuunnittelun Järvenlinnan opinto-ohjelmaan koulun toiminnan 
aloittamisesta vuodesta 1909 lähtien. Hän hankki opettajiksi muiden muassa 
puutarhuri J.K. Kornmanin ja myöhemmin saksassa opiskelleen puutarha-
arkkitehti Bengt Schalinin.354  Kornman ja Schalin pitivät Järvenlinnassa 

351 Lundén 1906d, 113–116. Vastine Lundénin kirjoitukseen, ks. ”Puutarha-lehden toimitukselle 
Tampereella”, Puutarha 9/1906, 133–134.

352 Lundén 1906e, 168.

353 Puutarha 4/1907, 60–61.

354 Bengt M. Schalin (1889–1982) valmistui puutarha-arkkitehdiksi Köstrizin 
puutarhaoppilaitoksesta vuonna 1912 ja palattuaan Suomeen perusti oman 
suunnittelutoimistonsa vuonna 1914 Helsingin Eiraan. Vuonna 1922 hän osti itselleen 
tilan Kirkkonummen Jorvaksesta, jossa hän laajensi toimintaansa koristekasvien viljelyyn. 



muutamia lyhyitä kursseja 1910-luvulla, jonka jälkeen suunnitteluopetus siirtyi 
kokonaan Elfvingin vastuulle.355

Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille -kokoelman alkusanoissa Elfving 
totesi, että puutarhan kokonaisuuden ymmärtäminen sekä puutarhanhoidossa 
onnistuminen edellyttivät suunnittelua. Jokaisen puutarhaviljelyyn ryhtyvän 
tuli tietää, mitä ja miten puutarhaa viljeltiin ja sen lisäksi, miten viljelykset oli 
järjestettävä. Useimmiten vaikutti siltä, että puutarhaviljelys aloitettiin ilman 
tarkoituksenmukaista suunnitelmaa, kirjoitti Elfving, eikä puutarhalla siksi ollut 
menestymisen mahdollisuuksia. Yksinkertaisimmillaan suunnittelu oli Elfvingin 
näkemyksen mukaan viljelyksien järkiperäistä järjestelemistä. Ilman ymmärrystä 
puutarhan suunnittelemisesta suuri osa puutarhavalistuksesta valui hukkaan, 
sillä ihmisille ei syntynyt selvää käsitystä siitä miten puutarhan istutukset olisi 
parasta järjestää.356 

Elfving osoitti kokoelmassa käytännön esimerkein, mitä puutarhan tilassa 
tapahtui, kun istutuksia tehtiin ”melkein miten sattuu”. Kokonaisuudesta tuli 
sekava ja vaikeasti hoidettava, eikä puutarhasta saatu siltä odotettua hyötyä, saati 
ollut miellyttävän näköinen. Pienillä toimenpiteillä tällainenkin pihapiiri saatiin 
korjattua. Elfvingin ajatuksissa suunnitelmakokoelma palveli sekä neuvojina 
työskenteleviä henkilöitä, että oman puutarhansa perustamista suunnittelevia. 
Sen tarkoituksena oli tarjota tietoa puutarhan suunnittelun perusteista ja niistä 
asioista, joita puutarhaviljelystä aloitettaessa tulisi ottaa huomioon.357 

Elfvingin laatima Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille käsittää 43 
suunnitelmapiirustusta 22 kohteeseen sekä suunnitelmien selitykset. Laatijoina 
ovat Järvenlinnan puutarhakoulun oppilaat, muutamaa Elfvingin omaa sekä 
J.K. Kornmanin ja Bengt Schalinin suunnitelmia lukuun ottamatta. Kaikki 
kokoelman suunnitelmat yhtä lukuun ottamatta piirrettiin olemassa olevia 

Merivuori 2001, 258.  J. K. Kornman (1877–1938) toimi valtion rautateiden puutarhurina 
vuodesta 1900 ja julkaisi myös puutarhasuunnitelmia. Hän oli suorittanut ammattitutkintonsa 
Saksassa. Kornman oli yksi aktiivisista puutarhakirjoittajista Puutarha -lehdessä. Joutsalmi 
2001, 142–144; Kornman, 1909, 83–86, 107 ja Ibid. 1916 a, b, c, 19–22, 38–40, 56–58.

355 Nevalainen 1971, 23–25, 33.

356 Elfving 1913a, 3–5.

357 Elfving 1913a, 19; suunnitelmat 36–37.



kohteita varten Antreassa. Toiveena oli, että seudun asukkaat toteuttaisivat 
suunniteltuja uudistuksia mahdollisuuksien mukaan.358  Elfving oli kiinnittänyt 
kohteita valitessaan muun muassa huomiota maanlaatuun, joten joukossa oli 
kivikkopaikkoihin, multamaalle, tasaisille ja epätasaisille paikoille suunniteltuja 
puutarhoja. Suunnitelmien laatiminen oli osa opetusta. Järvenlinnan 
puutarhakoulun oppilaat kiersivät lähiseuduilla taloja pihapiirejä havainnoiden 
ja piirsivät suunnitelmat mittaustensa perusteella. Muutamista kohteista 
esitettiin piirroksin paikan alkuperäinen tilanne ja toisia kohteita varten laadittiin 
useampia ehdotuksia.359  

Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille -kokoelmassa julkaistavaksi valittiin 
suunnitelmat mökkiläisen, pienviljelijän, ratavahdin ja talollisen puutarhoja sekä 
Pullisen ja Putilan, Veijalaisen, Jaatisen, Hutrin ja kauppias Happosen taloja 
varten laaditut suunnitelmat. Vaikka piirustukset tehtiinkin aivan tiettyjä kohteita 
varten, ne oli kuitenkin tarkoitettu yleisiksi esimerkeiksi, joita soveltamalla 
puutarhan perustaminen olisi mahdollista myös muualla. Elfving tähdensi, ettei 
suunnittelussa oikeastaan tulisi noudattaa tai seurata valmiita ”malleja”, vaan 
mahdollisuuksien mukaan säilyttää jokaisen paikan ominaislaatu ja tunnelma 
niin hyvin kuin mahdollista. Elfving totesi, että liian orjallinen malliehdotuksen 
seuraaminen synnyttäisi vain kaavamaista ja yksitoikkoista ympäristöä. 
Suunnitteleminen perustui Elfvingin mukaan ennen kaikkea olemassa olevien 
olosuhteiden ymmärtämiseen ja puutarhaviljelyyn liittyvien tietojen ja taitojen 
soveltamiseen.360  

Ihanteellisinta olisi kuitenkin ollut suunnitella puutarha yhtä aikaa rakennuksen 
kanssa, jolloin ne muodostaisivat yhtenäisen kokonaisuuden, kirjoitti 
Elfving kustantajalleen. Hän toivoi voivansa tehdä Puutarhasuunnitelmia 
pienviljelijöille -kokoelmalle jatko-osan, jossa esiteltäisiin puutarhasuunnitelmia 
uudisrakennuksia varten. Tällainen teos ei kuitenkaan koskaan toteutunut.361

358 Elfving 1913a, 3–5. Otavan arkisto, Elfving. Kokoelmaan kuuluu myös yksi Vehkalahdelle 
sijoittuva suunnitelma.

359 Ks. Elfving 1913a, suunnitelmat 1, 2–5, 7, 8–10, 13,14, 15–17,  23–24,  31–35, 36–37, 
38–40.

360 Elfving 1913a, 7.

361 Elfving 1913a, 5–6. Otavan arkisto, Elfving.





Suunnitelmakokoelmaan liittyvissä teksteissä Elfving kuljettaa lukijan 
Antrean pitäjän maisemiin ja kuvaa suunnittelukohteiden todellista tilannetta 
ennen puutarhan perustamista. Joihinkin suunnitelmiin liittyy kasviluettelo 
ja sanallinen kuvaus ehdotetuista toimenpiteistä. Teksteistä välittyy 
paikallistuntemus ja käsitys maalaisarjesta.362  Elfving oli jo Sippolassa 
opettajana ollessaan kierrellyt ympäröivällä maaseudulla tutustumassa 
paikallisiin oloihin, eikä tilanne ilmeisesti Antreassa poikennut paljoa siitä, mitä 
hän kuvaili kirjeissään Sippolasta sukulaisilleen:

[…] Gårdarna ligger mycket nära hvarandra med otaliga ”hökkelin” öfverallt, 

ute och inne lämnar mycket att önska, kan ni väl gissa. Hvad det yttre beträffar, 
kommer det naturligtvis att bli stora reformer, vi skola ordna och pryda allt med 
blommor, själfa få de hjälpa till att skaffa mylla, och så får eleverna riktigt se, 
huru man man skall ha det hos småbrukare.363 

Suunnitelmakokoelman puutarhojen nimeäminen pienviljelijäin puutarhoiksi 
herättää kysymyksen siitä, mitä Elfving varsinaisesti tarkoitti pienviljelyksellä? 
Kuopion maanviljelysnäyttelystä raportoineen Ossian Lundénin lausahdus kertoo 
aiheen ajankohtaisuudesta: ”Että ’pieniviljely’ on päivän tunnuslause ja että 
kansakoulu on tullut rakkaaksi syli-lapseksemme, sitä näyttävät lukemattomat 
enemmän tahi vähemmän onnistuneet ’ehdotukset pienviljelijän puutarhaksi’, 
’ehdotukset kansakoulun puutarhaksi’, jotka kaunistavat puutarhapaviljongin 
seiniä”.364 Toimiessaan Marttojen piiriyhdistyksessä Sippolassa Elfving seurasi 
pienviljelyksestä käytyä yhteiskunnallista keskustelua, jossa etsittiin ratkaisua 
maaseutuväestön toimeentulon varmistamiseksi ja yhteiskunnallisten olojen 
tasaamiseksi. Hänen veljensä agronomi Östen Elfving pohti pienviljelystä 
useissa artikkeleissaan ja väitöskirjassaan (1915) sekä toimiessaan 
asutushallituksen johtajana (1917–1926) sekä maatalousministerinä (1922, 
1924). Voi siis olettaa, että suunnitelmakokoelman nimi viittaa ajankohtaiseen 

362 Elfving 1913a, passim., suunnitelmapiirustuksiin liittyvät selitykset. 

363 JME:JSE, 7.4.06, ES 100, KA.

364 Lundén 1906e, 168.



maaseudun oloista käytyyn keskusteluun. Yhtä hyvin voi ajatella sen olevan 
seurausta tälle uudelle puutarhatyypille sopivan nimityksen puuttumisesta.365 

Suunnitelmat on laadittu pienviljelijäin oloja varten – Talot, joita varten nämä 
suunnitelmat on tehty, ovat suurimmaksi osaksi Karjalasta, mutta kuten näkyy, 
on valittu niin erilaisia kuin suinkin; mukana tupasia, varsinaisia taloja, jokunen 
huvila, kauppiaan asunto y. m.366

Suunnitelmakokoelmaan kuului siten paljon laajempi kirjo kohteita, kuin 
varsinaisesti pienviljelykseksi määriteltyjä torppia ja mäkitupia; kun mukana 
olivat ehdotukset esimerkiksi vehkalahtelaisen talollisen ja varakkaan 
halkokauppiaan puutarhojen järjestämiseksi. Suunnitelmia yhdisti kuitenkin se, 
että Pienviljelijäin puutarhat suunniteltiin yhden perheen tarpeita vastaaviksi 
ja omalla työllä ylläpidettäviksi.367 Suunnittelutyön perustana olivat Elfvingin 
tarkat havainnot ja arviot asukkaiden varallisuudesta ja mahdollisesta 
aputyövoimasta, perustettavan puutarhan paikan asemasta ja rakennuksista.  
Hänen tavoitteenaan oli, että puutarha asettuisi osaksi sekä ympäröivää 
maisemaa että asukkaiden sosiaalista ympäristöä.368 

Itäsuomalainen rakennustapa ei ollut Elfvingin näkemyksen mukaan 
suotuisa puutarhan kannalta. Kokemuksensa perusteella Elfving totesi, 
että maaseuturakentaminen oli vakiintumatonta ja talot ”yksitoikkoisesti 
neliskulmaisia”. Koska puutarha- ja rakennustyyli kuuluivat läheisesti 
yhteen, vaikutti jälkimmäinen edelliseen.  Hän totesi, että vaikka talot 
usein oli rakennettu kauniille paikoille, ”kunnaille”, joilta avautuivat ihanat 
näköalat, rakennusten sijoittelu jätti toivomisen varaa. Sinne tänne sijoitellut 
talousrakennukset tekivät ”sekavan ja järjestyksettömän vaikutelman”.369

365 Peltonen 1992, 21–24; Brander, 1898, 27–28; Elfving, [Ö]1905; Uola 2001, verkkojulkaisu.

366 Elfving 1913a, 5.

367 Palstatiloja ovat agronomi J. E. Sunilan mukaan niin pienet tilat, ettei niiden tuotolla 
4-6 henkinen perhe tule toimeen. Sunila 1918, 13. Juho Emil Sunila (1875–1936) toimi 
maatalousministerinä vuosina 1922-1926, pääministerinä 1927–28, 1931–32. Pietiäinen 
2000, verkkojulkaisu.

368 Elfving 1913a, 3–23.

369 Elfving 1913a, 6.



Elfvingin mukaan puutarhan suunnittelussa tuli käytännössä ottaa huomioon 
viisi seikkaa. Ensimmäisenä tuli ajatella talon asukkaiden varallisuutta ja 
mahdollisuutta työvoiman käyttöön. Toiseksi oli otettava huomioon paikan 
asema: ilmansuunnat, maanpinnan muodot ja puutarhan luonnollinen suoja. 
Kolmantena Elfving mainitsee rakennuksen tyylin, neljäntenä maanlaadun. Oli 
myös tärkeää kuulla asukkaiden omia toivomuksia ja ymmärtää ”siten puutarhan 
tarkoitus”. Kustannuksiin kiinnitettiin huomiota, sillä puutarhan perustamisen 
tuli olla taloudellinen ratkaisu ja tuottaa hyötyä talolle. Käytännöllisyys ja 
olosuhteet määrittivät suunnitelman sisällön.

Puutarha ei yleensä taloa rakennettaessa ollut kuulunut suunnitelmiin 
ja ”asuinrakennus sijoitettiin laajalle kalliolle tai kivitörmälle”, jossa 
puutarhaviljelys muodostui mahdottomaksi. Keittiökasvimaan sijoittaminen 
”pellon päähän” kauas asuinrakennuksesta teki sen hoitamisen vaivalloiseksi. 
Asuinympäristön kaunistaminen istutuksilla ei onnistunut, jos maasto oli 
kallioista tai kivikkoista.370 Elfving kiinnitti erityisesti huomiota vapaana 
kulkevaan karjaan ja kanoihin, jotka tuhosivat pienetkin puutarhapyrkimykset 
ja tekivät kaikkein tärkeimmän päämäärän, kotiympäristön kaunistamisen, 
mahdottomaksi. Erityisesti Elfving painottaa puutarhan ja asuinrakennuksen 
yhteyttä:

On itsestään selvää, että puutarha olisi järjestettävä siten, ettei karja pääse sitä 
hävittämään, mutta toiselta puolen on vältettävä puutarhan aitaamista yksikseen, 
sillä siten se kadottaa viehätyksensä. Sopivinta lienee erottaa aidalla karjapiha 
varsinaisesta pihasta, jolloin jälkimmäinen voi kuulua yhteen puutarhan kanssa 
asuinrakennuksineen. Täten eivät nelijalkaiset pääse puutarhaan, eivätkä 
pihallekaan, jonne siis voi sijoittaa esim. kukkia. Kanoilla täytyy ehdottomasti 
olla oma aitauksensa.371

Kansanvalistuksen teksteissä puutarhalta oli riisuttu kaikki ylellisyyteen ja 
turhuuteen viittaavat ominaisuudet, koska kansa suhtautui epäluuloisesti 
puutarhaan, joka edusti sen näkökulmasta tuhlailevaa yläluokkaista kulttuuria. 
Pienviljelijäin puutarhoissa hyödyllä ja kasvitarhaviljelyksellä oli oma 
merkittävä sijansa, mutta Elfving halusi liittää puutarhaan lisäksi esteettisiä arvoja.372

370 Elfving 1913a, 6.

371 Elfving 1913a, 6.

372 Mikkola 2006, 175–82.







Mökki sijaitsee maantien varrella, kivisellä paikalla. Pohjoisessa maantie, sen 
takana metsää, etelässä on peltomaita, alempana järvi. Paikalta kaunis näköala. 
Kuten pohjapiirustuksesta näkyy, kasvoi täällä ennestään muutamia mäntyjä 
ja koivuja. Suunnitelmissa on nämä puut enimmäkseen jätetty, viimeisessä 
suunnitelmassa muutamia poistettu ja istutettu paikalle marjapensaita sekä 
kaadettu yksi mänty, koska se varjostaa keittiökasvimaita. Paikalla on tilaisuutta 
myydä hedelmiä ja marjoja.373

Mökkiläisen puutarhaa varten laadittiin useampia suunnitelmia. Kokonaisuuteen 
liittyi myös kuva alkutilanteesta, jonka tarkoituksena oli ohjata suunnitelman 
tekijää havainnoimaan suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Siihen oli merkitty 
paikalla kasvavat puut, kalliot ja kivet.

Ensimmäisessä suunnitelmaehdotuksessa puutarhaa rajaavat säännöllisiin 
riveihin istutetut hedelmäpuut ja marjapensaat. Koristeistutukset on sijoitettu 
talon ympärille. Säännölliseen muotoisilla nurmialueilla kasvaa ruusuja, 
daalioita ja kukkia. Kallioiden kupeeseen on istutettu lehtimaja. Käytävät ovat 
suoria kasvimaille johtavaa kaarevaa raparperein reunustettua käytävää lukuun 
ottamatta.

Suunnitelmassa heijasti Elfvingin ajatusta ”säännöllisestä eli mittausopillisesta” 
tyylistä. Saksasta uudenaikaisen puutarhan ihanteeksi välittynyt tyyli oli 
Elfvingin mukaan kaikkein uudenaikaisin ja vastasi parhaiten ”nykyajan 
kauneusaistia”. Se sopi parhaiten juuri pienissä puutarhoissa käytettäväksi 
yksinkertaisuutensa ja selkeytensä vuoksi.374

373 Elfving 1913a, 10.

374 Elfving 1913a, 7.





Sievä paikka, korkea asema, kaunis näköala! Mutta rakennuksen ympäristö! 
Luulisi sitä uutistaloksi, jota se ei kuitenkaan ole, sillä pihanpuolella on vielä 
suuria lastukasoja ja muuta rojua. Jonkunmoinen kuoppa on laitettu siihen, 
missä pyöreä kukkapenkki sijaitsee. Ja kuitenkin olisi se ollut yhtä kuivalla 
paikalla vähän syrjemmässäkin. Koko törmä on hiekkamaata ja erittäin kivistä. 
Alue on aidattu kuten kuvassa, mutta läävän luona ei ole porttia, vaan kuljetaan 
rikkinäisen aidan yli mistä milloinkin sattuu. […] Alueen sisäpuolella ei ole 
muuta elonmerkkiä kuin kaksi koivua (26).  Raivaan mielikuvituksessani kivet 
pois. Miten ihana paikka suunnitella! Pihan puoli on verrattain tasaista paikkaa, 
rakennuksesta eteenpäin viettää maa tuntuvasti etelään. Lämmin hiekkamaa, 
– pienet kivet jätetään vielä lämpöä lisäämään, ja tässä täytyy hedelmäpuitten 
viihtyä. […] Ainoastaan pieni alue raivataan keittiökasveille. Se riittää nykyisille 
asukkaille. Muu alue kasvaa vähitelllen itsestään, kun kaikki roju toimitetaan 
pois, luonnolliseksi nurmeksi, joka ei siis mitään maksa ja jonka ei tarvitse olla 
hienoa. Ainoa hieno nurmi, jonka voisimme erityisesti kylvää, on luonnollisesti 
pieni kukkanurmi rakennuksen edessä. [..].375

Puutarha on jaettu kahteen osaan. Rakennuksen edustalla aukeaa puistomainen 
puutarha, johon on istutettu puita ja pensaita yksittäin ja ryhmiin. Suunnitelmaan 
on merkitty metsästä haettavaksi koivuja, kuusia, pihlajia, tuomia, vaahteroita 
tai tammia. Elfving kommentoi suunnitelmaan liittyvässä tekstissä metsästä 
haettujen ja ostettujen pensaiden ja puiden eroa: ”Ostopensaat voidaan jättää 
pois, mutta ne ovat siitä hauskat, että kukkivat eri aikoina ja luovat suurempaa 
vaihtelua”. Hyötypuutarha on sijoitettu talon taakse. Sitä rajaa säännöllinen 
nurmialue koristeistutuksineen. Elfvingin suunnitelmassa samaan puutarhaan on 
sovellettu kahta tyyliä – talon edustalla jäljitellään ”maiseman luonnollisuutta 
tekemällä käytävät kiemurtelevimmiksi – tarkoituksella luoda vaihtelevaisuutta 
ja vapaata leimaa” englantilaiseen tyyliin, kun taas keittiökasvitarha on 
sommiteltu ”mittausopilliseen tapaan”.376

375 Elfving 1913a, 12–13.

376 Elfving 1913a, 7–8.





Jenny Elfving kirjoitti suunnitelmakokoelman alussa, että työn tuli lähteä 
liikkeelle suunniteltavan puutarhan kannalta oikein valitusta tyylistä. 
Suunnittelijalla oli valittavanaan kaksi suuntaa, nimittäin ”säännöllinen eli 
mittausopillinen tyyli” ja ”vapaa, ns. englantilainen tyyli”. Pieniin, tasaisiin 
kotipuutarhoihin sopivan mittausopillisen tyylin Elfving esitti uudenaikaisen 
maku- ja taidesuuntauksen mukaisena.  Vapaassa tyylissä saatettiin sen sijaan 
jäljitellä luonnollisuutta, jos kyseessä oli suuri alue. Elfvingin tyylijako perustui 
1800-luvun lopun puutarhakeskusteluun, jossa etsittiin sopivaa suunnittelun 
tapaa ja puutarhan muotoa, joka palvelisi sekä kaupunkipuistojen että 
huvilapuutarhojen suunnittelun tarpeita.377 

Varsinaista teoreettista tyylikeskustelua Suomessa ei käyty 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun puutarhalehdissä. Niissä julkaistiin joitakin puutarhataidetta, 
tyyliä tai suunnittelua käsitteleviä artikkeleita 1900-luvun alussa, mutta näissä 
artikkeleissa kirjoitettiin lähinnä englantilaisesta puutarhasta ranskalaisen 
muotopuutarhan vastakohtana. Kirjoittajat käyttivät termejä ”mittausopillinen” 
ja ”luonnollinen”, kuten Elfvingkin.378  Puutarhaihanteet perustuivat siten 
tunnettuihin eurooppalaisiin esikuviin, ja puutarhataiteen historia oli 
suunnittelun perusta, kuten käy ilmi myös puutarhuri J. K. Kornmanin 
artikkelista:

Puutarhataiteella on kaikkina aikoina ja kaikkien sivistyskansain keskuudessa 
ollut harjoittajansa, samoin kuin joka kansalla ja joka ajalla ollut oma tyylinsä 
tällä alalla. Eri tyylitavat, joita on noudatettu ja noudatetaan, jakaantuvat 
kahteen ryhmään, nimittäin mittausopilliseen ja luonnolliseen. Mittausopilliseen 
tyyliin kuuluvat arabialainen, kreekkalainen, roomalainen, goottilainen, 
ranskalainen ja hollantilainen tyyli. Luonnollinen eli englantilainen tyyli 
tunnetaan siitä, että laitteelle koetetaan antaa niin paljo kuin mahdollista 
luonnon maiseman näkö ja noudatetaan sitä nyttemmin enimmäkseen 
puutarhajärjestelyissä.379

377 Elfving 1913a, 7; Lundén 1909, 119–123, Lundén käyttää sanoja ”Vild” ja ”Stilenlig”; 
Tyylikeskustelusta Ruotsissa, Bucht 1997, 17–20; Nolin 1999, 48–58, 86–103; Wilke 2006, 
16–19. 

378 Elfving 1913a, 7; Tyylikeskustelu, ks. Puutarha 1899–1913, passim.; Myös Finska 
Trädgårdsodlaren 1907–1913, passim.

379 Kornman 1907, 7. 



Lähteet antavat joitakin viitteitä siitä, miten Elfving rakensi ajatustaan 
puutarhasta ja käsitystään sen suunnittelusta. Ruotsinkielistä 
puutarhakirjallisuutta oli Suomessa runsaasti saatavilla, mutta kuten Elfving 
huomautti suunnitelmakokoelmansa esipuheessa (1913), suomenkielistä 
opaskirjallisuutta oli vain vähän tarjolla. Kielitaitoinen Elfving luki ruotsalaista, 
saksalaista ja englantilaista kirjallisuutta. Kirjeessään Kööpenhaminan 
matkaltaan hän kirjoitti äidilleen löytäneensä runsaasti opetustarkoituksiin 
sopivaa kirjallisuutta. Hän mainitsi myös saaneensa teoreettista ohjausta 
puutarha-arkkitehdilta, jonka ohjauksessa hän kehitteli ajatustaan 
puutarhasuunnitelmista pienviljelijöille.380 

Järvenlinnan opetuksessa käytettiin koulun oppilaan Elna Zimmermannin 
Geschichte der 

Gartenkunst (1909) teosta. Elfving kokosi myös leikekirjaa, johon 
kootut leikkeet käsittelivät laajasti koko puutarhan alaa kasvitaudeista 
puutarhataiteeseen.381 Vuonna 1902 Ruotsissa vieraillessaan Elfving asui 
Svenska Trädgårdsföreningenin johtajan Axel Pihlin luona ja sai käyttää tämän 
kirjastoa. Hän tutustui mitä luultavimmin puutarhuri ja puutarhateoreetikko 
Daniel Müllerin ja puutarhuri Knut Forsbergin kirjoituksiin, joista varsinkin 
Müllerin teosta Trädgårdsskötskel (1848) luettiin puutarhapiireissä läpi 
1800-luvun.382

Müllerin ja Forsbergin kautta Suomeen ja Ruotsiin välittyivät 1800-luvun 
eurooppalaisen puutarhakeskustelun tuulet. Müller toi Ruotsiin 1800-
luvun eurooppalaista uutta ja modernia puutarha-ajattelua, sillä hänen 
suunnitteluajatustensa taustalla olivat englantilaisen puutarha-arkkitehdin John 

Hirschfeldia – ja heidän myötään myös Daniel Mülleria – yhdisti halu löytää 

380 Elfving 1913a, 2–3; JME:JSE 15.1.1907, ES 100, KA.

381 Lepaan puutarhamuseon arkistossa on järjestämätöntä aineistoa, joukossa myös ko. 
leikekirja, jonka käsialan perusteella oletan kuuluneen Jenny Elfvingille. Olen tutkimukseni 
alkuvaiheissa selannut ko. kirjan kertaalleen läpi, tarkistusta varten sitä ei enää myöhemmin 
löytynyt.

382 JME:JSE 23.12.1902, ES 100, KA. Pihl, verkkojulkaisu. Ks. myös Elfving 1902, 35–36; 
Elna Zimmermannin kokoelma/ Eva Tuominen; Elfving 1913a, 4; Ibid. 1921, 5; Ranck 1922 
(1909), 112–124. Ranck käsittelee uudistuvaa puutarhataidetta kirjansa viimeisessä luvussa.



maisemapuutarhan ja muotopuutarhan välimuoto, joka palvelisi modernisoituvan 
yhteiskunnan tarpeita. Saksalaisen Gustav Meyerin teoksen Handbuch der 
Schönen Gartenkunst (1860) kautta saksalaistyylisen puiston ja puutarhan 
muodot levisivät laajasti Eurooppaan. Meyerin ajatukset välitti puolestaan 
Suomeen ruotsalainen puutarhuri Knut Forsberg, joka toisti Meyerin teoksen 
maisemapuutarhaa koskevan osuuden lähes sanasta sanaan kirjassaan Tidskrift i 
naturförsköningskonsten (1861–1862).383  

Porvariston elämäntapaa varten syntynyt ns. välityyli saavutti laajan suosion 
Euroopassa, ja kaupunkipuistoja varten kehitelty tyyli levisi porvariston 
keskuudessa myös yksityishuvilojen puutarhoihin.  Sitä kutsuttiin alueesta ja 
kirjoittajasta riippuen nimillä gardenesque, gemischter stil tai jardin mixte. 
Ruotsissa tyyli sai Daniel Müllerin kirjoituksessa nimityksen tysk stil, 
saksalainen tyyli. Eurooppalaisiin esikuviin perustunut näkemys puutarhan 
muodosta ja ilmeestä vakiintui nopeasti pysyväksi käsitykseksi sopivasta 
suunnittelun tavasta. ”Meyeriläisen” puutarhan kuvastoon kuuluivat ovaalit 
nurmialueet, kuvioistutukset, puu- ja pensasryhmät ja kaarevat käytävälinjat. 
Puistoissa pyrittiin maisemamaalausten sommittelun tavoin luomaan puu- ja 
pensasistutuksilla ajatus etualasta, keskiosasta ja taustasta, jossa näköalat, 
valon ja varjon vaihtelut korostuivat. Lehtimajat ja suojaisat istumapaikat 
kiemurtelevien käytävien varsilla kuuluivat kaupunkipuistojen aihemaailmaan.384 

”parannellusta tai idealisoidusta luonnosta, joka tyydytti kultivoidun 

”puutarhanationalismin” suuntaviivat eli kansanluonteen korostaminen luontoa 
kaunistamalla, sopivat hyvin myös pohjoismaiseen ajatteluun, jossa kansakunnan 

383 Rogers 2001 275–276; Parshall 1993, 125–127. Hirschfeldin Theorie der Gartenkunst 
(ilmestyi saksaksi ja ranskaksi yhtä aikaa 1779–1785) teki hänestä puutarhataiteen 
auktoriteetin Euroopassa. Hänen teoksensa saavutti suuren lukijakunnan amatööreistä 
puutarha-alan ammattilaisiin ja sitä luettiin poikkeuksellisen laajasti, ei vain Saksassa 
vaan myös akselilla Italiasta Pohjoismaihin. Hirschfeld edusti ajatuksillaan saksalaista 
nationalismia, joka rakensi käsitystä yhtenäisestä kansasta historian ja luonnon avulla. 
Loudonin teoksessaan Encyclopaedia of Gardening (1822) kehittelemä gardenesque-tyyli 
oli vastaus vuosisadan alun pittoreskille maisemakäsitykseen perustuvalle puutarhalle. Nolin 
1999, 92–96; Soiri-Snellman 2001, 190–194. Forsbergin teos ilmestyi vihkosina ja jakautui 
neljään osaan, joista kaksi koski maisemapuutarhaa, kaksi muotopuutarhaa.

384 Nolin 1999, 104–119; Rogers 2001, 275–276. 



identiteettiä rakennettiin erityisesti luontoon liittyvillä argumenteilla. 
Kirjoittajat käyttivät kirjoituksissaan termiä ”naturförsköningskonst”, 
luonnon kaunistaminen, ajatus, johon tiivistyi käsitys ihmisen kyvystä ja 
mahdollisuudesta kasvattaa ja jalostaa luontoa.385 Müller kirjoitti, että luonnossa, 
kuten kansassakin piili tavoiteltu alkuperäisyys, mutta vain jalostettuna se saattoi 
kukoistaa: 

I sjelfva naturen ligger det sköna, föremålen för efterbildning, ofta genom 
hvardagstrakter på långt afstånd åtskilda från hvarandra; här t. ex. en vacker 
gräsmatta eller grupp af buskar, träd och blommor, der en spegelklar sjö o. s. 
v.; här åter en naturscen med stilla melankoliska drag, der en annan inbjudande 
till hvila och ro, och äntligen en tredje glad och leende. Trädgårdsmästaren 
efterbildar gräsmattan, planterar på densamma en grupp träd, buskar och 
blommor […] Men när han på detta sätt sörjer att trädgårdscenerna blifva så 
mångfaldiga som möjligt, ordnar han likväl så att de inte kommer att motverka 
eller upphäfva det intryck, de åstadkomma, utan snarare förstärka det, och så 
blifver trädgården rikare i sceneri än naturen på lika stora vidd. Det säger sig 
likväl själft, att ej alla naturens skönheter kunna förenas i en trädgård.386

Porvariston myöhäisempireksikin kutsuttu tyyli säilyi puutarhataiteessa 1900-
luvun alkuun asti. 1800-luvun puolivälistä lähtien julkaistujen teosten kuvasto 
siirtyi lähes muuttumattomana Suomessakin tunnettuihin ja paljon käytettyihin 
puutarhaoppaisiin, kuten esimerkiksi Erik Lindgrenin Kasvitarhakirjaan (1903–
1918).387 Köksträdgården (1884) mallipiirroksessa 
puutarha hedelmä- ja marjaistutuksineen, kukkineen, nurmikoineen ja puineen 
keittiökasvitarhaa unohtamatta on perustettu 50 x 35 kyynärän alalle.388 

J. K. Kornman esitti vuoden 1907 Puutarha-lehdessä suunnitelman 
pikkuviljelijän puutarhaksi, jossa vihannesmaat ja hedelmätarha on järjestetty 
korttelisommitelmaksi ja jota ympäröi vapaampi ”puistomainen” koristeistutus 
lehtimajoineen. Talli, navetta, kanala ja mehiläispesät täydensivät puutarhan 

385 Lindgren 1907, 10; Nolin 1999, 88–89, 92–99; Sinisalo 1997, 169; Wilke 2006, 13–19, 31.

386 Müller 1858, 10.

387 Nolin 1999, 87–103, 104–119; Rogers 2001, 275–276; Wilke 2006, 13–55; vrt.  Müller 
1858, 1–115; Lindgren 1907, 10. Erik Lindgrenin Kasvitarhakirjan toimitti Suomen oloihin 
sopivaksi puutarhuri Klas Stening.

388 Schübeler 1884, 90–92; Ruotsalainen kyynärä on noin 59 cm, jolloin puutarhan koko on 
esimerkissä n. 20 m x 30 m, n. 6 aaria. 



kokonaisuuden. Matti Hangasojan laatima Puutarha-kaavasto: eteispuutarhojen, 
puistojen, hedelmäpuutarhojen, kasvitarhojen, työväen ja lasten-puutarhojen, 
lavojen ja kasvihuoneiden laittamista varten puolestaan esittää (1910) 
esimerkiksi ”työväenpuutarhan” huvilapuutarhaa muistuttavassa asussa. V. 
Pasi-Ailio esittää puutarhat samaan tapaan vielä vuonna 1915 julkaistussa 
Kansakoulun puu- ja kasvitarhasuunnitelmia -kokoelmassaan. Pienviljelijäin 
puutarhoja, koulupuutarhoja ja työväenpuutarhoja varten 1900-luvun alussa 
esitetyissä mallisuunnitelmissa toistuivat 1800-luvun kaupunkipuistojen ja 
huvilapuutarhojen suunnittelusta lainatut muodot ja aiheet yksinkertaistetussa 
muodossa. 389 

Elfvingin Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille -kokoelmassa puutarhat 
piirtyivät tämän samaisen porvarillisen ihanteen mukaisiksi. Visuaalisesti 
kokoelman suunnitelmakuvat noudattavat ajankohdan tapaa esittää puutarha, 
kuten osoittavat Bengt Schalinin, Mauriz (Matti) Hangasojan ja J.K. Kornmanin 
tahoillaan piirtämät ja julkaisemat pienten puutarhojen suunnitelmat. 
Käytännössä Meyerin saksalaiseen kuvastoon viittaava puutarhojen piirtämisen 
ja esittämisen tapa oli vielä ainoa tarjolla oleva puutarhan kuvallisen esittämisen 
esikuva, aikana, jolloin ajatus kodin yhteyteen perustettavista pikkupuutarhoista 
oli vielä uusi. Kartanopuutarhat lehtimajoineen, kiemurtelevine käytävineen, 
nurmikenttineen ja kukkaistutuksineen edustivat käsitystä siitä, mitä puutarhan 
tuli olla. Uuden, kansalle – tai pienviljelijöille tarjotun puutarhan tuli olla jollain 
tavalla tunnistettava. Se ei saanut kuitenkaan muistuttaa liiaksi esikuvaansa, 
ylellistä kartano- tai huvilapuutarhaa ja siksi näihin liittyvät aiheet tyyliteltiin 
ja muokattiin, miten parhaiten taidettiin, pienviljelijän puutarhan kokoon ja 
tarpeisiin sopiviksi.390

Elfvingin tunteman ja puutarhataiteen historian opetuksessaan hyödyntämän 
Geschichte der Gartenkunst -teoksen (1909) viimeisessä 

luvussa esittelemät uudemmat, erityisesti saksalaiset tuulet, eivät 
vielä heijastuneet kokoelman kuvastoon. Elfvingin tekstissä Ranckin 
kautta välittynyttä uudistusajattelua voi sen sijaan havaita tavassa, jolla 
puutarhaehdotukset asetetaan paikalliseen kontekstiin tai pohdinnoissa 

389 Hangasoja 1910; Kornman 1909, 83,85; Nolin 1999, 104; Pasi-Ailio 1915. 

390 Hangasoja 1910; Kornman 1907, 83, 84–85. Mallipuutarhapiirustuksia julkaistiin myös 
puutarhakirjoissa, ks. esim. Lindgren 1907, 10; Rogers 2011, 311–314; Sinisalo 1997, 169.



rakennuksen ja puutarhan yhtenäisyyden merkityksestä. Samanaikaisesti Elfving 
ammentaa menneestä ja hänen tekstistään voi lukea Daniel Müllerin kirjoitusten 
vaikutusta jopa suorina lainoina. Ajatukset puutarhan perustamisesta paikan 
ehdoilla, tavoitellusta harmoniasta ja sopusoinnusta sekä tyylien soveltamisesta 
ovat lähes sanasta sanaan Müllerin teksteistä kopioituja.391 

Kirjoittaessaan ”tyylistä” Elfving sitoi pienviljelijäin puutarhat osaksi 
eurooppalaista keskustelua sopivista suunnittelun tavoista, vaikka kirjoittaakin 
aiheesta varsin ohuesti ja jäsentymättömästi. Liittämällä tyylikeskustelun avulla 
pienviljelijöiden pikku puutarhat osaksi puutarhataidetta ja sen historiallista 
jatkumoa Elfving osoitti ammattitaitonsa puutarhasuunnittelun ja -taiteen alalla. 
Suunnittelu edellytti historian ja perinteen hallintaa. Oli tunnettava se pohja ja 
perusta, jolle uutta oltiin rakentamassa. Kuvaston kiinnittyminen eurooppalaisiin 
lähteisiin ja esikuviin korosti niitä siteitä mannermaiseen kulttuuriin, jotka 
”oman maan” kunnioittamisen ja siihen sitoutuvan perinteen lisäksi olivat 
muotoutuvalle kansakunnalle tärkeitä. Tunnettujen esikuvien ja mallien 
hyödyntäminen osoitti kuulumista laajempaan yhteisöön, osana keskusta.392 

Kokonaisuutena suunnitelmia ja niitä selittäviä tekstejä voi pitää yhtenä 
esimerkkinä 1900-luvun alun pyrkimyksistä ratkaista yhteiskunnallisia 
kysymyksiä erityisesti puutarhan avulla. Elfvingin valistushenkisestä 
kirjoitustyylistä huolimatta hän pyrki kunnianhimoisesti Puutarhasuunnitelmia 
pienviljelijöille -kokoelmassa ajankohtaisiin ja taiteellisesti korkeatasoisiin 
malliratkaisuihin maaseudun kotiympäristöjen kohentamiseksi. 
Suunnitelmakokoelma heijasti, vaikkakin vielä aavistuksenomaisesti, uutta 
ajattelua puutarhasta asumisen tilana ja osana kotia, samalla kun se kiinnittyy 
konkreettisesti tiettyyn seutuun ja sen asukkaisiin. Tämä paikallisuus erottaa 
Elfvingin laatiman kokoelman muista ajanjaksolla ilmestyneistä pienviljelijäin 
puutarhoja koskevista ehdotuksista, jotka useimmat olivat hänen sanojaan 
lainaten ”mielikuvituspuutarhoja” – mallipiirustuksia vailla todellisia esikuvia.   
Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille on siten esimerkki siitä, miten, Elisabeth 

391 Vertaa Elfving 1913a, esipuhe ja Müller 1858, 9, 12–13, 15–20; Teoksessaan Kukkaviljelystä 
avomaalla (1921) Elfving käyttää varsin suoraan Müllerin kukkien sommitteluun ja 
kukkaistutusten muotoon liittyviä ajatuksia. Vertaa Elfving 1921 ja Müller 1858, 43–51 ja 
63–66. Ranck viittaa kirjansa viimeisessä luvussa suoraan Herman Muthesiuksen Landhaus 
-teokseen sekä Alfred Lichtwarkin kirjoituksiin. Ranck, 108–124. 

392 Knapas, Forsgård 2002, 17–19; Kervanto-Nevanlinna, Kolbe 2003, 13–25.



Rogersin sanoin ”vanhoihin kultaisiin aikoihin”, viittaava tyyli sovitettiin 
vastaamaan ajan tarpeita. Visuaalisesti vanha ilmaisu sai kokoelman tekstissä 
uuteen aikaan ja tilanteeseen sopivat merkitykset.393 

1800-luvun puutarhataidetta on aikakauden arkkitehtuurin tapaan arvosteltu 
kertaustyylien aikakaudeksi. Arkkitehtuurihistorioitsija Antero Sinisalo 
huomauttaa kuitenkin, että ajanjakson puutarhataiteellisia pyrkimyksiä on 
turhaan arvosteltu pelkkinä sovelluksina aikaisemmista tyyleistä, ilman 
syvempiä merkityksiä tai omaperäisyyttä. Elfvingin kollegoineen ja oppilaineen 
ompelema 1800-luvun tyylillisiä viitteitä toistava ”Suomiäidin sovelias puku” 
näyttäytyy näin tulkittuna murroksen kuvana. Se kutoutui sekä vieraista ja 
vanhoista että uusista ja kotoisista langoista. Tekstin ja suunnitelmakuvien 
pyrkimys uuteen ja samanaikainen vanhanaikaisuus aukeavat kiinnostavaksi 
ajankuvaksi, yhdeksi ilmaukseksi uuden puutarhatyypin, kotiin liittyvän 
puutarhan muotoutumisesta.394

Ihminen ei elä pelkästään leivästä. Ja mitä tarjoovat meille kukat? Ennen kaikkea 
värejä, värejä - - - Sanotaan, että maaperämme on karu, että meidän osallemme 
on tullut liiaksi murtokivisoraa ja suota, että talvet ovat pitkät, tuiskut tiukat, 
pimeys valtava ja taivas harmaa! Ja jokaisen täytyy kovalla, liian kovalla työllä 
ansaita leipänsä. Työtä ja huolta on paljon. Elämä on raskasta, huolet painavat. 
Ja sen kansan, joka täällä elää, sanotaan olevan raskasmielisen ja jäykän. Siis 
taivas harmaa, luonto surun voittoinen ja mieli alakuloinen.[…] Pieni ilo voi 
aikaansaada paljonkin lämpöä mieleenne ja tuttua on, että värit vaikuttavat 
ilahuttavasti. Ja mistäpä me saisimme ympärillemme värejä pohjoiseen luontoon, 
ellei juuri kukista, noista olennoista, joista sanotaan, ett´ei Salomo kaikessa 
loistossaan voinut niille vertoja vetää. Vai on taivas harmaa. Siitä syystäkin siis 
kukkia! Vai on kesämme lyhyt. Olkoon se siis sitä loistokkaampi.[…].395 

393 Rogers 2001, 276, 319. 

394 Elfving 1913a, 3–23. Viittaus Suomiäitiin, ks. Kihlman, Uutisia, Puutarha 6/1900, 46; 
Sinisalo 1997, 169.

395 Elfving 1921, 9.





Jenny Elfvingin toinen teos Kukkaviljelystä avomaalla ilmestyi vuonna 1921, 
kahdeksan vuotta pienviljelijäin puutarhasuunnitelmakokoelman julkaisemisen 
jälkeen. Järvenlinnan puutarhakoulu oli lakkautettu muutamaa vuotta aiemmin. 
Elfving valmisteli kirjaa Lepaan puutarhaopistolla, jossa hän toimi opettajana 
vuoden 1918 alusta syykuun alkuun asti johtaja Gustav Selim Ignatiuksen 
sijaisena. Kirjan viimeistelytyön hän teki Kangasalan kotitalousopistolla.396 

Kukkaviljelystä avomaalla oli ensimmäinen Suomessa julkaistu yksivuotisten 
kesäkukkien viljelyyn erikoistunut opaskirja. Siinä Elfving kiinnittää huomion 
puutarhan tärkeimpänä pitämäänsä osaan eli kukkaistutuksiin. Kirjassa 
esitellään yhteensä 107 kasvilajia ja useita lajikkeita viljelysselityksineen sekä 
käyttöehdotuksineen.397 Kukat ja koristekasvienviljely erottivat puutarhan 
kasvitarhasta. Ne loivat kodin ympärille kauneutta, joka kuului kulttuuri-
ihmisen, so. sivistyneen, ihmisen ympäristöön, kuten Elfving asian ilmaisi: 

Kauneusviljely tulkoon taloon vasta sitten, kun kaikki muu siellä on kunnossa. 
Mutta kun se tulee, olkoon se sitä, mitä kauneus kaikkialla tarkoittaa, 
palanen taidetta. Kauneudenkaipuumme vaatii ilmaisunsa sisällä, kodissa, - 
vaatimattomien taideteollisuusesineiden luomisessa. Ja ulkona toteutamme saman 
kaipuun luomalla kykymme ja tilaisuutemme mukaan kappaleen vaatimatonta 
puutarhataidetta.398 

Kasvitarhakouluissa – ainakin Sippolassa ja myöhemmin Järvenlinnassa 
harjoiteltiin kaupunkien puistoistutuksiin kuuluvien kuvioistutusten 
laatimista ja koulun pihapiiriin laadittiin monimutkaisia istutussommitelmia 
hiekkakäytävineen ja eksoottisine agaaveineen. Myös yksinkertaisempia 
kotipuutarhoihin soveltuvien sommitelmien laatimista opeteltiin. Elfving 
suunnitteli myöhemmin 1920-luvun alkupuolella arkkitehtonisen puutarhaan 
kuuluvan geometrisen kukka- ja nurmisommitelman runkoruusuineen 
Kangasalan kansanopiston talonpoikaiseen pihapiiriin.399 

396 Tiedot Elfvingin vaiheista Järvenlinnan jälkeen, Nevalainen 1971, passim. Ester Ståhlberg 
järjesti Elfvingille paikan Kangasalan kotitalousopistolta 1920-luvun alussa. Opiston 
perustivat Hanna ja Rufus Saikku. Elfving osallistui opistolla puutarhaopetuksen antamiseen. 
Leena Screen, suullinen tiedonanto.

397 Elfving 1921, 126–414.

398 Elfving 1921, 11–12.

399 Mainitut kukkaistutukset valokuvattiin. Kuvat: Sippola, KA, ES, s.a.; Järvenlinna, Eva 
Tuomisen kokoelma, s.a.; Kangasalan kansanopisto, Saikun kokoelma; Suunnittelu- ja 



Elfving käsittelee kirjassaan perusteellisesti kukkaistutusten suunnittelun, 
sommittelun ja kasvien viljelyn kysymyksiä maalajeista kylvöaikoihin ja 
-tapoihin. Kirjassa esitetään kasvi- ja väriopin perusteita sekä luettelot kasvien 
latinalaisten nimien merkityksistä ja kasveista niiden ominaisuuksien mukaan. 
Pääosan teoksesta muodostavat yksityiskohtaiset eri kasvilajeihin liittyvät 
esittelyt ja viljelyohjeet. Lähteinä Elfving oli käyttänyt ruotsalaista, tanskalaista 
ja saksalaista kirjallisuutta ja lisätietoja hän oli saanut J.K. Kornmanilta 
sekä Tampereen kaupunginpuutarhuri T. Karsténilta sekä puutarhureilta E. 
Steniukselta, E. Blomqvistilta, Maj Kivekkäältä ja H. Freyltä.400 Kangasalan 
kansanopiston johtajatar Hanna Saikku oli tarkastanut teoksen kasviopillisen 
sanaston. Tekstistä välittyy ennen kaikkea kuitenkin Elfvingin oma käytännön 
kokemus kukkien viljelystä ja kukkasommitelmien laatimisesta. Kukkaryhmien 
suunnittelussa keskeisellä sijalla oli käytettävien kasvien tuntemus, mutta 
viljelyn taidot eivät yksinään riittäneet. Oli tiedettävä, miten kukkia tuli 
yhdistellä ja käyttää puutarhakauneuden aikaansaamiseksi.401

Älköön kukaan luulko tarkoituksen olevan sen, että pitäisi viljellä kukkia 
avomaalla sen parempi mitä enempi! Kukkien ystävä voi joskus innostua niin 
asiaansa, että hän sijoittaa niitä joka paikan täyteen. Tämä ei ole kaunista. 
Liika on liikaa. Silmän tulee saada levätä välillä katsomalla nurmea, pihamaata, 
luonnollisia puuryhmiä j.n.e. Kukat ilahduttavat meitä enemmän, mikäli ne 
näyttävät ikään kuin yllätykselle.402

Kukkaryhmien suunnittelu ja sopivien taimien kasvattaminen kuuluivat 
opinto-ohjelmaan sekä Sippolan puutarhakoulussa että Järvenlinnassa.  
Kasvimateriaalin perinpohjainen tuntemus oli ensiarvoisen tärkeää puutarhan 
rakentamisessa. Sommitteluun liittyi kukkaistutusten muodon ja koon 
sovittaminen puutarhaan sopiviksi, kasvien asianmukainen ryhmitteleminen ja 
ennen kaikkea oikeiden, keskenään yhteensopivien kasvien valinta. Lisäksi oli 

sommitteluperiaatteista sekä kukkaistutusten tyypeistä, Elfving 1921, 42–60.

400 Elfving mainitsee lähteinään teokset Allendorff, Kulturpraxis der Kalt- und 
 (1921); Norbäck, Prydnadsväxters odling II (1899–1906); Nordiskt 

Havebrugslexikon (1912); Wilmorin, Blumengärtnerei (1879).

401 Elfving 1921, 5–7.

402 Elfving, 1921, 12.



tunnettava väriopin perusteet ja valittava oikea tyyli istutusten toteuttamiseen. 
Kukkaistutusten ”tuli olla sopusoinnussa puutarhassa vallitsevan tyylin kanssa”, 
kirjoitti Elfving ja painotti, että tyyli oli se pohja, jolle yksilöllinen puutarha 
rakentui.403 Valittavissa olivat maisematyyli, suora tyyli ja luonnonpuutarhatyyli, 
joka oli esitellyistä vaativin ja vaikein toteuttaa. Luonnollisten, rönsyilevien ja 
rehevien istutusten taustalla oli aina tarkoin harkittu tietoon ja taitoon perustuva 
suunnitelma, kirjoitti Elfving. Kauneus syntyi taidosta ja järjestelmällisyydestä, 
Elfvingin sanoin ”metodillisuudesta” puutarhan töissä.404  

Kukkien sommittelun taidossa väri oli keskeisellä sijalla.  Kukkaviljelys 
avomaalla -teoksen esipuheessa Elfving totesi, että ilman kukkia Suomen 
luonto on liian yksitoikkoinen – liian viheriä. ”Värejä me tarvitsemme, 
loistavia, silmiinpistäviä värejä, jotka herttaisesti hymyilevät meille ravistaen 
meitä alakuloisuudestamme”, kirjoitti Elfving. Värejä oli kuitenkin osattava 
käyttää oikein. Elfving perusti oman väriopin esittelynsä Nordisk Illustreret 
Havebrugsleksikon -teoksen väriä, värinimityksiä ja värien ja valon vaikutuksia 
puutarhassa koskeviin hakusanoihin. Lisäksi hän vaikuttaa käyttäneen Nils 
Sonessonin Handbok för trädgårdsodlare -kirjan värejä ja väriyhdistelmiä 
koskevaa lukua lähteenään. Väriopin esittely liittyi oleellisesti suunnitteluun 
ja sommitteluun, joka perustui värien ominaisuuksien ja kukkien luonteiden 
ymmärtämiseen. Sommittelun taito oli yksi niistä puutarhataiteen osa-alueista, 
joka erotti puutarhan kasvitarhaviljelystä.405

Elfving luokitteli kirjassaan yksi- ja kaksivuotiset kukat sekä avomaata varten 
viljeltävät ruukkukasvit niiden ominaisuuksien mukaan yhdeksään eri ryhmään. 
Pääasiallisen ryhmän muodostivat ryhmäkasvit. Matalat laitakasvit, taustaksi tai 
erillisiksi lehtiryhmiksi soveltuvat lehtikasvit ja peite- ja pohjakasvit hän esitteli 
omina ryhminään. Erillis- eli solitäärikasvien ja valtakasvien ero vaikuttaa 
nykylukijasta keinotekoiselta, sillä molempiin ryhmiin luettiin yksittäin tai 

403 Elfving 1921, 42.

404 Elfving 1921, 43–48. Maisemapuutarhatyyli oli puistomainen luonteeltaan, suora tyyli 
puolestaan esitellyistä helpoin toteuttaa pienillä aloilla. Ibid. 43–44.

405 Elfving 1921, 22–34; Nordisk Havebrugsleksikon, 2. painos, 419–427; Sonesson 1947(1919), 
654–661. Elfving mainitsee lähteekseen Nordisk Havebrugsleksikon -teoksen, mutta ei 
Sonessonia. Sonessonin teoksessa väriä koskeva alaluku luvussa Trädgårdskonst perustuu 
em. tanskalaiseen hakuteokseen. Vertaa esimerkiksi Elfving 1921, 27–30 Sonessonin teoksen 
sivuihin 657–659.



ryhmien keskuskasveiksi istutettavia lajeja. Lisäksi Elfving mainitsi köynnökset 
ja leikkuu- eli leikkokukkina käytettävät kasvit omina ryhminään.406

Matalista kasveista muodostettiin yksilajisia ryhmiä. Kaksilajiset ryhmät 
rakennettiin runkomaisten kasvien ja matalien, maanpeitekasvien yhdistelmistä. 
Sekaryhmiä Elfving piti kiitollisimpina sommittelun kannalta. Pitkiin, suoriin 
käytävää reunustaviin penkkeihin oli mahdollista sommitella korkeita ja matalia 
kukkalajeja näyttäviksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi Elfving mainitsi kuvioryhmät, 
koristeryhmiöt ja lehtiryhmät. Hän esitteli myös useita erityistapauksia, kuten 
kukkanauhat, kukkaköynnökset, köynnöspyramidit, pergolat eli köynnöskujat, 
maljakot ja kukkalaatikot mahdollisina tapoina käyttää yksivuotisia 
koristekasveja puutarhassa.407

Elfvingin pyrkimys tieteelliseen ja teoreettiseen lähestymistapaan kukkien 
ryhmittelyssä, viljelemisessä ja sommittelemisessa oli uutta suomalaisessa 
puutarhakirjallisuudessa – erityisesti kirjassa, joka oli suunnattu suurelle 
yleisölle. Aikaisemmat kukkien viljelyä käsitelleet kirjoittajat, kuten esimerkiksi 
Rudolf Abelin, käsittelivät esimerkkejä moni- ja yksivuotisista lajeista yhtenä 
osana kirjojaan eivätkä vieneet kukkien viljelyn ja sommittelun kysymyksiä niin 
pitkälle kuin Elfving.408

Kukkaistutusten merkityksen korostaminen, erityyppisten kukkaryhmien 
yksityiskohtainen esitteleminen ja useiden eri lajien käsitteleminen alleviivasi 
sitä, että monipuoliset ja käyttökohteiltaan erilaiset kukkaryhmät kuuluivat 
puutarhan kokonaisuuteen – eivät vain puistoissa ja loistopuutarhoissa – vaan 
myös pienemmissä puutarhoissa.  Kauneus kuului kaikkiin koteihin ja jokaiseen 
puutarhaan oli valittavissa sopiva istutus, jonka sommittelemiseen Elfving 
tarjosi asiantuntevia neuvoja. Kuten Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille 
-kokoelmasta, välittyy Elfvingin tekstistä ajatus tiedon ja taidon merkityksestä. 
Puutarha ei voinut kokonaisuutena kehittyä, jollei ajanmukaista ja perusteellista 
tietoa ollut saatavilla.409 

406 Elfving 1921, 39–40.

407 Elfving 1921, 48–49.

408 Abelin 1908–1912,  erit. 1912, 87–99; Elfving 1921.; ks. myös Hyvönen 1919, 219–255. 
Hyvönen esittää kaunistekasvit varsin perusteellisena taulukkona.

409 Elfving 1921, passim.



Jenny Elfvingin ajatuksissa puutarhanhoidon taide kasvoi taidosta ja työstä. 
Taide oli läsnä yksinkertaisimmassakin työssä jos sen suoritti ajatuksella 
ja oikealla tavalla. Onnistuminen työssä vaati työn tekijältä tarkkuutta ja 
omistautumista, mutta pohjimmiltaan siihen vaikutti työn tekijän rakkaus työtä 
kohtaan. Puutarhanhoidon ainoana ilona ei suinkaan ollut onnistunut sato 
tai kukoistavat istutukset, vaan jokainen pieni työvaihe, ja pienikin ”edistys 
tuottaa kasvattajalle yhtä suurta iloa kuin tuo lopullinen sadon korjuu”. Yhteys 
luontoon oli merkityksellistä, kirjoitti Elfving ja painotti, että ”kasvit ovat eläviä 
olentoja, ja kohdelkaamme niitä sen mukaan. Työskennellessämme kasvien 
kanssa, seuratessamme niiden kehitystä, nähdessämme niistä vaivaa, opimme 
niitä rakastamaan. Kasvit ja ennen kaikkea kukat viihtyvät hellän ja varovaisen 
käden vaalimina.”410 Vaikka Elfvingille tunteet – onnistumisen ilo ja rakkaus 
luontoon – olivat merkityksellisiä, hänen ohjeensa pohjautuivat tietoon kasvien 
biologiasta. Elfvingin esittämä ajatus taimien istuttamisesta yöllä perustui 
kasvien fysiologiaan, sillä viileässä yöilmassa taimiin kohdistunut rasitus oli 
pienempi kuin päivän paahteessa. Mutta työ yöllä oli myös suotuisaa istuttajalle, 
joka työn tehtyään saattoi palata aamulla huoneeseensa rikkaampana sielultaan 
ja tyytyväisenä työnsä tuloksiin:

Varma on, että todellinen luonnonystävä rakastaa tehdä tätä työtä silloin, kun se 
parhaiten sujuu, nimittäin illalla sekä, jos on paljon istuttamista, myöskin öisin. 
Kuinka ihanan rauhallista ja viileätä onkaan tämän työn suorittaminen illalla 
ja varsinkin valoisana yönä! Jo tuo hiljaisuus yksin, miten suuriarvoinen se on! 
Kaikki hiljentyy, kaikki keskittyy. Ihmishälinä, kaikenmoiset arkitouhut ovat pois 
häipyneet. On melkein kuin yksin suuren luonnon kanssa. Jos paikka on sellainen, 
että voit sitä nähdä laajemmalta, nähdä kesämaisemat siinä, missä ne yhtyvät 
taivaanrantaan, tulet vielä elävämmin kokemaan luonnon suurta voimakasta 
läheisyyttä, tulet tuntemaan sen syleilyä. Vähän aikaa on sitten hämärää, 
epämääräistä ja ikäänkuin odotuksessa. Mutta jos vielä työssäsi viivyt niin että 
aamunsarastus koittaa, saat nähdä valovirtain soihtujen vähitellen alkavan 
ilman täyttää, niiden väririkkaan hohteen kiitävän ilmassa ja taivaan ulapalla, - 
kuinka tämä alkaa ja sitten – yltyy – saat tarkata kuinka valo vähitellen voittaa 
ja varjot pakenevat, himmeys katoo – […] Jälkimmäisessä tapauksessa [so. jos 
istutat taimesi päivän paahteessa] olet tavallinen työntekijä, jolloin työsi ei kohoa 
sisällöltään korkeammalle kuin tehdastyöläisen koneellinen työ, - edellisessä 
tapauksessa kohoat arkisuuden yläpuolelle, huomaat työskenteleväsi luonnon 

410 Elfving 1900, 18; 1921, 104.



pyhässä temppelissä, - jossa näkymättömät langat yhdistävät sinut korkeuteen, ja 
riemun vallatessa sielusi teet työsi luovasti, - kuten taiteilija.411

Puutarhanhoidon sivistävä, hyvää tahtoa ja valistuneisuutta lisäävä voima 
perustui kasveihin tutustumiseen ja niiden ihmisluontoa jalostavaan 
vaikutukseen. Mutta valistusta ja sivistystä enemmän Elfvingin tekstistä välittyy 
ajatus luonnon kanssa sopusoinnussa tehdyn työn synnyttämästä ilosta ja 
mielihyvästä, josta puutarhan taide syntyi. 

Viimeiseksi jääneessä kirjassaan Suomalaista puutarhataidetta Elfving 
yhdistää kaikki aiemmissa kirjoituksissaan käsittelemänsä aiheet.  Teos ilmestyi 
Kustannusosakeyhtiö Otavan julkaisemana vuonna 1929. Kirja ei kahden 
aiemman teoksen tapaan ollut opaskirja. Suomalaista puutarhataidetta on 
ennen kaikkea kuvateos, jossa Elfving esittelee ”nykyaikaisia taidepuutarhoja”. 
Elfving itse piti teosta taidekirjana, joka ”tarjoaa myös käytännön neuvoja”. 
Samaan tapaan asian määritteli Arvo Haapanen, joka ihaili arviossaan kirjan 
hienoa ulkoasua ja kuvitusta sekä monipuolista sisältöä. Haapanen totesi, että 
kirja vahvisti ennen kaikkea käsitystä puutarhasta kodin ympärillä kulttuurin 
merkkinä.412 

Elfving vie lukijan kirjassaan viiteentoista puutarhaan ja kuvailee niitä 
kulkiessaan. Hän esittelee kohteet yhteensä 160 valokuvalla, joista seitsemään 
liittyy pohjapiirros. Lisäksi kuvitukseen kuuluu yksi leikkauspiirustus 
pengermästä sekä puutarhaportin kaavakuva. Elfving oli aloittanut materiaalin 
kokoamisen ja käsikirjoituksen kirjoittamisen kesällä 1927 ja kiersi silloin 
Helsingin seudulla valokuvaamassa puutarhoja. Muutamia kirjassa julkaistuista 

411 Elfving 1921, 95–96.Onni Karstén painotti samaa asiaa arvostelussaan ko. teoksesta 
Puutarha -lehdessä, Karstén 1921, 48.

412 Haapanen 1929, 57–58. Otavan arkisto, kansio Elfving, Kustannusosakeyhtiö Otavalle: 
JME 14.[kk puuttuu].1927 ja 23.4.1929. Elfving suunnitteli vuonna 1927 puu- ja 
koristepensasopasta, jonka valokuva-aineiston tuottamiseen hän oli hakenut apurahaa Alfred 
Kordelinin säätiöltä. Ibid. Lepaan opiston kirjastoa koottiin määrätietoisesti heti opiston 
perustamisesta lähtien ja sen kokoelmat olivat ajankohtaisen ja vanhemman kirjallisuuden 
osalta varsin kattavat. 



kuvauksista oli julkaistu ennen kirjan ilmestymistä muun muassa Puutarha 
-lehdessä ja aikakausilehti Aamussa, jota toimitti Elfvingin sisar Ester 
Ståhlberg.413

Kirjassa esitellyt kohteet oli valittu yhteistyössä puutarha-arkkitehti Bengt 
Schalinin ja puutarha-arkkitehti Paul Olssonin kanssa. Heidän suunnittelemansa 
puutarhat muodostavat pääosan teoksessa esitellyistä kohteista, mutta joukossa 
on myös puutarhoja, joiden suunnittelusta vastasivat niiden omistajat itse.
Apteekkari Janssonin huvilan, insinööri P:n puutarhan ja johtaja S:n puutarhan 
lisäksi kirjassa esitellään muun muassa Dalbyn puutarha, Tuohilammen 
kartano, Espoon kartano, Hahkialan kartano ja Taruniemen huvila Sortavalassa.  
Kirkkonummella sijaitsevan Råbäckin maatilapuutarhan suunnitelman laati 
puutarhaopettaja Lisa Geijer. Lisäksi kirjassa esitellään Bengt Schalinin kotitila 
Villa Rastlösa Kirkkonummella.414

Suomalaista puutarhataidetta -kirjan julkaisemista edelsi pitkä kirjeenvaihto 
kirjoittajan ja kustantajan välillä koskien teoksen laajuutta, sisältöä ja kuvitusta. 
Elfving oli alkuperäisen suunnitelmansa mukaan kuvannut kirjaa varten 30 
puutarhaa, joista jokaisesta oli tarkoitus esittää kahdeksasta kymmeneen kuvaa 
sekä pohjapiirros. Kirjan laajuus supistui kuitenkin kustantajan esityksestä 
noin puoleen aineistosta. Elfving suunnitteli jo aineistoa kerätessään teokselle 
toista osaa, jossa kuvattaisiin edustavia suomalaisia maalaispuutarhoja, joita 
varten Elfving laatisi uudet suunnitelmat.  Puutarhat esiteltäisiin kirjassa 
ennen muutostöitä ja niiden jälkeen. Hän suunnitteli myös matkaa muihin 
Pohjoismaihin tutustuakseen ”uudenaikaisiin maalaispuutarhoihin”.415

413 Elfving 1929a, 29 (Tuohilampi, Olsson), 51 (Apteekkari Jansson), 72 (Metsäpuutarha, 
Olsson), 78 (John Stenberg, Kulosaari), 93 (Villa Rastlösa), 115 (Espoon kartano), 124 
(Hahkialan kartano), lisäksi portti 55, pengermän läpileikkaus 95 ja alkulause; Otavan 
arkisto, Elfving, JME: Kustannusosakeyhtiö Otavalle 14.[kk puuttuu].1927; Ks. esimerkiksi 
Elfving 1929b, 57; Ibid. 1928, 66–68 , 1927a, 171–172, 1927b, 222–225, 1927c, 278–279.

414 Otavan arkisto, kansio Elfving, Kustannusosakeyhtiö Otavalle: JME 14.[kk puuttuu].1927. 
Elfvingin esittelemät yksityispuutarhat sijaitsivat pääasiassa sekä Kauniaisissa että 
Kulosaaressa.

415 Valokuvaamista varten Elfving oli saanut apurahan. Otavan arkisto, kansio Elfving, JME: A. 
Kohonen, 25.4.1929.





Suomalaista puutarhataidetta -kirjan puutarhakuvauksissa Elfving kiinnitti 
huomiota suunnitteluratkaisuihin, kasvilajeihin sekä puutarhojen rakenteisiin: 
pergoloihin, portteihin sekä penkkeihin, muureihin ja huvimajoihin. 
Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat perennakasvit, puut ja pensaat, 
joiden lajituntemuksen lisäämistä Elfving piti tärkeänä. Kirjan valokuviin 
tallentuivat sellaiset asiat, joita oli tekstissä vaikea ilmaista tarkasti – kuten 
esimerkiksi puutarhan tilavaikutelmat. Bengt Schalinin Villa Rastlösan 
puutarhan rakentumista Elfving seurasi kaksi vuotta ja näytti jopa kahdeksalla 
kuvalla, miten puutarha kehittyy askel askeleelta.  Kokonaisuutena kirjan 
kuvien tarkoituksena oli kiinnittää lukijan huomion puutarhojen yksityiskohtiin. 
Niiden kautta muodostui myös kokonaiskuva siitä, mitä Elfving piti 
puutarhassa tärkeänä ja miten hän halusi niitä katsottavan. Vaikka useissa hänen 
esittelemissään kohteissa hyötyviljelyllä oli merkittävä sija, valokuviin ovat 
tallentuneet vapaa-ajan miljööt sekä puutarhojen esteettisimmät osat.416 

Luonto eri merkityksissä oli puutarhakeskustelun ytimessä 1800-luvun lopulta 
lähtien. Puutarha oli yksi side kansakunnan juuriin luonnossa. Viljelyn kautta 
tapahtuva kansalaiskasvatus pyrki kuitenkin myös kitkemään ihmisestä liiallisen 
luonnollisuuden korostamalla ympäristön järjestämisen tärkeyttä. Yhtäältä 
puutarhaan liitettiin luonnon kultivoinnin, toisaalta luonnontunteen herättämisen 
ideat.  Elfving vahvisti monia näistä ajatuksista Suomalaista puutarhataidetta 
-kirjan teksteissä, mutta toi lisäksi esille luonnon kokemisen merkityksen uudella 
tavalla. Arvo Haapanen kirjoitti kirjan arviossa Puutarha-lehdessä:

Kirjaa lukiessa tuntee, että tekijä tuskin kykenee löytämään sanoja, millä tulkita 
sydämensä ylenpalttista intoa ja rakkautta kuvattaviin kauneusarvoihin ja millä 
maalailla niitä suurenmoisia näkyjä, joita hänelle on avautunut käydessään 
tutustumassa eri puutarhoihin. Eikä teksti sisällä vain esteettistä analysointia, 

416 Elfving 1929a, passim, erit. kuvaliite sivujen 96–97 välissä. Elfvingin toiveena oli ollut 
voida Suomalaista puutarhataidetta -teoksen toisessa osassa julkaista valokuvat siten, että 
jokaisen kohteen yhteydessä esitettyyn suunnitelmakuvaan olisi merkitty kuvien ottamisen 
ilmansuunnat. OA, Elfving, JME: Kustannusosakeyhtiö Otavalle, 14. [kk puuttuu]. 1927. 
Elfving 1929a, kuvaliite sivujen 113–114 välissä, sekä 116. Paul Olsson julkaisi vuonna 1946 
teoksensa Trädgårdskonst i Finland, jonka tarkoitus oli samankaltainen kuin Elfvinginkin. 
Olsson kirjoittaa teoksessaan puutarha-arkkitehtuurin ja -suunnittelun periaatteista ja esittelee 
puutarhataiteen historiaa. Kirja on jaettu temaattisiin lukuihin, joiden kuvitus on Olssonin 
omien suunnittelukohteiden esittelyä. Olsson 1947, passim.



vaan siihen kätkeytyy myös paljon varteen otettavia käytännöllisiä neuvoja. 
Eritoten saa lukija paljon oppia sellaisessa jokaiselle puutarhasuunnittelijalle 
vaikeassa tehtävässä kuin on kasvien valinta.[…]417

Elfving hahmotteli teoksissaan Kukkaviljelys avomaalla ja Suomalaista 
puutarhataidetta uudenlaista tapaa katsoa ja kokea puutarha. Kun 
Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille kokoelman tekstiä leimasi ajatus 
kontrollista, järjestyksestä ja siisteydestä, kirjoittaa Elfving seuraavissa 
teoksissaan yhä enemmän ihmisen luovuudesta yhteydessä luontoon ja 
puutarhanviljelyn taitoon. Kukkaviljelystä avomaalla -kirjassaan Elfving 
painotti, että puutarhan kauneus syntyi taidosta. Suomalaista puutarhataidetta 
-teoksessa puutarhat ovat työn ja levon paikkoja, joista ihmisen ”luomisvoima” 
kumpusi. Elfving liitti puutarhan yksityiseen tilaan tunteiden ja kokemuksen 
maailmat. Taide merkitsi hänelle korkeaa ja tavoiteltavaa yhteyttä luonnon 
kanssa:418

Ihminen, jonka silmä on avautunut näkemään mitä ihanuuksia luonto ihmiskäden 
avulla voi loihtia esiin, joka on oppinut ymmärtämään sen rikasvivahteista 
kieltä ja ihailemaan sen elämää väreileviä ihmeellisiä värisointuja, haluaa elää 
tällaisen kauneuden keskellä, eikä vain elää, hän tahtoo myös työskennellä sen 
aikaansaamiseksi, tuntea tällaisen luomistyön suomaa puhdasta iloa.419

Luontoa ei tullut jäljitellä, vaan puutarha tuli rakentaa sen ehdoilla. Dalbyn 
puutarhassa oli miellyttävintä nähdä ”kuinka herkällä taiteellisella aistilla 
luonnon kauneus oli säilytetty” ja miten sen vaikutusta oli korostettu jokaisessa 
puutarhan yksityiskohdassa. Kaikessa puutarhan rakentamis- ja istuttamistyössä 
tuli kiinnittää huomiota maiseman ja puutarhan välisiin suhteisiin. Mitä 
vähemmän ”keinotekoisuus” ja ”ihmiskäden jälki” korostuivat puutarhassa, 
sen parempi. Luontoa oli kuitenkin jalostettava. Karun luonnon mahti ihmisen 
vastuksena murtui puutarhan ja kukkien voimalla, kirjoitti Elfving.420  

417 Haapanen 1929, 57–58.

418 Elfving 1913a, 1921, 1929a, passim.

419 Elfving 1929a, 9.

420 Elfving 1929a, 8–19. Villa Dalbyn huvilan suunnitteli arkkitehti H. J. Åberg 1908–1909. 
Se on lääketieteen professori, kasviharrastaja Ossian Schaumanin ja hänen vaimonsa 
Betsy (o.s. Lerchen) rakennuttama mallimaatila. Huvilaa ympäröi puutarhuri O. W. 
Skogströmin suunnittelema puisto, jonka keskelle huvilan edustalle Paul Olsson suunnitteli 
arkkitehtonisen puutarhan 1920-luvulla. Dalbyn puutarhaan rakennettiin Suomen 



Kirjoittaessaan Råbäckin puutarhan metsälammesta, Elfving korosti ihmisen 
luonnonrakkauden ja kauneudentajun yhdistämistä. Kehittynyt kauneusaisti 
oli avain ympäristön ymmärtämiseen ja kokemiseen.  Elfving opasti lukijaa 
katsomaan kotimaan maisemaa ja ymmärtämään sen erityislaatuisuuden. Kalliot, 
järvet ja metsät; vanhat puut, pellot ja niityt olivat osa puutarhaa. Erityisesti hän 
kiinnitti huomiota vuodenaikoihin. Vuodenajat antoivat suomalaiselle luonnolle 
ja puutarhalle sen erityisen luonteen:421

Meillä on sen sijaan tuo ihana luminen talvi, jolloin ei suinkaan puutu 
värejäkään, sillä tuuheat, vihreät havupuumme esiintyvät kimaltelevan 
harson peittäminä, luoden pitkiä sinertäviä varjoja hangelle ja tuossa 
kauempana metsikössä näemme pakkaspäivinä mitä komeimpia, satumaisia 
linnoja, ihmeellisine holveineen ja pylväineen, - se silloin, kun puut painuvat 
lumipilvien alla. Kukapa ei olisi ihaillut huurteisia koivuja, ihmetellyt ja ihaillut 
kristallitimantteja joka oksalla ja hangella. Se on sitä talven ihanuutta.422

Elfvingin tapa kirjoittaa puutarhoista Suomalaista puutarhataidetta -teoksessa 
oli uutta Suomessa, jossa ilmestyneet puutarhaoppaat tarjosivat – mahdollisten 
ylevien alkusanojensa jälkeen – lähinnä käytännöllisiä ohjeita puutarhan 
perustamiseen.423 Elfving pyrki kaikessa kirjoittamisessaan mahdollisimman 
suureen tietopuoliseen tarkkuuteen ja asiantuntijuuteen.  Paikoin hänen tekstinsä 
on kömpelöä ja korostuneen tunteikasta, jopa vaikeaselkoista. Siinä on kuitenkin 
yhtymäkohtia tapaan, jolla monet muut puutarhakirjoittajat kirjoittivat – 
Englannissa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa – suunnilleen samoihin aikoihin tai 
hiukan aiemmin kuin Elfving. Esimerkiksi britit Gertrude Jekyll ja Thomas 

ensimmäinen kukkiva muuri. Jenny Elfving ilmoittaa kirjassaan huvilan rakennusajankohdan 
virheellisesti. Galtat 2012, 39. 

421 Elfving 1921, 101–110. Espoossa sijaitsevan Villa Råbäckin rakennutti maanviljelyä ja 
puutarhanhoitoa harrastanut kauppaneuvos A. I. Lindfors vuonna 1903. Puutarha-arkkitehti 
Paul Olsson suunnitteli huvilaa ympäröivän suuren puiston 1923, mutta Elfvingin mukaan 
myös tilan omistajat osallistuivat sen suunnitteluun. Galtat 2012, 23.

422 Elfving 1921, 9–10.

423 Abelin 1912, Lindgren 1907, Lundén 1921, Hyvönen 1914.



Mawson424 425 ja Yhdysvalloissa toiminut Elsa 
Rehmann426 korostivat puutarhan ja taiteen yhteyttä kirjoituksissaan, mutta 
lähestyivät aihetta kukin tavallaan. Puutarhasta kirjoitettiin havainnoiden, paikan 
kokemusta yhteen puutarhan kanssa kutoen. Kaikille kirjoittajille Mawsonista 

halki samalla sen tilajäsentelyä, kasvivalintoja ja rakenteita kommentoiden. 427 

424 Mawson 1918, erit. 331–336; Thomas Mawson (1861–1933) työskenteli aluksi puutarhurina 
ja myöhemmin veljiensä kanssa Windermereen perutamallaan taimitarhalla ja sai 
enimmäisen suunnittelutyön 1886. Mawson luennoin vuodesta 1910 vuoteen 1924 maisema-
arkkitehtuurista Leicesterin yliopistossa ja kirjoitti 1923 lähtien säännöllisesti The Studio 
lehteen. Ks. Thomas H. Mawson Archive, verkkojulkaisu.

425
ensin Tanskassa puutarhuriksi 1903, jatkoi opintojaan Joseph Maria Olbrichin (1867–1908)  
oppilaana Wienissä 1905 ja työskenteli tämän toimistossa vuoteen 1913, jolloin hän palasi 
Ruotsiin. Hän suunnitteli ja opetti puutarhataiteen historiaa Kungl. Lantbruksakademin 

ammatillisen koulutuksen saaneeseen naismaisema-arkkitehtisukupolveen. Ks. Nolin 2005, 
verkkojulkaisu. 

426

kolme teosta, joiden keskeisenä teemana oli ekologisuus ja alkuperäiskasvillisuuden käyttö 
suunnittelussa. Rehmann esitteli teoksissaan tunnettujen maisema-arkkitehtien töitä ja 
”käänsi” suunnittelun kielen suurelle yleisölle ymmärrettävään muotoon. Ks. Way 2009, 
132–133, 151; Wurman 2012, 115, 118–121, ks. myös Rehmann 2012 (1927–1928), 
129–133.

427 Englantilainen Gertrude Jekyll kirjoitti puutarhasta erityisellä tavalla yhdistäen puutarhan 
havainnoimisen ja tarkan kasvitietämyksen. Jekyll julkaisi useita teoksia vuodesta 1899 
lähtien ja hänen kirjoituksiaan ilmestyi myös alan lehdissä Britanniassa. Gertrude Jekyll 
(1843–1933), ks. esim. Tooley, Arnander 1995; Hunt 2012, 294–296; Jekyll, Weaver 1912. 
Ks. myös esimerkkinä Jekyllin puutarhakirjoittamisen tavasta esimerkiksi Jekyll, 1899, 
1908. Thomas H. Mawsonin teos The Art and Craft of Garden Making (1912) muistuttaa 
monin tavoin Jenny Elfvingin teosta, vaikka siinä esitellyt kohteet ovat kooltaan aivan eri 
luokkaa kuin ne, joita Elfving esittelee. Mawson on jaotellut esiteltävät kohteet puutarhan 
elementtien ja rakenteiden mukaan, mutta joukossa myös erikokoisia kohteita pienistä 

Trädgården 
(1923) alkaa lyhyellä puutarhataiteen historian läpileikkauksella, ja sen toisessa osassa 

lähinnä esimerkkivalokuvien avulla. Teoksen kolmannessa osassa hän esittää muutamia 
suunnitelmapiirustuksia, detaljipiirustuksia puutarhakalusteita, portteja ja vesiallasta varten 
sekä kaksi istutussuunnitelmaa. Yhdysvaltalaisen Elsa Rehmannin kirja A Small Place. Its 
Landscape Architecture (1918) muistuttaa rakenteeltaan edellä tarkastelluista teoksista eniten 
Elfvingin teosta. Rehman paneutuu kirjassaan erilaisiin suunnittelukysymyksiin viidentoista 
esimerkkikohteen kautta. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Rehmannin kuvaukset 
puutarhoista perustuvat hänen omiin havaintoihinsa niistä. Rehmann, verkkojulkaisu.



Elsa Rehmann tiivisti ehkä parhaiten kirjoittajien jaetun pyrkimyksen teoksensa 
Garden-Making (1926) esipuheessa, jossa hän määritteli kirjan tehtäväksi 
”pyrkimyksen asettaa puutarha taiteen piiriin” ja keskittyi ” tarkastelemaan 
suunnittelua sen yksinkertaisimmissa muodoissa”. Kuvaillessaan kohteita 
kirjoittajat pyrkivät yhdistämään tarkan kasvitiedon puutarhan kokemukseen, 
vaikka esimerkiksi Rehmann käsitteli kasvimateriaalia ”ei erityisen kauniiden 
yksilöiden kautta, vaan kokonaisuutena suhteessa puutarhan luonteeseen”, 
toisin kuin Elfving, joka paneutuu yksityiskohtaiseen kasvitietoon osana 
muuten maalailevaa tekstiään.  Siihen, olivatko kirjoittajat Elfvingin esikuvia, 
tutkimuksen lähdeaineisto ei anna vastausta.428

Elfvingin puutarhaan liittyvä kirjoittaminen näyttäytyy kudelmana erilaisia 
pyrkimyksiä. Hänen ensimmäinen julkaistu teoksensa Puutarhasuunnitelmia 
pienviljelijöille liitti hänet kansakunnan rakentamisen projektiin. Siinä 
Elfving määritteli pienviljelijöille sopivan puutarhan muotoa – mutta kirjoitti 
myös tyylistä ja kotien kauneudesta. Pienviljelijän puutarhat näyttäytyivät 
suunnitelmapiirustuksissa ajalle tyypillisenä tyylillisenä sekoituksena, jota 
maisemahistorian tutkija John Dixon Hunt nimittää “piirustuspöytätyyliksi”, 
mutta tekstissään Elfving osoitti tuntevansa maaseudun puutarhojen suunnittelun 
lähtökohdat.429 

Toisessa teoksessaan Kukkaviljelystä avomaalla Elfving jatkoi oman ammatti-
identiteettinsä rakentamista. Teos oli ensimmäinen Suomessa julkaistu 
yksivuotisten kesäkukkien viljelyyn erikoistunut opas, ja Elfving käsitteli siinä 
laajasti suunnittelun, sommittelun ja kasvien viljelyn kysymyksiä. Se osoitti, että 
Elfving oli asiantuntija omalla alallaan ja laajasti perehtynyt sekä viljelyn että 
puutarhan esteettisyyteen liittyviin seikkoihin. Suomalaista puutarhataidetta 
-teoksessa Elfving tarkasteli puutarhoja taiteen ja taidon konteksteissa.430 

428 Elfving 1929a, passim.; Rehmann 1926, passim.

429 Drawing-board curvilinear, Hunt 1992, 257.

430 Elfving 1921.



Elfvingin teosten kautta syntyy käsitys niistä asioista, joita Elfving piti 
puutarhassa tärkeinä. Paikallistuntemukseen ja tyyliin eli puutarhansuunnittelun 
tapaan, taitoon ja tietoon, kauneuteen sekä taiteeseen liittyvistä aiheista 
muodostuu kaikkien kolmen teoksen läpi kulkeva punainen lanka, jonka 
avulla Elfving kehitteli käsitystä siitä, mikä puutarhan kokonaisuus on. 
Kokemuksellisuus ja puutarhan tilan ja sen yksityiskohtien havainnointi 
ovat asioita, jotka erottavat Elfvingin puutarhan tekijänä kansanvalistuksen 
piirissä toimineista kirjoittajista. Kukkaviljelystä avomaalla ja Suomalaista 
puutarhataidetta ovat erityislaatuisia siinä tavassa, jolla Elfving kirjoittaa 
puutarhan asemasta ja paikasta osana kotimaan luontoa. Varsinaiseen 
”suomalaiseen puutarhataiteeseen” hän ei uskonut, kuten hän kirjoitti 
kustantajalleen perustellessaan, miksi kustantajan ehdottama nimi Suomalaista 
puutarhataidetta ei ollut sopiva. Elfving itse ehdotti teoksen nimeksi aluksi 
Puutarhataide ja suunnittelu. Kotipuutarhoja Suomessa, mutta lyhensi sen 
myöhemmin muotoon Suomen puutarhataidetta ja perusteli: ”Se sointuu, on 
suomalaista ja on totuudenmukainen”. Elfvingin mielestä ”Suomella ei ole 
mitään omaa puutarhataidetta, kuten ei muillakaan mailla, vaikka sitä kovin 
yrittävätkin, tyylipiirteitä kyllä – Suomal. maalaispuutarha voisi edustaa tätä”.  
Elfvingin näkemyksen mukaan puutarhan erityinen taide syntyi suhteessa 
ympäröivään maisemaan sekä puutarhan hoidon taidosta.431

Elfvingiä arvosteltiin kirjojen ilmestyttyä niiden vanhanaikaisesta kielestä 
ja koukeroisesta ilmaisusta. Puutarhasanasto oli kuitenkin vielä pitkälle 
1900-luvulle vakiintumatonta ja Elfving sekä monet esimerkiksi puutarhalehtiin 
asiantuntija-artikkeleita kirjoittaneet henkilöt käyttivät vieraskielisiä lähteitä ja 
suomensivat (tai ruotsinsivat) tekstejä itse.432 Onni Karstén kiinnitti huomiota 
Puutarha-lehdessä julkaistussa Kukkaviljelystä avomaalle -teoksen arvostelussa, 
että ”Puutarhakirjallisuuden kieli ei ole vielä vakaantunutta, siksi ei olekaan 

431 Elfving 1921, 1929; Elfving pelkäsi kirjan nimen suhteen eritoten suomenruotsalaisten 
puutarhanomistajien arvostelua. Kustantajalle lähettämässä kirjeessä Elfving totesi: 
”Kirjassa kuvatut puutarhat pääosin suomenruotsalaisten omistuksessa, jotka kirjan nimestä 
loukkaantuvat.[…]”.   Hän kirjoitti jo ennen kirjan ilmestymistä nimeä koskevan selityksen 
ja puolustuspuheen julkaistavaksi vastineeksi arvostelijoille. Otavan arkisto, kansio Elfving, 
JME: A. Kohonen, 25.4.1929.

432 Karstén 1921, 48; Erik Lindgrenin Kasvitarhakirjan suomentajat, K. Korpela ja Aug. 
Wikstén totesivat kirjan alkusanoissa, että käännöstyö tuotti ”arvaamattomia vaikeuksia”, 
koska ammattisanasto oli niin vakiintumatonta. Lindgren 1907, Esipuhe. Tietokirjallisuuden 
suomentamisesta, ks. ks. Paloposki 2013, 57–65; Pitkänen-Heikkilä 2013, 66–68.



ihme, että kirjassa on siinä suhteessa outoja ja vähemmän onnistuneita sanoja. 
Mainitaksemme eräitä: kolpakko ei ole sama kuin ruukku, kolpakko on 
juomalasi, pikari.” Karstén kiinnitti huomiota kasvitieteellisten ilmaisujen 
lisäksi myös vanhentuneisiin latinankielisiin termeihin. Lopuksi hän totesi, että 
”tontun” sijaan Elfving olisi voinut käyttää ilmausta ”haltia”. Kaiken kaikkiaan 
Karstén piti kirjaa tarpeellisena ja tärkeänä.433 

Kirjoitustyyliä tai vanhanaikaisia termejä merkittävämpää oli kuitenkin se, 
että Elfving välitti suomen kielellä aiemmin vaikeasti saatavaa uutta tietoa 
puutarhaviljelyn alalta. Hän rakensi puutarhaesittelyillään myös uudenlaista 
”puutarhajulkisuutta”, sillä puutarhalehdissä ei ollut vielä tapana esitellä 
yksityispuutarhoja yhtä perinpohjaisesti, kuin mitä Elfving teki. Tieto 
ammattimaisesta suunnittelusta levisi vain pienissä piireissä, tilaajien ja heidän 
tuttaviensa kesken. Suurelle yleisölle Suomalaista puutarhataidetta näytti mistä 
osista ja aineksista puutarha rakentui. Kirja kasvatti ymmärrystä tiedon ja taidon 
merkityksestä puutarhan hoidossa, vaikka sen tarkoituksena ei ollut opastaa 
lukijaa puutarhan suunnittelussa.434 

Järvenlinnassa Elfving rakensi uudenlaista puutarha-alan koulutusta naisille. Hän 
ei hyväksynyt ajatusta lyhyistä kasvitarhanhoidon oppikursseista, vaan halusi 
kouluttaa naisista monitaitoisia osaajia, joilla olisi mahdollisuus ja jotka olivat 
valmiita työskentelemään missä tahansa tehtävässä kaupunginpuutarhurista 
suunnittelijaan ja puutarhaopettajaan. Päämääränä oli ammattilaisuus, jota 
rakennettiin tiedoin ja taidoin, mutta myös ulkoisin merkein. Järvenlinnan 
koulun todistus painettiin virallisesti hienolle paperille ja jokaiselle oppilaalle 
annettiin pieni hopeinen rintakoru valmistumisen merkiksi. Elfving puolusti 
myös ajatusta asianmukaisesta työasusta ammatissa toimiville naisille. 
Järvenlinnassa naiset työskentelivät – ainakin säilyneiden valokuvien perusteella 
– vielä pitkissä kesäpuvuissa tai kansallispuvuissa. Lyhyet hameet tai työasut 

433 Karstén, 1921, 48.  Katso myös Arvo Haapasen arvostelu Suomalaista puutarhataidetta 
-teoksesta. Kirjallisuutta, Puutarha 4/1929, 57–58.

434 Schalinin ja Olssonin töitä julkaistiin ammattilehdissä, kuten Puutarha -lehdessä ja Finsk 
Trädgårdsodlaren -lehdessä, mutta 1900-luvun alkupuolella ei ilmestynyt sellaista lehteä, 
jossa tämän tyyppistä aineistoa olisi tuotu laajemman yleisön tietoisuuteen. Paul Olsson 
kokosi itse vuonna 1947 ilmestyneen Suomen puutarhataidetta -teoksen, jossa hän esittelee 
teemoittain suunnitteluratkaisuja sekä yleisin esimerkein, että omien suunnittelutöidensä 
avulla.



olivat vasta haave, mutta ajatus naisten omasta univormusta oli tärkeä 
juuri ammatti-identiteetin vahvistamisen kannalta, ja keskustelu siitä alkoi 
1910-luvulla. Kaiken kaikkiaan, tarkoitus oli rakentaa koulusta valmistuneiden 
käsitystä itsestään ammattilaisina sekä henkisen pääoman – korkeatasoisen 
koulutuksen – että materiaalisen merkkien avulla.435

Jenny Elfving ei omasta mielestään aina saavuttanut sitä päämäärää, johon hän 
oli pyrkinyt. Koulukysymyksessä hän katsoi tulleensa sivuutetuksi sukupuolensa 
vuoksi. Hän koki myös, ettei naisena saanut sitä arvostusta puutarha-alalla, jonka 
olisi kokemuksensa puolesta ansainnut. Hänen uransa kokonaisuuden tarkastelu 
kuitenkin osoittaa, että hänen toimintansa oli ”tapahtumien keskipisteessä” 
monella tapaa. Elfving oli uransa aikana mukana useissa tärkeissä ja 
merkityksellisissä puutarhakoulutusta käsittelevissä keskusteluissa, esimerkiksi 
osallistuessaan naisten kotitalouskoulutuksen kehittämistä pohtineen senaatin 
komitean työskentelyyn asiantuntijana. Opettaessaan puutarhasuunnittelua 
Järvenlinnan puutarhakoulussa Elfvingin ammatillisiin verkostoihin kuuluivat 
muiden muassa puutarha-alan vaikuttajat puutarha-arkkitehti Bengt Schalin, 
puutarhuri J.K. Kornman kuin pomologi B.V. Heikel. Kootessaan teostaan 
Suomalaista puutarhataidetta Elfving työskenteli Suomen tunnetuimpien 
puutarha-arkkitehtien, Schalinin ja Paul Olssonin kanssa.436 

Usein Elfvingin toimintaan liittyi kuitenkin aina jokin ajatus, ehdotus tai 
mielipide, joka sysäsi hänet keskustelussa valtavirtaa vastaan.  Naisten 
talousopetusta kehittäneen komitean lausuntoon Elfving liitti eriävän 
mielipiteensä ja vaati naisten puutarhakoulutuksen erottamista talousopetuksesta 
omaksi itsenäiseksi alakseen. Puolustaessaan naisten oikeutta samanarvoiseen 
työhön ja koulutukseen miesten rinnalla Elfving puhui samanäänisesti 
naisasialiikkeen kanssa, mutta kohahdutti lähipiiriään vaatimalla naisille 
oikeutta käyttää työntekoa helpottavaa housuasua painavien hameiden sijaan. 
Erityisesti Elfvingin entinen työtoveri Sippolan puutarhakoulun johtajatar Alma 
Forstén vastusti ajatusta: ”Eiköhän Suomen naispuutarhureista myöskin tuntuisi 

435 Keskustelu puutarhapuvusta, Puutarha 12/1912; Puutarhapuvun malli, ks. Hannula, Gebhard 
et al. 1939, 1122–1123. Pukuun kuului 1930–luvulla lyhythihainen pusero, ruusuke ja 
polvihousut, jonka päälle puettiin polvipituinen takki. ”Lyhytakkiseen” puutarhapukuun 
kuului bleiserimallinen takki sekä voimakkaasti, jopa hamemaisesti pussitetut housut. 
Järvenlinnasta valmistuneiden rintakoru, Eva Tuomisen kokoelma.

436 Elfving 1929, esipuhe; Kirjeenvaihto, ES 100, KA.



kaikkein kotoisimmalta muokata maata oman maan iloisessa kansallispuvussa 
– esim. Sippolan, joka on käytännöllisesti tehty ja sovitettu.”. Keskustelu 
jatkui vuonna 1913 Naisten Ääni -lehdessä Elfvingin artikkelilla ”Olkaamme 
ennakkoluulottomia!”, jossa hän puolusti edelleen naisten työvaatteiden 
käytännöllisyyttä.437 Koulutus- ja housukysymykset olivat osa keskustelua 
naisten toiminnan rajoista, naisten paikasta ja sukupuolten välisten erojen 
ylläpitämisestä. Koulutettu, housuasuun pukeutuva nainen rikkoi käsitystä siitä, 
millainen naisen tuli olla.438

Yksityisissä kirjeissään Jenny Elfving käsitteli läpi elämänsä pettymystä, 
epävarmuutta ja väärin kohdelluksi tulemisen tunteita. Tutkimukseni alussa 

kirjoitti vuonna 1923 Elfvingin sisarentyttärelle Hertta Linkolalle, että Jenny 
Flora -lehdelle, mutta tämän 

terävä luonne esti Lundénia pyytämästä Elfvingiä tehtävään:

”[…] Sitte – minnekäs se neiti Elfving katosi? Ajoitteko hänet sieltä pois, neiti 
Collan – enpä usko. Kaitpa se on hänen omalaatuinen sisäinen levoton sielunsa, 
joka ei sopeudu kenenkään kanssa. Mutta synti on etevää naista. Olen ajatellut 
Floralle toimittajaa ja ajatellut kahta naista, joista toinen on neiti E. mutta häntä 
minä pelkään, - ja toinen on neiti H.C. ja hänelle en osaa mitään tarjota vielä.”439 

Pisteliäs, vaativa, välillä vaikea, mutta sitkeä henkilö välittyy kirjeistäkin. 
Elfving oli syvästi onneton, kun hän koki tuottavansa valinnoillaan ja toimillaan 
pettymyksiä perheelleen, mutta myös ärtynyt ja voimaton, kun tunsi, ettei 
saanut omaa ääntään kuuluville. Aineistoa lukiessa tuntui toisinaan, että Elfving 
tarjosi itseään kirjeissään ja julkisissa kannanotoissaan tulkittavaksi ”vihaisena 

virhetulkinta. Paremminkin Elfving oli peräänantamaton oman asiansa ja 
näkökantojensa puolustaja, eikä sellaisena sopinut aikakauden naisihanteen 
muottiin. Ilman näitä ominaisuuksia lahjakas Elfving ei olisi kuitenkaan 

437 Ks. keskustelu puutarhapuvusta Nevalainen 1971, 43 ja Puutarha 12/1912; Elfving 1913b, 
5–6.

438 Försti 2013, 180–189, erit.188.

439



saavuttanut sitä, mihin pyrki – naisten täysivaltaista oikeutta puutarhaan sen 
kokonaisuudessa.440 

Kirjoituksissaan, kannanotoissaan ja pyrkimyksissään Jenny Elfving tuntuu 
usein olevan aikaansa edellä - tai toisaalta auttamattoman vanhanaikainen. 
Tässä ristiriitaisuudessaan ja eriaikaisuudessaan hänen toimintansa 
pitkä kaari valottaa kirkkaasti modernin moneen suuntaan kurkottavaa 
luonnetta. Naisten korkeamman puutarhakoulutuksen kehittäjänä ja naisten 
työskentelymahdollisuuksien puolustajana Jenny Elfving oli askeleen 
edellä muita.  Hänen eriävät mielipiteensä oli se virta, joka vei asioita 
eteenpäin. Myös puutarhakirjoittajana tehty työ kantoi hedelmää. Käsitys 
kotipuutarhasta kasvitarhaa laajempana kokonaisuutena alkoi vakiintua osaksi 
yhteistä tietoisuutta, ja Elfvingin ajatukset ja pyrkimykset heijastuvat monen 
myöhemmän puutarhakirjoittajan teksteissä.441 

440
järjestämätön aineisto; Elfvingin kirjeenvaihto, ks. ES 64, 100, KA.

441 Elfvingin 1920-luvun toiminnassa on paljon ”menneisyyden kaikuja”. Ks. KA, ES 100; 
Kysymys Elfvingin vaikutuksesta myöhempien kirjoittajien teksteissä vaatii jatkotutkimusta, 
ks. esim. Koch 1942; Reijonen 1927, Luostarinen 1951. 





O SA I I I



John Dixon Hunt on kiinnittänyt huomiota puutarha-aiheeseen impressionistien 

maalauksissa tämä yksityisen elämän kuva asettui Pariisin lähellä Argenteulissa 
maalattujen rautatie- ja teollisuusympäristöjen rinnalle. Hunt viittaa T.J. 

elämän maiseman, johon kuuluivat naiset, lapset ja palvelusväki hattuineen, 
vanteineen ja kahvikuppeineen. Hunt painottaa kuitenkin, ettei impressionistien 

yksityisen maailman kuvauksena. Tämä johtuu Huntin mukaan ennen kaikkea 
1800-luvun puutarhataiteen näennäisestä pysähtyneisyydestä. Puutarhoissa 
ei ollut nähtävissä modernin merkkejä samaan tapaan kuin kaupunkikuvassa 
eurooppalaisissa suurkaupungeissa tai miksipä ei Helsingissäkin. Rehevät, 
rönsyilevät ja kukkivat puutarhat ovat kuitenkin osa modernia maisemaa yhtä 
lailla kuin liike ja vauhti katukuvassa tai tehtaiden piipuista kohoava savu. Ne 
ovat yhtä tarkoituksellisia, vaikkakin vähemmän ilmeisiä tai aggressiivisia 
modernin paikkoja ja representaatioita, kuin kasvavien kaupunkien maisemat, 
kirjoittaa Hunt.442 

Taidemaalari Pekka Halonen maalasi 1910-luvulla joukon puutarha-
aiheisia maalauksia. Pulleat, kypsyvät tomaatit, salaperäisen sinipunaiset 
punakaalien kuvut, ruusut ja kasvitarhan lavat avasivat ikkunan Halosenniemen 
taiteilijakodin puutarhaan. Maalauksissa pilkahtaa palanen arkea kodin 
ympäristössä – perunanistutusta maalauksessa Säkkejä puutarhassa (1910), 
kaaliperhosen toukkia poimiva tyttö maalauksessa Tyttö puutarhassa (1911) ja 
kasvimaan valmistelua maalauksessa Puutarhasta (1913). Useimmat Halosen 
kodin piiriin sijoittuvista maalauksista ovat vapaita, hetkellisiä havaintoja, 
kuten Äiti ja lapsi koivujen alla (1911) ja Kevätmaisema (1913). Halosen 
impressionistisvaikutteiset puutarhakuvat muodostavat erityislaatuisen ryhmän 
suhteessa taiteilijan suomalaista kansaa ja maisemaa kuvanneisiin teoksiin.443

442

443 Bonsdorff 2008, 9–10, 132, 134, 335, 273, 277, 278, 283, 286, 318, 352.



Halosen maalausten hetkellisyys ja niiden asema taiteilijan tuotannossa 
vievät tutkimukseni kolmannen osan teemoihin: kodin, puutarhan, taidon ja 
taiteen suhteisiin. Puutarhassa, kuten maalaustaiteessa, tapahtui vuosisadan 
vaihteessa jotain uutta. Kun maalaustaiteessa suunnattiin katse arkeen, 
muuttui arki puutarhassa taiteeksi. Tuusulanjärven taiteilijakodeista muodostui 
1900-luvun alussa merkittäviä uuden kotikulttuurin rakentamisen paikkoja. 
Huviloiden sisustuksissa ja puutarhoissa yhdistyivät monet eurooppalaisen 
kulttuurikeskustelun teemat kauneudesta ja naisten tehtävästä kodin kaunistajina. 
Aino ja Jean Sibeliuksen vuonna 1904 rakennetussa kodissa Ainolassa ja sen 
puutarhassa kuten muissakin taiteilijayhteisön taloissa ja puutarhoissa naiset 
huolehtivat kodin jokapäiväisistä toimista ja siellä kypsyi sato, jolla perhe ja 
palvelusväki ruokittiin. Puutarhat olivat taiteilijayhteisön kodeissa maaseudulla 
asumisen edellytys ja taloudellinen välttämättömyys. Niissä versoi kuitenkin 
porkkanan ja palsternakan, salaatin ja kaalin lisäksi sovelluksia ajankohtaisista 
kansainvälisistä kulttuurivirtauksista.444

uudistusliikkeen puutarhaan liittyvien ajatusten ytimessä oli kodin 
lähiympäristön harmoninen suunnitteleminen. Pohjoismaisessa keskustelussa 
Arts and Craftsin ajatuksia esitettiin käytännönläheisesti. Maahamme levisi 
ruotsalaisen naisasianaisen ja kirjailijan Ellen Keyn (1849–1926) kirjoitusten 
kautta ajatus kauneudesta kaikille. Kodin ja puutarhan suhteita pohti muun 
muassa arkkitehti Lars Israel Wahlman (1870–1952), jonka ajatukset levisivät 
Suomeen puutarhuri Rudolf Abelinin (1864–1961) teosten kautta. Uusi kodin 
ja puutarhan yhdistävä ajattelu tiivistyi Ruotsissa sanaan trefnad, viihtyisyys. 
Suomessa puhuttiin kotitaiteesta ja kauneusaistista, joita kehittämällä 
saavutettaisiin ihanteellinen kotiympäristö.445 

Euroopassa alettiin vuosisadanvaihteessa 1900 keskustella puutarhoista osana 
arkkitehtuuria ja kokonaistaideteoksen ihannetta. Englannissa puutarhat 

444 Donner 2006, 18–25 ja 2014, 177–191; Konttinen 1996, 181–202.

445 Elenius 1915; Nolin 2008, 81–109; Abelinin ja Wahlmanin suhteesta, ks. 32–33; 
Naisasialiikkeen lehdistä mm. Naisten ääni, ks. esim. Hällström 1910a ja 1910b. 



kuuluivat taiteen ja taideteollisuuden yhdistämiseen tähdänneen Arts and 

perustajat John Ruskin (1819–1900) ja William Morris (1834–1896) 
vastustivat teollistumista ja massatuotantoa, ja ajattelivat, että jatkuva edistys 
oli modernin heikko kohta. Heidän näkemyksensä mukaan teknologis-
taloudellinen kehitys rapautti elämän kolmea perusaluetta: luontoa, kulttuuria 
ja uskontoa.  Teollistumisen ja massatuotannon vastakohdaksi syntyi taiteen 
ja käsityöläisyyden liitto, joka ammensi aiheensa ja muotonsa oman maan 
perinteestä ja luonnosta. Uuden käsityöläisyyden uskottiin kohottavan 
elämänlaatua ja puutarha nähtiin osana ihanteellista asuinympäristöä sekä 
kaupungeissa että maaseudulla.446 

Yhteistä eurooppalaiselle keskustelulle oli huoli taiteen ja arkkitehtuurin 
rappiosta. Uudet ajatukset heijastuivat voimakkaimmin asumisen, sisustusten, 
mutta myös puutarhan uudenlaiseen käsittämiseen. Syntyi kokonaistaideteoksen 
ihanne, jossa pyrittiin taiteiden väliseen vuoropuheluun. Säveltäjät, runoilijat, 
kuvataiteilijat, arkkitehdit ja muotoilijat pyrkivät kohti yhteistä päämäärää ja 
muotojen harmoniaa. Puutarhaan ajatusta sovelsivat englantilainen puutarhuri, 
taiteilija ja puutarhakirjoittaja Gertrude Jekyll (1843–1932) yhdessä arkkitehti 
Edwin Lutyensin (1869–1944) kanssa. Jekyll ja Lutyens etsivät yhdessä 
rakentamisen ja ympäristön harmoniaa. Jekyllin työn ytimessä oli taiteen ja 
puutarhanhoidon taidon yhdistäminen.447

Tämä kulttuurivirtaus välittyi laajasti Euroopassa ja liikkeeseen liittyneet 
kansalliset ja alueellista identiteettiä korostaneet ja niiden etsimiseen tähdänneet 
pyrkimykset tuottivat tyylistä eri maissa omat tulkintansa. Ranskassa sen 
ilmentymiä olivat symbolismi ja L´Art Nouveau ja Saksassa Jugend.448 Ruotsissa 

kulttuurieliitin pyrkimyksiin kiinnittää työväestö tiiviimmin osaksi yhteiskuntaa. 

446 Batey 1995, 69; Helmreich 2002, 47–51; Hunt 2012, 293–311. 

447
-liike on nähty vastalauseena 1800-luvun kertaustyyleille. Innoitusta haettiin muun muassa 
keskiajasta ja varhaisrenessanssista romantiikan ja individualismin hengessä, vastalauseena 
[taiteen] kopioitavuudelle ja teolliselle massatuotannolle. Vaikka liikkeen tunnusmerkiksi tuli 
historiallisten esikuvien etsiminen, se oli syvimmältä olemukseltaan moderni liike.

448 von Bonsdorff 2008, 10.



Liikkeen ydinajatukset paikallisuudesta, kansallisesta identiteetistä ja käsityön ja 
perinteen merkityksestä säilyivät kuitenkin kaikissa tulkinnoissa.449 

Suomessa taidemaalari Albert Edelfelt (1854–1905) oli ensimmäisiä, joka nosti 
Ateneum -lehden artikkelissa 1898. Edelfelt 

kiinnitti kirjoituksessaan erityisesti huomiota arkkitehtuurin sosiaaliseen 
vastuuseen. Rakentamisen tavoitteena tuli olla pyrkimys tuottaa kauneutta 
mahdollisimman monille ja huolehtia siitä, että suunnittelun jokainen 
yksityiskohta tuki tätä pyrkimystä. Taidehistorioitsija Ritva Wäre toteaa, ettei 
Edelfeltin ajattelussa ollut kyse ilmaisun kansallisuudesta tai ainoastaan sen 
ajanmukaisuudesta, vaan syvällisestä ajattelutavan muutoksesta, jonka sisältö 
oli universaali ja sovellettavissa myös suomalaisiin oloihin.450 Ihmisten arkeen 
liittyvä rakentaminen oli uudistuksessa avainasemassa:

Om den anspråkslösa konst som haft till uppgift att försköna lifvets hvardagslag, 
har man ej brytt sig stort, lika litet som om byggnadskonsten, modern till och 

och slutligen hamnar på en vind, diskuteras lärdt och vidlyftigt, ett hus däremot, 
som kanske för trehundra år skämmer ut en stad, affärdas med några fraser och 
betraktas som en privat affär emellan byggherren och byggmästaren.451

Edelfeltin englantilaisiin esikuviin nojautuva puheenvuoro oli yksi monista 
keskustelussa, jossa pohdittiin taiteen tehtävää 1800-luvun lopun ja 1900-
luvun alussa.452  Myös taidemaalari ja muotoilija Louis Sparren (1863–1964) 

-liikkeen ihailu. Sparre vastusti kertaustyylejä ja plagiaatteja ja kirjoitti 
terveen järjen, tarkoituksenmukaisuuden sekä ainetta ja muotoa palvelevien 
ornamenttien puolesta. Hän oli kuitenkin varma siitä, ettei suomalaisella taiteella 
ollut ”pelkoa sortumisesta muiden kopioimiseen”. Sparre näki suomalaisen 

449 Björkman 2006, 35–39.

450 Edelfelt 1898, 9; Wäre 1991, 96.

451 Edelfelt 1898, 9.

452 Vainio-Kurtakko 2010, 80–88. Vainio-Kurtakko huomauttaa, että Edelfelt kuului 
1880-luvulla kuvataiteen uuteen sukupolveen, jonka tavoitteena oli naturalismin hengessä 
kuvata modernia ihmistä ja tämän ympäristöä mahdollisimman totuudenmukaisesti. 

ajan silmänräpäysten kuvaamisen merkityksestä. Edelfeltin oma suhde naturalismiin ja 
impressionismiin määreinä säilyi kuitenkin etäisenä. 



taiteen seisovan ”siksi omaperäisellä pohjalla, joten vieras vaikutus siihen 
on vain tervettä kehitystä laveammille näköaloille, merkki korkeammasta 
kulttuurista. Ulkomaista vaikutusta on sekin, että maku yhä enemmän alkaa 
hienostua ja syventyä.”453    

Uusista kulttuurivirtauksista keskusteltiin vilkkaasti erityisesti arkkitehti- ja 
taiteilijapiireissä, joissa luettiin ajankohtaista eurooppalaista kirjallisuutta ja 
aikakauslehtiä, kuten englantilaista kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja taiteeseen 
keskittynyttä The Studiota, ruotsalaista Ord och Bild -lehteä, saksalaisia 
Dekorative Kunst ja Ver Sacrum -lehtiä. Suomessa ilmestyi runsaslukuinen 
joukko kulttuurilehtiä, kuten Ateneum, Euterpe, Argus, Nykypäivä, Päivä, Finsk 
Tidskrift, Valvoja ja Aika, joissa julkaistiin suomennoksia tärkeiksi katsotuista 
englanninkielisistä, saksalaisista ja ruotsalaisista artikkeleista sekä kotimaisten 
kirjoittajien kommentteja ajankohtaiseen keskusteluun. Esimerkiksi John 
Ruskinin artikkeli ilmestyi suomeksi nimellä ”Taide ja hyödyllisyys” Kotitaide-
lehdessä vuonna 1904, Die Kunst -lehdestä käännettiin Herman Muthesiuksen 
kirjoituksia, ja William Morrisia siteerattiin useissa artikkeleissa.454 

Suomalaisella arkkitehtikunnalla oli jo vuoden 1905 tienoilla jotakuinkin 
vakiintunut käsitys vuosisadan alun kehityksestä Euroopassa. 
Arkkitehdit seurasivat puutarha-alan kehitystä ja tunsivat eurooppalaisen 
puutarhakirjallisuuden perusteoksia. Joseph Maria Olbrichin, E. Hardtin ja 
Alfred Lichtwarkin455 sekä englantilaisen Thomas Mawsonin teokset kuuluivat jo 

453 Wäre 1991, 66–67; Sparren artikkeli, nimimerkki ”K” Kotitaide 12/1904, sit. Wäre, 1991, 
68. 

454 Wäre 1991, 95–119. Suomen teollisuuslehti, Rakentaja, Kotitaide, Teknikern, Arkitekten ja 
Tekniska Föreningen i Finland förhandlingar olivat etupäässä ammattilehtiä, jotka edustivat 
alan sisäistä keskustelua. Mainitut kulttuurilehdet oli tarkoitettu Ritva Wäreen sanoin 
”sivistyneelle yleisölle”, ja niiden kirjoittaja- ja toimituskuntaan kuului arkkitehteja mm. 
kulttuurielämän toimijoita. 

455 Helsingin kaupungin puistotoimen kirjakokoelma kertoo eurooppalaisista vaikutteista. Siihen 
kuuluivat mm. teokset: Bertram, M: Die Technik der Gartenkunst, 1902, Ibid, Gärtnerische 
Planzeichen, s.a.; Triggs, Inigo, Formal Garden in England and Scotland, 1902; Geitner, 
H, Ausgefuhrte Gartenanlagen von E Neide, 1884; Neitner, T, Gärtnerische Skizzen-Buch, 
1882; Ibid., Die königlichen Gärten in Potsdam, 1882; Wörmann, R, Die Teppiche-Gärten, 

Lehrbuch der Schönen Gartenkunst 1860; Gartenschönheit 1926 ja 1927. Kirjat on sijoitettu 
Arkkitehtuurimuseon kokoelmaan.



varhain monien arkkitehtien kirjastoihin.456  Maisema-arkkitehti Gretel Hemgård 
on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomessa arkkitehtuurin nopea 
tyylimurros 1800- ja 1900-luvun vaihteessa heijastui viivytellen puutarhaan. 
Puutarhasuunnittelun ammattilaisten puuttuessa Suomesta keskustelu keskittyi 
vain rakentamisen kysymyksiin.457 

Ammatissa toimivia puutarha-arkkitehteja oli Suomessa vuosisadan alkupuolella 
vielä vain muutamia. Puutarha-alan ammattien eriytyminen oli vasta käynnissä 
ja alalla toimi monella eri tavalla oppinsa hankkineita henkilöitä, jotka 
hallitsivat puutarhanhoidon vihannesviljelystä kasvisairauksiin ja pieniin 
suunnittelutehtäviin. Varsinainen suunnittelukoulutus piti hankkia ulkomailta, 
lähinnä Tanskasta tai Saksasta. Suomessa, samalla tavalla kuin muissa Euroopan 
maissa, keskusteltiin siitä, kuka sai suunnitella ja miten suunnittelu tuli 
tehdä. ”Tavallisia” puutarhureita ei pidetty suunnittelukysymyksissä sopivina 
keskustelukumppaneina – pikemminkin, he edustivat kaikkia 1800-luvun 
puutarhataiteeseen liitettyjä kielteisiä asioita – toteutusten koristeellisuutta, 
pienipiirteisyyttä sekä kertaustyylisiä muotoja.458 

Suomessa puutarha-arkkitehtien keskustelu puutarhan merkityksestä osana 
kotia ja suunnittelun uusista tyylisuunnista alkoi varsinaisesti 1910-luvulla. 
Ajatukset rantautuivat maahan ensimmäisen Saksassa koulutuksensa saaneen 
puutarha-arkkitehtisukupolven mukana. Sitä edustivat muiden muassa Bengt 
Schalin (1889–1982), Paul Olsson (1890–1973) ja Ola Mannström (1894–

456 Merivuori 2001, 256–258. Suomen arkkitehtuurimuseon kirjaston kokoelmissa E. Hardtin 
teos Deutsche Hausgärten. Handbuch für bürgerliche Gartenkunst kuului arkkitehti Oiva 
Kalliolle (Kansilehdellä merkintä 1911). Helsingin yliopiston kirjaston taidehistorian 
oppiaineen kokoelmassa olevan Neue Gärten von Olbrich omisti taidekriitikko Nils 
Wasastjerna ja August Scherlin toimittaman Hausgärten. Skizzen unf Entwürfe aus dem 
Wettbewerb der Woche.(1908) arkkitehti Armas Lindgren (Kansilehdellä merkintä: 
Wiesbaden, 1911).

457 Wäre 1991, 88–89; Hemgård 2001, 252.

458  Hunt 2012, 293; Ks. Häyrynen 1993. Maunu Häyrynen esittää väitöskirjassaan 
suunnittelukiistat 1900-luvun alussa Helsingin puistosuunnittelun kontekstissa; Merivuori 
1987, 54; Vasta mm. Tapiolaa suunnittelemassa ollut Jussi Jännes (1922–1967) oli maamme 
puutarha-arkkitehdeista ensimmäinen, joka ei toteuttanut enää suunnitelmiaan käytännössä 
itse, vaan omistautui suunnittelutyölle. Ruokonen, 1994, passim.



1969).459  Schalin kirjoitti vuonna 1915 Finska Trädgårdsodlaren -lehdessä, 
että puutarhataiteen tulisi irrottautua menneiden vuosisatojen erehdyksistä ja 
pyrkiä muiden kaunotaiteiden lailla ”totuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja 
komposition pelkistyneeseen selkeyteen. Tietokirjailija ja Turun ammattiopiston 
rehtori Edvard Elenius (1881–1957) tiivisti asuinrakennusten suunnittelun, 
huoneiden sisustuksen ja puutarhan perustamisen esteettiset periaatteet 
teoksessaan Kotiemme kauneus (1915). Keskustelua kodista ja puutarhasta 
käytiin Suomessa jo kuitenkin 1910-lukua aiemmin. Tämä ajatustenvaihto ei 
kirjautunut osaksi puutarha-alan ammattikeskustelua, koska sen keskipisteenä 
olivat suunnittelukysymysten sijaan kodin kauneuden vaaliminen osana 
perheenemännän työtä kotitaloudessa.460

459 Kouluttautuminen puutarha-alan erilaisiin ammatteihin ei ollut vielä 1920-luvullakaan 
täysin vakiintunutta. Saksan ja Tanskan opiskelumahdollisuudet tunnettiin hyvin ja tutkinnot 

21.3.1923, Hertta Linkolan kokoelma, Lepaan puutarhamuseo, järjestämättömät. […] Mutta 
jos nyt ensin haluaisitte valaistua opettajaksi, niin enpä tiedä, mitä neuvoa ajattelisin. 
Ulkomailla ei missään ole pedagogisesti toimivia kasvatuslaitoksia puutarhakoulujen 
opettajia varten. Englannissa on kyllä kursseja, mutta ne ovat sellaisia kuin meidän 
kotitalouskurssimmekin, lyhytaikaisia, eikä niistä minusta ole hyötyä. Se on sitä garden 
jobbing vain. Praktillista etupäässä. Saksassa ovat nyt keskikoulut samanlaisia kuin 
Lepaallakin. En sinne lähettäisi. Ja korkeimmat vaativat ylioppilastutkintoa tai tähdellistä 
Obertertiaa, siis VIII-IX- luokkaa meidän kurssiemme mukaan. Mahdollisesti, jos haluaisitte 
ylimääräisenä pyrkiä Dahlemin opistoon, lähellä Berliiniä, niin se on paras. Geisenheim 
on toinen, mutta valmistaa etukädessä pomologista tarkoitusta ja viininvalmistusta 
varten ja hedelmäin käyttöä silmällä pitäen. Jos Dahlemiin pääsisitte, olisi se hyvä. 
Mutta paras, ehkäpä sittenkin viisainta olisi ajatella Kongl. Danske Landbohöjskolenen 
Havebrugsavdeldingia. Siinä on professoreita luennoimassa 3-4 ammattiaineissa, ja 
koittakoon tulla toimeen alkutiedoillaan jos pystyy, olivatpa ne mitkä hyvänsä, siis siinä 
ei mitään papereita vaadita esitiedoista ollenkaan. Mutta siinä saapi retuuttaa 2 ½ 
vuotta tietääkseni nykyään. Kesätkin. Nim. kenttämittauksissa ja tuollaisessa menee pari 
kuukautta.Siellä tehdään kovasti työtä ja vaikeat tutkinnot, mutta siellä tulee parhaat 
havebrugskandidaatit sitte. Siinä kieltä ymmärtäisittekin ja muutenkin aivan varmaankin 
saisitte sen tieteellisen pohjan jota kait tarkoitatte. Pedagogiikkaa sitte lukisitte sitte lukisitte 
täällä Suomessa ja tenttaisite sitä Helsingissä, ja niin opettajatar valmis. Mutta ellette 
halua näin uhrata aikaa ulkomailla, niin järjestelmällinen oma itseopiskelu systemaattisesti 
olisi minusta yhtä hyvä, se vain, ettei ole tentaattoria ex professo. Voisihan sitä saada 
eri opettajailta yliopistoissamme privaattitutkinnoin kandidaatintutkintoa vastaavia 
arvosanoja kylllä. Ja uskoisin, että täällä Turun suomalaisessakin menisi hyvin vuosi ja 
toinen ylimääräisenä kuuntelijana, onhan veljenne nyt täällä 
ja ystävänne Linnanniemi. Ja kemiaa voisi täällä suorittaa, ja vähä muutakin sitte. Ehkäpä 
säästyisi kalliit kruunut sillä tavoin ja pääsisitte itseopinnoin siihen pohjatietojen kaivokseen, 
joka on välttämätön, jotta voisi opettajana todellakin toimia varmasti. […].

460 Elenius 1915; Schalin 1915; Merivuori 2001, 253.



Kodeista ja niiden kauneudesta keskusteltiin runsaasti erityisesti naisjärjestöjen 
piirissä 1800-luvun lopulta lähtien. Keskustelun suuntaan ja sisältöön 
vaikuttanut naisasianainen Ellen Key painotti kirjoituksissaan erityisesti 
naisten roolia aktiivisina kodin rakentajina ja kaunistajina. Naisilla oli hänen 
mukaansa hoivavietin lisäksi luontainen taipumus vaalia kauneutta ja luoda 

Skönhet för alla, että uuden ihmisyyden rakentumiseen tarvittiin koteja, jotka 
kuvastaisivat asukkaidensa persoonallisuutta ja yksilöllisyyttä. Hänen mukaansa 
taiteen voimalla oli mahdollista saavuttaa yhteiskuntaan uusi sosiaalinen ja 
poliittinen aika. Keyn ajatukset kodista ja asumisesta muistuttivat englantilaisten 
John Ruskinin ja William Morrisin ajatuskulkuja ja toistivat ajanjakson yleistä 
suhtautumista naisen rooliin kodissa.  Ajateltiin, että miehille koti oli pakopaikka 
julkiselta elämältä. Koti ei ollut koti, ellei se tarjonnut turvaa, kirjoitti Ruskin 
ja esitti jaon yksityisen rauhan tyyssijan ja “tuntemattoman, rakkaudettoman ja 
vihamielisen ulkomaailman välillä”. Key asetti naisten tehtäväksi rakentaa ja 
sisustaa tämä suoja siten, että yksityinen onni saattoi kukoistaa siellä.461 

Keyn ajatus kodista taideteoksena merkitsi arkipäivän esteettisyyttä. 
Kauneudesta muodostui hänen kirjoituksissaan lähes uskonto, joka läpäisi 
kaikki elämänalueet.462 Samalla Key kritisoi voimakkaasti 1800-luvun lopun 
vuosikymmenten porvarillisia sisustuksia. Tunkkaisen porvariskodin merkit 
oli pyyhittävä pois ruotsalaisista kodeista ja opeteltava ajattelemaan kotia 
kokonaisuutena tulitikkurasiasta huonekaluihin, kun uusi arkkitehtuuri- ja 
sisustusajattelu asettui ihanteeksi. Key huomautti kuitenkin, ettei kaikkea 

461 Edling 1996, 337; Key 1981 (1895), 14–55; Key 1899, 4, verkkojulkaisu. Lane 2000, 
122–124; Nolin 2008, 81; Stavenow-Hidemark 1971, 15–25, Edling 1996, 295–321.;  
Johannisson 1984, 15–81; Sjövall 1981, VII–XXVI. Key uskoi todelliseen rakkauteen 
perustuvaan avioliittoon ja piti rakkaudetonta avioliittoa naisen orjuuttamisena. Naisen 
tärkein tehtävä oli äitiys ja perheen hyvinvointi toteutui vain tasa-arvoisessa suhteessa 
miesten kanssa. Keyn näkemykset avioliitosta ja rakkaudesta olivat monella tapaa 
radikaalimpia, kuin mitä aikalaisfeministit esittivät ja hänen käsityksensä naisten ja miesten 
kumoamattomasta ja perustavasta epätasa-arvosta suututti monet aikalaiset. Key kehitteli 
ajatuksiaan pohjoismaisissa kulttuuripiireissä. Hänen tuttavapiiriinsä kuuluivat mm. Karin 

Munthe August Strindberg ja Rainer Maria Rilke. Lane 2000, 123; Ruskin [1865] 1889 sit. 
Hall 1992, 61.

462 Lane, 126; Johannisson 1994, 14–19.



saanut uudistaa kerralla, vaan kodeissa oli säilytettävä muistot ja perheen omat 
perinteet. Osa sivistystä oli se, että ihminen osasi arvostaa menneisyyttään. Key 
vetosi taiteilijoihin ja tuotteiden valmistajiin, joiden yhteistyöstä uusia kauniita 
arkiesineitä voisi syntyä.463 Vasta kun mitään rumaa ei enää olisi kaupan, tulisi 
kauneudesta kaikille totta:

Och den enda möjligheten att alla verkligen för billigt pris skola kunna erhålla 
vackra saker, det är att fabrikanterna – särskilt af möbler, tapeter, tyger, glas, 
porslin och metallsaker – sätta sig i förbindelse med konstnärer, så att dessa åt 
allt, från och med det enklaste och minsta – såsom tändstickslådan – och till det 

få köpa; då det vackra är lika billigt som det fula nu är, kan skönhet för alla bli 
en full verklighet.464

Kansanvalistuksen piirissä oli keskusteltu puutarhaviljelyn edistämisen 
yhteydessä ylellisyydestä. Ylellisyys näyttäytyi kansan silmissä turhuutena, 
keikarointina ja herraskaisuutena, joka ei kuulunut sen elinpiiriin ja 
elämäntapaan.  Key näki puolestaan ylellisyyden mauttomuutena 
ja keinotekoisuutena ja viittasi turkkilaisiin mattoihin, tulisijojen 
ristipistokoristeltuihin kipinäsuojiin, samettisiin sohvatyynyihin ja tekokukka-
asetelmiin. Key kirjoitti uudenlaisen kauneuskäsityksen puolesta. Hän kannusti 
kansaa luopumaan halvoista ja teollisesti tuotetuista porvarillisen elämäntavan 
merkkien kopioista. Kysymys ”ylellisyydestä” oli äärimmäisen vakava asia. 
Oikea tai puhdas kauneus ei koskaan voinut olla ylellisyyttä, vaan asia, joka 
paransi elämän laatua. Kauniit ja tarkoituksenmukaiset esineet ja ympäristö 
kevensivät raskaintakin työtaakkaa.465 Key halusi osoittaa, että yksinkertaisesti 
sisustettu asunto on todellista rikkautta:

Men ingen konst, ingen lyx kunna gifva skönhet åt det rika hem, där den värkliga 
skönhetskänslan och skönhetsglädjen saknas. Det är förgäfves, som man söker 
ersätta dem genom prakt. Dessa antydningar – om de enkla medel med hvilka 
man kan nå skönhet i de enklaste hem – afslutas därför bäst med Ehrensvärds 

för människans natur onyttiga.466

463 Key 1899, 4–5, verkkojulkaisu.

464 Key 1899, 4–5, verkkojulkaisu.

465 Key 1899, 5–6, 26, verkkojulkaisu.

466 Key 1899, 26–27, verkkojulkaisu.



Kauneuden tavoittelu ei saanut perustua sen avulla saavutettavaan mielihyvään. 
Pyrkimys kohti kauneutta ei siten saanut johtaa viehättävyyteen tai huviin – ”till 
strävan efter behag i lifvet”, kuten Key asian ilmaisi. Kauneuden tavoittelu 
oli käsitettävä vakavana ja luovaa ajattelua vaativana tehtävänä. Key näki, 
että monet naiset havaitsivat kyllä kauneutta ympärillään, mutta vain nauttivat 
siitä – eivätkä ymmärtäneet kauneutta velvollisuutena. 467 Naisten tehtävänä 
oli kasvattaa lapset ymmärtämään ympärillään olevia yksinkertaisia asioita 
kuten luonnossa piilevää kauneutta. Key pedagogiset ajatukset perustuivat siten 
kasvatuksen ja ympäristön yksilöä muokkaavaan vaikutukseen:

Och genom att eftersträfva skönheten, på samma gång som hon tillgodoser 
nyttan, tillfredsställer kvinnan icke blott ett berättigat kraf i sin egen natur: hon 

erfara en ro och en glädje, som alltid gör dem älskvärdare, ofta ädlare, och 
kvinnan själf blir lyckligare genom den skapandets glädje, som utöfningen af en 
konst städse medför.468

Keyn ajatukset kauniista ja käytännöllisistä esineistä sekä sisustuksista 
kodeissa levisivät laajalle ja vaikuttivat pitkään suomalaisessa keskustelussa. 
Ester Hällströmin esitelmä ”Maalaiskotiemme kauneusaistin kehittämisestä” 
julkaistiin vuonna 1910 Naisten ääni -lehdessä, jossa julkaistiin monia muitakin 
Keyn äänenpainoja ja ajatuksia toistavia artikkeleita. Esitelmässään Hällström 
puhui Keyn ajatuksiin pohjautuen yksinkertaisen kauneuden merkityksestä ja 
kauneuden vaalimisesta keskeisenä naiselle kuuluvana tehtävänä. Hällström 
totesi, että ”kauneus kammoaa ylellisyyttä” ja ennen kaikkea maalaisten olisi 
varottava seuraamasta kaupunkilaisten makua.469 

Myös Jenny Elfving sovelsi Keyn ajatuksia puutarhasuunnitelmakokoelmassaan 
(1913) ja kirjassaan Kukkaviljelystä avomaalla (1921).  Hän kirjoitti, ettei

467 Edling 1996, 336; Lane 2000, 122–126.

468 Key 1899, 6.

469 Hällström 1910, 26–28. Ks. esim. ”Maalaiskotiemme kauneusaistin kehittämisestä” 
(artikkelin jatko-osa), Naisten ääni 5/1910 ja ”Kukkia asuinhuoneiden ympärille”, Emäntä 
6/1903 ja ”Kesä maalla”, Emäntä 7-8/1903, ”Kauneuden aisti”, Emäntä 10/1903.



kauneutta voinut kehittyä, jos ihmisen perustarpeet eivät ole tyydytetyt.470  
Mahdollisuus kauneuden luomiseen oli jo ylellisyyttä Elfvingin ajatusten 
mukaan. Hän tarkoitti ylellisyydellä Keyn tapaan yksinkertaisia asioita, kuten 
puhtautta ja järjestystä sekä keskinäistä huolenpitoa. Kauneus ja järjestys 
saapuvat taloon vasta, kun niiden vanhemmat, joita edustaa taloudellinen 
hyvinvointi, ovat asettuneet taloksi. Hän kirjoitti ”ylellisyyden pienestä 
tontusta”, joka hiipii sisään tupaan ja muuttaa koko kodin tunnelman:

Kun pelloilla leipä lainehtii, tuottaen viljelijälle riittävän, runsaan ravinnon; 
kun asunto on valmis, hirret valkeiksi veistetty, ikkunat suuret, valoa sisään 
laskevat, huonekalut siistit ja vaatteet, niin työ- kuin sunnuntaivaatteet, 
tarkoituksenmukaisesti kunnossa; - silloin hiipii hennoin askelin sisään n. s. 
ylellisyys, pieni varovainen tonttu, levittelee pöydälle somasti kirjatut pöytäliinat, 
sängyn päälle kuosikkaan peiton ja lattialle talossa kudotut matot, - ei niinkään 
lämmön tähden, vaan siksi, että se tekee niin hauskan vaikutuksen. Ja vihdoin 
tulee pieni tonttu uudelleen, asettaa pöydälle kauniin pöytäliinan päälle kapean, 
korkean, vedellä täytetyn lasin ja pistää siihen kimpun tulipunaisia unikkoja. 
[…] eikä aikaakaan, niin ilmestyy vielä syrjään, tuonne kaapin päälle, matalaan 
maljakkoon ujostelevia, vaatimattomia lemmenkukkia.471 

[..] ulkona toteutamme saman kaipuun luomalla kykymme mukaan ja tilaisuuden 
mukaan kappaleen vaatimatonta puutarhataidetta. Tätä sanaa ei pidä suinkaan 
väärin käyttää. Puutarhataiteella tarkoitetaan varsinaisesti niin kehittynyttä 
kauneusviljelyä, jonka ainoastaan todellisesti taiteellinen silmä pystyy luomaan. 
Sanokaamme siis vaan, että pienessä kauneusviljelyssämme ainoastaan pyrimme 
tyydyttämään meissä asuvaa kauneudenkaipaustamme, pientä kipinää sielumme 
taiteellisuutta. Hyvä on niin. Ja tuossa pienessä voimme alituisesti kehittyä. Vuosi 
vuodelta harjaantuu makumme ja arvostelukykymme luoda yhä kauniimpaa 
ympärillemme.472

Myös Ester Hällström maalaili esitelmänsä lopuksi kuvan idyllisestä kodista, 
jossa kansanperinteestä ammentava yksinkertainen kotitaide on kohottanut 
asukkaansa uudelle tasolle ja jonka puutarhassa lapset kasvavat omaa kotiaan 
rakastaen: 

470 Key 1899, 4, verkkojulkaisu.

471 Elfving 1921, 10-11.

472 Elfving 1921, 12.



Entisten rumien öljypainosten ja muitten viheliäisten kuvien sijassa riippuisi 
seinillä suomalaisten taideteosten jäljennöksiä, joten Suomen nuori taide pääsisi 
jokaisen mökin ystäväksi, sekä aikuisten että lasten taideaistin kehittäjäksi. 
Ja jokaisen kodin ympärillä kasvaisi sievonen puutarha, kukkaset hohtaisi 
ikkunoitten alla, ruusupensaat makuuaitan nurkkauksessa, marjapensaat ja 
omenapuut marjoja ja hedelmiä täynnä etelään viettävällä talon rintamalla. 
Ja vihannespuutarhaa hoitelisivat lapset kaiken kesää, ei olisi kenelläkään 
aikaa jouten juoksennella, kaikki puuhailisivat ja häärisivät tuon yhteisen, 
rakkaan, kauniin ja herttaisen onnelan puolesta, jonka he ylpeydellä kodikseen 
kutsuisivat.473

Naisten tehtävänä oli rakentaa kodista kaunis, sisällä ja ulkona. Kodin 
kauneuteen liittyvissä keskusteluissa esitetyt ajatukset näkyivät 
taiteilijahuviloissa, joita rakennettiin Suomessa 1900-luvun vaihteen molemmin 
puolin.  Näistä kodeista rakentui kokonaisuuksia, joissa arjen toimeentulo, 
perhe-elämä ja sosiaaliset suhteet yhdistyivät luovaan työhön. Huvilat 
sovitettiin maisemaan ja niiden ympärille tai yhteyteen perustettiin puutarhat, 
jotka ilmensivät uudenlaista sisätilan ja ulkotilan suhdetta. Arkkitehtuuriltaan 
yksinkertaisia rakennuksia yhdisti pyrkimys sisustusten, astioiden ja tekstiilien 
yhtenäisyyteen. Materiaalien ja tilajaon yksinkertaisuus kuvasti halua irtautua 
porvarillisen asumisen konventioista ja raskaudesta. Taiteilijakodit omatekoisine 
tekstiileineen ja astioineen sekä talonpoikaishuonekaluineen ja puutarhoineen 
olivat myös valistajien ajatusten taustalla.474

Ensimmäiset varsinaiset suomalaiset taiteilijahuvilat olivat vuonna 1894 
valmistunut kuvanveistäjä Emil Wikströmin itselleen piirtämä ja rakennuttama 
Visavuori ja maalari Axel Gallénin Kalela Ruovedellä. Aksel Gallénin Ruoveden 
erämaa-ateljeesta tuli esikuva taiteilijoiden kotien rakentamiselle. Gesellius–
Saarinen–Lindgrenin Hvitträskiä lukuun ottamatta tunnetuin taiteilijayhteisö 
syntyi Tuusulanjärven ympäristöön. Taiteilijoiden kaupunkikodit vaihtuivat 
maaseutuasumiseen. Sekä rakennustyyppi että asumisen ideaali yleistyivät 
samaan aikaan myös Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Näissä kodeissa tuli 

473 Hällström 1910b, 52–53.

474 Anttila 2004, 155–169; Elenius 1915, passim; Korvenmaa 2004, 32–40; Lane 2000, 81; 
Savolainen 2004, 137–142. Ks. myös Nolin 2008, 52.



konkreettisesti näkyväksi se taidon ja taiteen yhdistämiseen liittyvä keskustelu, 
joka alkoi vuosisadan vaihteessa.475

Kulttuurieliitille maaseudun rauhaan vetäytyminen merkitsi paluuta luontoon, 
lähelle kansakunnan kuviteltua alkukotia. Taiteilijahuviloissa paikkaan 
asettuminen merkitsi yhteyttä oman maan kamaraan. Luonto innoittajana on 
suomalaisen taiteilijamyytin ja kansallisaatteen kantava osa. Suomalaisella 
taiteilijalla tuli olla yhteys kansalliseen, suomalaiseen maisemaan.476 Yhteys 
luontoon oli lupaus viattomuudesta ja pääsystä muinaisen tiedon lähteille. 
Sibeliuksen elämäkerran kirjoittaja, musiikintutkija Erik Tawaststjerna onkin 
kuvaillut taiteilijoiden muuttoa maaseudulle ”karelianistis-rousseaulaisen 
luonnonkaipuun” heijastumaksi. Maaseutumaisema edusti kansakunnan 
kuviteltua alkuperää, ja maiseman merkitys korostui yksilön, perheen ja kansan 
identiteettiin ja kansakunnan suhteita pohdittaessa.477

Tuusulanjärven rantamaisemiin rakensivat kotinsa maalari Eero Järnefelt (1863–
1937) vuonna 1901 ja maalari Pekka Halonen 1902–1903.478 Lars Sonckin 
Sibeliuksille suunnittelema Villa Ainola kuuluu kansallisromanttisessa479 
hengessä rakennettujen taiteilijahuviloiden joukkoon. Pekka Halosen mielessä 
väikkyi selvästi jo Pariisissa 1894 oma koti maalla, jossa työ taiteen parissa voisi 
yhdistyä yksinkertaiseen elämäntapaan:

[…]Kuinka jos meillä on vähänkin vielä tervettä järkee niin miksi rupeaisimme 
sokeana kiitämään turhuuden ja maailman prameuden perässä. No eihän 
meidän ajatuksemme ole koskaan ollut se vaan me emme saa hetkeksikään 
unohtaa meidän elämämme tarkoitusta. Pitäisikö meidän uhrata koko elämämme 
valeelliselle kunnian himolle? Pois ohjelmasta salit, pehmeät soffat ja kaikki 

475 Knutsson 2010, 176; Wäre 1991, 140–141. 

476 Lane 2000, 79.

477 Tawaststjerna 1972, 10, 14.

478 Järnefeltien Suviranta-huvilan suunnitteli arkkitehti Usko Nyström, Halosenniemi perustuu 
maalari Pekka Halosen omiin suunnitelmiin. von Bonsdorff 2008, 61; Rinta-aho 2008, 
124–128.

479 Kansallisromantiikka kuului 1800-luvun lopun Euroopan kansainvälisiin virtauksiin. 
Kansallisen taiteen lähtökohta ei ollut perinteen vain jatkaminen vaan nykyaikaisia 
elämäntapoja vastaava muoto. Ritva Wäre pitää kansallisromanttisen tyylin määrittelyä 
vaikeana, sillä siihen sitoutui monia erilaisia pyrkimyksiä. Wäre 1991, 17–19 ja 185–189.  
Lars Sonckin arkkitehtuurista, Korvenmaa 1991, 13–29.



sellaiset ylellisyydet. Ei ole oikeutta siihen koska meidän monet kanssa veljemme 
taistelevat elämästä jokapäiväisen leivän kanssa.480

Teollistuvan ja modernisoituvan yhteiskunnan vastapainoksi tarvittiin 
syvät menneeseen kulttuurin ulottuvat juuret, jotta edistyksellä olisi pohja, 
vakaa perusta. Kansankulttuurista tuli esikuva, ja siihen liitettiin ajatuksia 
turvallisuudesta, moraalista ja esteettisestä harmoniasta. Oman kodin merkitystä 
itsetunnolle ja elämänlaadulle korostettiin. Ruotsalaisessa keskustelussa 
käytettiin ilmausta ”leva som folk” – elää kuten ihmiset, kuvaamaan asuinpaikan 
merkitystä. Kodin järjestys ja esineet kertoivat sen asukkaasta ja kantoivat 
mukanaan muistoja ja historiaa. Kodin rakentaminen oli siten materiaalinen tapa 
muokata ihmisen identiteettiä, kuvaa omasta itsestä itselle ja muille.481  

Skönhet för alla 
luvun ”Kauneus kodeissa” heti teoksen ilmestyttyä. Siinä Key kirjoitti, että 
ihanteellinen koti sijaitsi maalla, jossa ihmisen mahdollisuudet kasvaa kohti 
kauneutta olivat paremmat kuin kaupungeissa.  Oman talonsa rakentamalla 
asukas saattoi vaikuttaa talon suunnitteluun ja sisustamiseen. Ellen Key katsoi, 
että maalaiselämästä oli löydettävissä aito ja alkuperäinen käytännöllisyys, 
joka vastasi uuden taiteen ihanteita. Yhteys luontoon oli avain kauneudentajun 
ja maun kehittämiselle.482 Key kirjoitti, että maalla kauneudentajua kohottavat 
joskus kirkko, toisinaan kartano, mutta suurimman vaikutuksen teki kuitenkin 
luonto:

 Kauneuden aisti on tunne luonnon salaisimmista ja hienoimmista totuuksista. Jos 
luontoa tarkastamme, huomaamme, että yksi näistä sen hienoimmista totuuksista 
on: uteenpuhdas luonto vaikuttaa yksinkertaisella tavalla. Puhtain aisti on se 
joka valitsee täydellisen, terveen luonnon. Siten löydetään se kaunis, joka on 
täydellistä. […]

[…] Siellä kukat ja vihreät lehdet ovat koristamassa koteja, siellä opimme 
käsittämään ja rakastamaan luontoa kaikissa sen vivahduksissa, eri vuoden 
aikoina kirkkaasta kevätpäivästä synkänharmaaseen syksytaivaaseen, jota vasten 

480 von Bonsdorff 2010, 133.  Kirjesitaatti Pekka Halonen Maija Haloselle, Pariisi 1894, 
päiväämätön, sit. Ibid. 

481 Knutsson 2010, 176; Nolin 2008, 81; Motz 1988, 4; Young 1997, 149–151; Stawenow-
Hidemark 1971, passim.

482 Lane 2000, 126.



puut niin hienosti tahi voimakkaasti kuvastavat, talven valkohuurteisista koivuista 
kesän väririkkauteen, siinä katsojalle yhä uusia tauluja.483

Taiteilijahuviloiden arkkitehtuurissa ja sisustuksissa uudet kansainväliset 
kulttuurivirtaukset yhdistyivät kansallisena pidettyyn perinteeseen. Myyttinen 
suomalainen rakennuskulttuuri, johon haettiin innoitusta Kalevalasta, 
liittyi samaan uuden muodon ja ilmaisun etsimiseen, jota tekivät myös 
Axel Gallén ja Jean Sibelius taiteessaan.484 Ainola sijoittuu Lars Sonckin 
tuotannossa ajanjaksolle, jolloin hän siirtyi koristeellisesta ja monimuotoisesta 
ilmaisusta kohti yksinkertaistetumpaa muotoa. Rakennus on synteesi muista 
Tuusulanjärven taiteilijahuviloista – siinä on hiukan Suvirannan eleganttia 
mannermaisuutta ja Halosenniemen viitteitä kansanrakentamisen perinteeseen. 
Pekka Korvenmaa toteaa, että ”huvilan mittakaava ja arkkitehtuurin laatu 
myötäilivät Sibeliuksen asemaa maan kulttuurieliitin jäsenenä, hirsiparvekkeiden 
painottaessa kokonaisuuden patrioottis-kansallista luonnetta, samalla 
kun rakennuksen syrjäinen, rauhallinen sijainti tarjosi mahdollisuuden 
meditatiiviseen luontosuhteeseen”. Taidemaalari Pekka Halosen kaipaus ”omaan 
tupatölliin omalla turpeella” ei ollut vain viittaus omiin talonpoikaisiin juuriin, 
vaan ilmaus modernista taiteilijuudesta, jossa perinteen ihannointi oli tietoinen 
kannanotto ja tavoitteena koko elämän läpäisevän esteettisyyden luominen. 
Oman kotoperäisen kulttuurin tekeminen ja esittäminen oli osoitus modernista 
identiteetistä.485 

483 Key 1899, 2, 29, suom. Maija Halonen.

484 Korvenmaa 2004, 27–45.

485 von Bonsdorff 2008, 11–12; PH:AG 14.5.1899, siteerattu Rinta-aho 2008, 125, 131. Rinta-
aho huomauttaa, että Axel Gallén, Pekka Halonen ja Emil Wikström olivat vuonna 1892 
luonnostelleet ideaalikuvan suomalaisuudesta ja torpasta sen ilmentäjänä.





Avioliittonsa alkuvuodet Aino ja Jean Sibelius asuivat Helsingissä, jossa tyttäret 
Eva (1893), Ruth (1894), Kirsti (1898) ja Katarina (1903) syntyivät. Vuoteen 
1904 asti, jolloin Ainola rakennettiin, perhe muutti säännöllisesti kesäksi maalle 
ja vuokrasi uuden asunnon kaupungista syksyllä. ”Syyskuun tullen noudettiin 
huonekalut varastosta ja asetuttiin uuteen huoneistoon – Wladimirinkadun 
jälkeen 1893 Puistokadulle, seuraavana vuonna Itäiseen Kaivopuistoon ja 
1895 Kasarmikadulle, jossa asuttiin kolme vuotta” kuvailee Erik Tawaststjerna 
perheen vaiheita.486 Vuonna 1899 Sibeliukset muuttivat Keravalle Mattilan 
taloon, mutta Kirsti-tyttären kuoleman jälkeen vuonna 1900 palattiin jälleen 
Helsinkiin. Vuonna 1903 Sibeliukset ostivat Järvenpään kartanon mailta Kyrölän 
tilasta lohkotun tontin, joka nimettiin Ainolaksi. Huvilan rakentaminen aloitettiin 
saman syksynä ja kesäksi 1904 asetuttiin Kylänpään taloon, josta käsin 
rakennustöiden valvominen oli helppoa. Syyskuun lopulla muutettiin omaan 
kotiin.487

Ainolan huvilan tilaratkaisu edustaa uutta käsitystä asumisesta: sen ytimenä 
on suurella tulisijalla ja avoportaikolla varustettu halli, johon perhe saattoi 
kokoontua viettämään aikaa. Kodin muut tilat ryhmittyvät olohuoneena ja 
ruokasalina toimineen hallin ympärille. Edustustiloja ei Ainolassa varsinaisesti 
ollut, ja sisustus rakentui perintönä saatujen sekä itse suunniteltujen ja tehtyjen 
huonekalujen ja tekstiilien varaan. Taideteokset, jotka muodostavat merkittävän 
osan Ainolan interiööriä, oli saatu lahjoina ystäviltä ja sukulaisilta. Koti oli 
ennen kaikkea intiimi, yksityinen ja perheen tarpeiden mukaan suunniteltu tila, 
joka heijasti ajatuksia arkipäivän kauneudesta. Tähän kokonaisuuteen liittyi 
myös kodin ympäristö, puutarha:

Kun ajattelemme, minkälaisen soisimme asuntomme olevan, kuvittelemme, että 
kaiken sisäisen käytännöllisyyden ja mukavuuden lisäksi akkunamme alla olisi 
pieni kaunis puutarha helottavine kukkineen, tuuheine puineen, ja mukavine 
lehtimajoineen ja penkkeineen. Kaunis puutarha viehättäisi silmäämme 

486 Donner 2006, 26; Tawaststjerna 1967, 14.

487 Donner 2006, 27.



akkunastakin katsottuna, silloin kun töiden tai muiden syiden tähden olemme 
pakotetut viettämään aikaamme huoneen seinien sisällä.488

Schübelerin Kasvitarha. Sen hyöty ja arvo taloudessa (1884), koululaisena 
Kuopiossa asuessaan. Aino ja Jean Sibelius jakoivat unelman puutarhan 
perustamisesta ja suunnittelivat sitä jo paljon ennen Ainolan rakentamista ja 
omaan kotiin muuttamista. Mattilassa Keravalla hän kasvatti pihalla vihanneksia 
ja kukkia, mutta ajatukset työn, taiteen ja arjen yhdistämisestä toteutuivat täysin 
vasta Ainolassa.489 

Ainolan tontti on peltomaiseman ympäröimä metsäinen saareke, jonka 
korkeimmalle kohdalle Sibeliusten huvila on rakennettu. Alkuun huvilaa 
ympäröi nykyistä paljon pienempi, alle hehtaarin suuruinen alue, mutta vuoteen 
1937 mennessä Ainolan maa-ala käsitti jo 4,216 hehtaarin alueen.490 Arkkitehti 
Lars Sonckin piirustuksiin puutarhaa ei ollut merkitty, mutta tontin maanmuodot 
ja huvilan sijoitus länteen kohti järveä määrittivät puutarhan sijainnin. Kun 
Ainolaan asetuttiin syksyllä 1904, oli ajatuksissa heti puutarhan perustaminen 
seuraavana keväänä. Puutarhaksi ajateltu tontin suojaisin ja suotuisin paikka oli 
kivistä lepikkoa ja viljelysmaat oli raivattava itse. Ensimmäinen pieni peruna- ja 
hernemaa laajeni vuosien kuluessa hyötypuutarhaksi, jossa kasvatettiin kaikkia 
kotitaloudessa tarvittavia juureksia ja vihanneksia sokerijuurikkaista hienoihin 
vihreisiin papuihin. Hedelmän- ja marjanviljelys kuuluivat alkuvuosista 
lähtien puutarhan kokonaisuuteen, kuten koristekasvien kasvattaminenkin. 
Laajimmillaan kasvimaat sekä hedelmä- ja marjaviljelykset olivat 1930- ja 
1940-luvulla, kun puutarhamaata oli puoli hehtaaria. Metsäpalsta liitettiin osaksi 
tonttia vuonna 1936.491

488 Elenius 1915, 89. Kukista asuinhuoneiden ympäristössä kirjoitti Fanny Hult vuonna 1903 
Emäntä -lehdessä.  Hult kiinnitti huomiota puutarhan tervehdyttävään ja ihmistä jalostavaan 
vaikutukseen. Hult 1903, 83–84.

489 Donner 2006, 77; Schübeler 1884.

490 Donner 2006, 27; Maakaupoista tarkemmin, ks. Blomstedt 2015, 36–37, erit. tontin 
muodostumista kuvaava kartta, s. 36; Ainolan maa-alueet, verkkojulkaisu. 

491 Blomstedt 2015, 36



Puutarhan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Aino Sibelius. Ainolan 
talouskirjanpitoon liitetyt kuitit ja tositteet kertovat puutarhaan liittyvistä 
hankinnoista, ja Aino Sibeliuksen yläkerran makuuhuoneen kirjahyllystä 
löytyvät 19 puutarhakirjaa viittaavat suureen kiinnostukseen puutarhaviljelyä 
kohtaan. Niistä tärkeimmät – ja käytetyimmät – kuten Erik Lindgrenin 
Trädgårdsbok, Ossian Lundénin Keittiökasvikirja ja Puutarhan maaperä- ja 
lannoitusoppi, Rudolf Abelinin Villaträdgården, Stina Swartlingin Om sparris 
och tomater, Frans Salosen Puutarhakirja ovat edustava otos 1900-luvun alussa 
Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta.492

Puutarhan sato turvasi perheen talouden, mutta yhtä merkityksellistä oli luoda 
ympäristöön kauneutta. Ainolassa ja Tuusulan taiteilijayhteisön kodeissa 
seurattiin ajankohtaista keskustelua taiteesta ja suunnittelusta ja luettiin mm. The 
Studio -lehteä, jonka sivuilla myös uuden puutarhan tuulia kuvattiin runsaasti. 
Puutarhasta tuli Aino Sibeliukselle oma paikka, jossa vekselit unohtuivat ja 
murheet saattoi ”kuokkia syvälle puutarhan mustaan multaan”, kuten hän itse on 
asian muotoillut.493 Puutarha oli perheen ja kotitalouden ohella Aino Sibeliuksen 
elämäntyö. Puutarhan ja kodin muotoutuminen – niiden perustaminen, 
kasvaminen, kypsyminen ja vähittäinen hiljeneminen – kestivät vuosikymmeniä.  
Perheen ollessa suurimmillaan Ainola toimi kuin keskikokoinen maatila 
viljelyksineen ja kotieläimineen, mutta kun tyttäret varttuivat ja viljelysmaiden 
tarve väheni, perustettiin puutarhan pohjoispäähän tenniskenttä.494 

Puutarhasta yhtenä kodin huoneena tai useampina huoneina tuli 1900-luvun 
alussa eurooppalaisen arkkitehtuuri- ja puutarhakeskustelun keskeinen 
teema ja monet suunnittelijat, teoreetikot ja kirjoittajat puhuivat puutarhasta 

492 Donner 2006, 77. Lisäksi kirjojen joukossa on säilynyt runsaasti lehtileikkeitä, kuitteja ja 
muistilappusia.

493 Donner 2006, 58–60; Konttinen 1996, 187–188; Levas 1945, 68; SP 3, KA.  

494 Talas 2000, 7–12, Donner 2006, 26–27, Ibid. 2015, 143, 160; Kuitti Mattilan taloon tilatuista 
siemenistä ja taimista, 27.7.1899, SP 3, KA.



kodin tilojen jatkeena ja osana.495 Ajatus perustui rakennuksen ja puutarhan 
muodostamaan kokonaisuuteen, johon kiinnitettiin uudella tavalla huomiota. 
Englannissa pitkään asunut saksalainen arkkitehti Herman Muthesius 

teoksessaan Landhaus und Garten. Beispiele neuzeitlicher Landhäuser nebst 
Grundrissen, Innenraümen und Gärten (1907). Siinä hän kirjoitti, että jos sana 
”arkkitehtuuri” haluttiin ymmärtää sen perimmäisessä merkityksessä, niin että 
se kattaa ”ihmisen rakentamisen ja muotoilun kaikissa muodoissaan, on myös 
puutarhasuunnittelun kuuluttava arkkitehtuuriin”.496 Muthesiuksen ajatuksissa 
puutarhan ja rakennuksen muodostama kokonaisuus oli onnistunut vain, jos 
niiden suunnittelussa noudatettiin yhteneväisiä periaatteita. ”Palatsi heinikossa 
ei ole taiteellinen kokonaisuus”, kirjoitti Muthesius ja painotti erityisesti 
kokonaisuuden rytmiä:

Ihmisen luomiselle kaikissa muodoissaan on tyypillistä rytmisyys ja säännöllisyys. 
[…] Koko elämämme on rytmistä, kielemme, käyttäytymistapamme ja kirjallinen 
ilmaisumme antavat silloinkin kun lankeamme arkipäiväiseen latteuteen, 
aavistaa rytmisen perustan ja arkkitehtonisen rakenteensa. Samankaltaisten 
taloa koskevien periaatteiden tulee olla määrääviä myös puutarhan osalta: sama 
yksityiskohtien orgaaninen suhde toisiinsa, sama yksityiskohtien liittyminen 
harmoniseksi kokonaisuudeksi, sama yksityiskohtien lomittuminen toisiinsa ja 
sama kunkin yksityiskohdan tarkka suunnittelu omaksi kokonaisuudekseen.497

Huoneiden ja asumisen teemaa käsittelivät myös suomalaiset puutarhakirjoittajat 
Nora Pöyhösestä Jenny Elfvingiin, joiden teksteissä toistuivat määreet kotoisuus 
ja kodikkuus. Elfving kiinnitti useampaan otteeseen huomiota rakennuksen ja 
puutarhan suhteisiin ja toivoi, että tulevaisuudessa kokonaisuuden suunnitteluun 
kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Ihanteellinen koti laajeni puutarhaan, 
johon rakennettiin asunnon huoneiden tavoin erilaisia tiloja eri tarkoituksia 
varten.  Puutarhan tuli olla ”asuttu” ja esimerkiksi koristetarhan huoneesta tuli 
luoda ”perheen mieluisin kokouspaikka, ulkoilmasali ja asunnon laajennus.” 
Puutarhan huoneista tuli sisustaa niin kauniita, että ne ”vastustamattomalla 
voimalla houkuttelisivat meidät viettämään ulkona raittiissa ilmassa jokaisen 

495 Luku Ainolan puutarhan huoneissa,ja sen alaluvut, ovat ilmestynyt aiemmin suppeammassa 
muodossa teoksessa Sibelius ja taiteen maailma, ks. Donner 2015b, 177–190.

496 Muthesius 1907, verkkojulkaisu.

497 Muthesius 1907, verkkojulkaisu.



pienimmänkin hetken”, kirjoittivat Nora ja Maiju Pöyhönen kirjassaan Kodin 
kasvitarha. Suomalaiset kirjoittajat olivat oletettavasti ammentaneet vaikutteensa 
Ruotsista, jossa puutarhan huoneiden, kodikkuuden ja viihtyisyyden teemoja 
viljelivät useammatkin kirjoittajat teksteissään.498 

Yksi tärkeä vaikuttaja oli ruotsalainen arkkitehti Lars Israel Wahlman. Wahlman 
kirjoitti puutarhan ja kodin suhteista ja suunnitteli useita ”puutarhakoteja” 
eri puolille Ruotsia 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Wahlmanin 
puutarhasuunnittelua koskevat ajatukset välittyivät Suomeen epäsuorasti 
varsinkin puutarhuri Rudolf Abelinin teosten kautta, joka kirjoitti arkkitehdin 
ajatukset käytännöllisten ohjeiden muotoon Pikku puutarha -kirjassaan. 
Suomessa luettiin myös Ord och Bild -lehteä, jossa Wahlman julkaisi 
pohdintansa kodin ja puutarhan suhteista esimerkkinään omalle perheelle 
suunniteltu Tallomin huvila.499 Wahlman piti rakennuksen ja puutarhan 
suhdetta tasaveroisena Muthesiuksen tavoin: talo ja puutarha olivat riippuvaisia 
toisistaan, eikä kotia hänen näkemyksensä mukaan voinut olla ilman puutarhaa. 
Ajatus kodista ilman puutarhaa oli Wahlmanille lähes mahdoton:500

Trädgården är en plats som skänker hemtrevnad, den gör hemmet. […] 
Trädgården är de för oss kära och nyttiga växters hem och skydd […] Men endast 
människans karaktär och levnadssätt i hemmet bestämmer dess utseende – om 
konsten och ägaren skola trivas där samman.501

498 Elfving 1913a, 1929a. Pöyhönen, 1927, 43–45, 227. Nora ja Maiju Pöyhösen kirjoittama 
puutarhaopas Kodin kasvitarha perustuu suurelta osin Pöyhösten toimittamaan Kodin 
kaswutarha, kuvallinen kaswitarhaneuwoja ja kaswisruokien valmistuksen opastaja -lehteen, 
joka ilmestyi vuosina 1912–1917 kahdeksan kertaa vuodessa.

499 Lars Israel Wahlmanin huvila- ja puutarhasuunnitelmista tunnetuimpia ovat Karl Trozigille 
suunniteltu Trozgården, arkkitehdin oma huvila Tallom sekä Norhagan ja Rottnebyn 
puutarhat. Wahlmanilla oli lyhyen aikaa toimisto yhdessä arkkitehti Ragnar Österbergin 
kanssa. Toimiston tarkoituksena oli tuottaa puutarhasuunnitelmia omakotitalojen tontteja 

kuitenkin suunnittelutehtävissä, jotka hän saattoi toteuttaa yhteistyössä paikan/ puutarhan 
omistajan kanssa, ja tästä syystä sosiaalisin perustein tehty suunnittelutyö jäi vähäiseksi. 
Tärkeintä oli löytää paikan henki ja tunnelma. Nolin 2008, 41–49.

500 Nolin 2008, 48.

501 Wahlman 1902, 27.



Puutarha oli lepopaikka ja suoja, jonka viihtyisyys syntyi asukkaiden luonteista 
ja tarpeista. Suunnittelussa tuli siten ottaa huomioon asukkaiden elämäntapa. 
Artikkelissaan En gård och dess trefnad (1902) Wahlman esitteli ihanteellisen 
kodin ja puutarhan suunnittelun periaatteet, jotka noudattelivat Arts and 

502 Wahlman oli myös perehtynyt 
englantilaisen puutarhakeskusteluun William Robinsonista (1838–1935) 

1933) ja Edward S. Priorin (1857–1932) tuotannon, ja oli rakentanut oman 
puutarhakäsityksensä heidän ajatustensa perusteella.503 

Puutarhasuunnittelun suunnista ja tavoista keskusteltiin varsinkin Englannissa 
vilkkaasti 1800-luvun lopulla. Keskustelu jakautui kahteen linjaan, joiden 
välisen vastakkainasettelun varaan on vaalittu puutarhataiteen historiaa 
käsittelevässä kirjallisuudessa. William Robinson puolusti kirjoituksissaan 
luonnonpuutarhaa, jossa kestäviä, monivuotisia kasveja istutettiin ja ryhmiteltiin 
vapaasti, niille sopiville kasvupaikoille niittymäisiksi kasvustoiksi.  Robinsonin 
teos The Wild Garden ilmestyi vuonna 1870 ja The English Flower Garden 
1883.  

puheenvuoro arkkitehtonisen puutarhan puolesta ilmestyi vuonna 1892 teoksessa 
The Formal Garden in England.504 

Koti Ainolassa oli ennen kaikkea perheen tarpeiden mukaan suunniteltu – 
samoin kuin kodin puutarha.  Puutarhan tilat liittyvät toisiinsa limittyen ja 
lomittuen ja sinne on muodostunut erilaisia, orgaanisesti toisiinsa liittyviä 
tiloja tunnelmineen. Kuusiaidan suojiin rakentunut puutarha oli oma, suljettu 
maailmansa, kuten L. I. Wahlman esittää:

Hvad vill jag nu konstatera med detta. Jo, att hvarje trädgård, täppa, hage, 
eller dess del, rosengård, örtagård egentligen bör vara en sluten del. Omgärdad 

502 Konttinen 1996, 187–189; Nolin 2008, 20–22.

503 Nolin 2008, 48; Wahlman 1902, 27.

504 Helmreich 2002, 135–154; Hunt 2012, 293.



och stödd av ett stycke byggnadskonst, icke nödv. av sten, men ett rum där 
hortikulturen i skönhet planterar, ansar, låter växa.505

Puutarhan tarkoituksena ei ollut enää 1800-luvun ihanteen tapaan avautua 
ulkomaailmaan kuvana kodin asukkaista – tai sosiaalisen elämän näyttämönä. 
sen tuli sulkea koti omaksi piirikseen ja muodostaa sinne yksityisiä, rauhallisia 
tiloja. Edvard S. Prior käsitteli puutarhan huoneita vuonna 1900 ilmestyneessä 
artikkelisarjassaan ”Garden-Making” The Studio -lehdessä. Erityisesti Priorin 
ajatukset toistuvat Wahlmanin hahmotelmassa puutarhan rakenteesta omana 
tilanaan, huoneenaan tai mieluiten erilaisten tilojen sarjana. Näissä puutarhan 
huoneissa kodin sisä- ja ulkotilat yhdistyivät sekä ajatuksellisesti että 
toiminnallisesti. 506  

Wahlman piti myös tärkeänä, että puutarha oli katseltavissa kodin sisältä. 
Kodista tuli olla suora kulku puutarhaan ja jonne tuli voida kulkea samaan 
tapaan kuin sisällä asunnossa esimerkiksi hallista kirjastoon. Perheenjäsenet 
ja kodin asukkaat saattoivat siis olla yhteydessä puutarhaan usealla tavalla 
– kulkemalla puutarhassa tai havainnoimalla sitä etäämmältä.   Tärkeää 
Wahlmanin mielestä oli, ettei koko puutarha ollut havaittavissa yhdellä 
silmäyksellä yhdestä paikasta, kuten ei koko kotikaan.507 

Wahlmanin tarkoituksena oli suunnitelmissaan luoda puutarhaan tietty reitti, joka 
ohjasi kulkijan liikkumista ja puutarhan kokemista. Puutarhan eri tilat ja osat 
avautuivat siellä kuljettaessa, ja vain siten sen saattoi kokea kokonaisuudessaan. 
Wahlmanin suunnitelmissa puutarhat tuli kokea matkoina, jotka tarjosivat 
”sarjan pieniä yllätyksiä” siellä vierailevalle:

För en gäst bjuder trädgården på en serie öfverraskningar – hade ni sett den lilla 
anläggningen med ett ögonkast från huset, hade den ej gjort det -, för oss är den 
vårt hem och blommornas, fjärilarnas, fåglarnas tillika. Och nu må ni känna er 
som hemma här, nu är ni presenterad.508 

505 Wahlman ”Arkitekturen och trädgårdskonsten I”, ote käsikirjoituksesta [National Museets 
arkiv, Lars Israel Wahlman, Biographica 30], siteerattu teoksesta Nolin 2008, 55.

506 Prior, 1900, 28–36, 86–95, 176–190.

507 Nolin 2008, 52.

508 Nolin 2008, 90; Wahlman 1902, 32. Kotiin kutsumisen ja vieraanvaraisuuden teema toteutuu 
Ainolan puutarhassa Wahlmanin kuvailemalla tavalla. Olen käsitellyt Ainolan puutarhan 



Yllätyksellisyydessään puutarha oli parhaimmillaan kuin näytelmä. Saksalainen 
taidehistorioitsija ja pedagogi Alfred Lichtwark (1852–1914)  esitti teoksessaan 
Park- und Gartenstudien (1909) ajatuksen puutarhan kokonaisuudesta kolmena 
toisiaan seuraavana näytöksenä:509 

Der Garten hatte drei Akte wie ein Drama, war als Ganzes durch den mittleren 
Weg und seinen Abschluß im Gartenhaus zusammengehalten, aber genossen 
wurde er immer nur in der Betrachtung der Einzelgärten.510

Lichtwarkin ajatus ”puutarhanäytelmästä” ei toteudu kirjaimellisesti Ainolan 
puutarhassa, mutta se on silti houkutteleva vertaus – samoin kuin ajatus 
puutarhan huoneista. Niitä ei voi suoraan havaita Ainolan puutarhassa täsmälleen 
Wahlmanin tai muiden ajanjakson puutarha-arkkitehtien esittämällä tavalla. 
Suunnitelmissa puutarhan huoneet esitettiin useimmiten matalien pensasaitojen 
rajaamina selvärajaisina tiloina, joilla oli oma käyttötarkoituksensa.511 

Tarkastelen seuraavassa Ainolan puutarhaa edellä esitettyjä ajatuksia 
seuraten. Vapaasti tulkiten Ainolan puutarhan huoneet seuraavat toisiaan kuin 
näytelmän osat. Esinäytös on matka portilta metsän halki huvilalle.  Puutarhaan 
laskeudutaan huvilan päädystä kapeaa, kaarevaa portaikkoa, jota kaihonkukkien 
sini reunustaa keväisin. Ensimmäisessä näytöksessä saavutaan saliin eli 
koristetarhaan, jossa nähdään puutarhan aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn 
jatkuva kukkaloisto. Puutarhan toinen näytös on keittiössä, jossa kulkijan eteen 
avautuu kasvitarhan runsaus. Kolmannessa näytöksessä saavutaan puutarhan 
rauhallisimpaan osaan, jota metsä reunustaa. Siellä voidaan nauttia auringon 

puutarhaa yksityisenä tilana sekä Aino Sibeliuksen ja Hilma Wiikin ystävyyden tilana 
julkaisemattomassa taidehistorian pro gradu -tutkielmassani. Ks. Donner 2005, 32. Ks. myös 
Donner 2006, 38–53.

509 Lichtwark 1909, 77–78, verkkojulkaisu. Der Garten hatte drei Akte wie ein Drama, war als 
Ganzes durch den mittleren Weg und seinen Abschluß im Gartenhaus zusammengehalten, 
aber genossen wurde er immer nur in der Betrachtung der Einzelgärten. Alfred Lichtwark oli 
saksalainen taidehistorioitsija, museonjohtaja ja taidepedagogi.

510 Lichtwark 1909, 77–78. Alfred Lichtwark oli saksalainen taidehistorioitsija, museonjohtaja ja 
taidepedagogi. Häntä pidetään museopedagogian kehittäjänä. 

511 Katso esimerkiksi Bengt Schalinin suunnitelmat Äikäälän kartanoa (Vanajan kartano) varten, 
Merivuori 2001, 256–268.



lämmöstä hedelmäpuiden katveessa. Huvilalle palataan vuonna 1913 rakennetun 
kiviaidan portista, männynjuurien kirjomaa polkua pitkin.512

Nehän [kukkaset] täyttävät hoitajansa mielen mieluisilla muistoilla, ja 
päivä päivältä hänelle selvenemistään selviää se seikka, että tuskin mikään 
maailmassa kauneudessa kykenee vetämään vertoja kukille, joille hän on työnsä 
ja rakkautensa omistanut. Koko paikka on tuuman takaa niin järjestettävä, että 
se herättää ja pitää vireillä ihailua omaan kotoiseen kontuun sekä kehottaa 
ahkeraan ja hyödylliseen työhön sen hyväksi. Tämän rakkauden ja ihailun tunne 
kasvaa sitten monta vertaa suuremmaksi – nimittäin rakkaudeksi isänmaahan 
ja koko sen luontoon. Ja tämä juuri on taloudellisen hyödyn ohessa oleva se 
siunaus, jonka puutarhaviljelys on kansalle tuhatjärvien maassa tuottava, ja jota 
se niin suuresti tarvitsee.513

Kukat kuuluivat Ainolan puutarhaan sen perustamisesta asti. Ruusuja istutettiin 
ensimmäisenä kesänä vuonna 1905, ja kun puutarhamaata muokattiin lisää, 
laajenivat koristeistutuksetkin. Kukkaistutukset eivät rajoittuneet varsinaiseen 
huvilan edustalla sijaitsevaan suureen kukkapenkkiin, vaan Ainolan puutarhassa 
kukkia kasvoi kaikkialla. Niitä kylvettiin ja istutettiin etupihalle, rakennuksen 
länsipäätyyn kivikkotarhaan huvilan alapuolelle. Keittiöpuutarhan penkit oli 
reunustettu yksivuotisin kukin, ojanpientareetkin kukkivat ja huvilan takana 
levisivät keväisin kielojen, sini- ja valkovuokkojen matot.514 Varsinainen 
koristepuutarha sijaitsee huvilan salin sekä ruokasalina ja olohuoneena 
toimineen hallin ikkunoiden alapuolella ja muodostaa osan ikkunoista 
avautuvasta näkymästä. Hevosenkengäksi kutsuttua, puutarhan suurinta 
yhtenäistä kukkaistutusta voi katsella talon sisältä tai huvilan päädyssä olevalta 
parvekkeelta. Valkoinen puutarhapenkki – tavaratalo Stockmannin valikoimiin

512 Puutarhan ”dramaturgian” voi rakentaa toisinkin. Tieto kiviaidasta, Talas 2000, 207–219.

513 Abelin 1912, 8–9. Abelinin teos Den mindre trädgården ilmestyi B. W. Heikelin ja 
Ossian Lundénin Suomen oloihin sovittamana vuonna 1908. Sen suomensi Aug. Heliä. 
Voi olettaa, että tässä siteeraamani kappaleet on kirjoitettu todella Suomea silmälläpitäen. 
Tietokirjallisuutta suomennettiin usein hyvin vapaasti ja toisinaan alkuteos ja käännös 
saattavat poiketa suurestikin toisistaan. Suomentajien tarkoituksena oli kuitenkin kehittää 
kieltä ja erityisalojen sanastoa, ks. Paloposki 2013, 57–65; Pitkänen-Heikkilä 2013, 66–68.

514 Donner 2006, 58–68; Ibid. 2015, 162–169 .





kuuluva malli ”Primula” – kapean hiekkakäytävän päätteenä täydentää ajatusta 
oleskelutilasta.515

Arts and Craftsin suunnitteluihanteena oli erityisesti käsityöläisyys ja 
alkuperäisten työmenetelmien noudattaminen teollisen massatuotannon 
sijaan. Kasvien kasvattamisen ja hoitamisen prosessi siemenestä taimeksi 
ja lopulta kauniisti kukkivaksi yksilöksi kukkaistutuksen kokonaisuudessa 
oli käsityöläisyyttä mitä suurimmassa määrin. Tieto kasvien alkuperästä 
ja kasvuominaisuuksista oli juuri sellaista taitoa, joka liitti puutarhan 
vuosisataiseen traditioon. Kukkapenkkiä rakennettaessa tuli tietää, 
mitkä kasvit soveltuivat yhteen ja muodostivat kauniin kokonaisuuden. 
Keinotekoisuuden välttäminen ja luonnonmukaisuuden saavuttaminen 
puutarhassa olivat puutarhanhoitotaidon osoitus. Kasvit olivat tärkeä osa 
puutarhan rakennusmateriaaleja, joiden valintaan tuli kiinnittää paljon huomiota. 
Paikallisten ja aitojen materiaalien avulla puutarha ja asuinrakennus juurrutettiin 
osaksi ympäröivää seutua. Onnistuneen kukkasommitelman laatiminen vaatii 
tietoa, taitoa ja kokemusta.516

Ainolan puutarhaa koskeva lähdeaineisto ei kerro yksityiskohtaisesti 
kukkasommitelmien suunnittelusta, mutta Aino Sibeliuksen kirjeistä välittyy 
määrätietoinen tarkkailija, jolla oli omat suosikkinsa kukkien joukossa. Siemeniä 
tilattiin Sagulinin siemenliikkeestä ja myöhemmin niitä kerättiin myös itse. 
Ainolan, Suvirannan ja Halosenniemen välillä käytiin puutarhakeskusteluja, 
siemeniä, taimia ja tietoa vaihdettiin ja jaettiin talojen kesken. Istutukset 
eivät valmistuneet vuodessa tai kahdessa, vaan Aino Sibelius käytti niiden 
sommittelemiseen paljon aikaa.517 

Jenny Elfving välitti Arts and Craftsin ajatuksia kirjoissa ja kirjoituksissaan, 
vaikka ei sitä aivan suoranaisesti tuokaan ilmi. Hän korosti tiedon ja taidon 
merkitystä onnistuneiden istutusten ja suunnitelmien laatimisessa: ”Mitä 
vähemmän huomaa ihmiskäden jälkeä istutuksissa, sitä onnistuneempi se on. 
Tähän tarvitaan kauneusaistia ja kasvien tuntemusta.”  Elfving painotti, että vain 
todellinen taiteilija saattaa luoda puutarhaansa yksilöllisiä sommitelmia, sillä 

515 Nolin 2008, 62; ”Puutarhakalustoja”, Kotiliesi 10/1927, 341.

516 Elfving 1921, 42–43; Nolin 2008, 60–61.

517 Donner, 2006, 82–83, KA, Sibelius-perhe, 3–4.



ne vaativat onnistuakseen erityisen kehittynyttä kauneusaistia. Elfving viittasi 
Gertrude Jekyllin puutarhasuunnitelmissa käyttämiin suorakaiteenmuotoisiin 
kukkapenkkeihin sanalla kukkanauha – ja kannusti välttämään 
menneiden aikojen ”monimutkaisia sommitteluja”.518  

Ainolan hevosenkengänmuotoinen kukkapenkki oli sovellus Elfvinginkin 
suosittelemista yksinkertaisista geometrisista muodoista: suorakaiteesta ja 
ympyrän osista. Samoin kuin istutusten muotoja, tuli kasveja käyttää valikoiden 
ja ajatuksella.519 Rudolf Abelinin Pikku puutarha -kirjassa esittämä rönsyävä, 
yhtä aikaa sekä humoristinen että runollinen kuvaus eri kukkien väreistä 
ja kukinta-ajoista sekä kukinnan erityispiirteistä on kuin kuvaus Ainolan 
hevosenkenkäpenkistä. Siinä kurjenmiekkojen ”kopeus” saa rinnalleen 
”sirot, hennot spireeat” sekä toisaalla kukkivat ”kukkatarhan uljaat, rohkeasti 
ilmoille pyrkivät sormustinkukka ja salkoruusu” ja akileija ”taiteilijoittemme 
tarkkanäköisen kauneusiastin ja puutarhuriemme toimekkaan käden kautta 
’kuolleista herätetty’ kukka. Kirja oli Aino Sibeliuksen käytössä, joten luultavasti 
hän käytti sitä oppaanaan sommittelutyössä.520 

Kukkaistutusten sommittelussa Rudolf Abelin luotti värien sekoittumiseen 
luonnossa harmoniseksi kokonaisuudeksi. ”Väreistä ei tarvitse välittää 
niille kullekin paikkaa valitessa, sillä kaikki ne kuitenkin yhdeksi suureksi 
sopusuhtaisuudeksi sulautuvat luonnossa, missä taivas vaihtelevine 
valovivahduksineen ja metsät ja vuoret moninaisine sekä synkkine että 
iloisine värityksineen ne kaikki kehyksiinsä kooten yhteenliittävät”, 
kirjoitti Abelin.521 Abelininkin ajatusten taustalla vaikuttanut Gertrude 
Jekyll vertasi kirjoituksissaan kasvien sommittelua taidemaalarin työhön. 
Paletille sattumanvaraisesti levitetyt värit eivät olleet maalaus, mutta oikein 

518 Elfving 1921, 17, 42–46; Jekyll 1982 (1908), passim. Ks. myös Elfving 1931.  Jenny 
Elfvingin kirjoittamissa tietosanakirja-artikkeleissa tiivistyvät monet hänen aiemmissa 
kirjoituksissaan esille tuomansa ajatukset. Elfvingin koko kirjallinen tuotanto kertoo laajasta 
kasvituntemuksesta ja kasvien käytön kokemuksesta.

519 Elfving 1921, 12, 44.

520 Abelin 1912 (1908), 89, 94–99. Kursiivi lainauksessa Abelinin oma. Ainolaa koskevaan 
lähdeaineistoon on tallentunut hahmotelmia kasvimaiden järjestelystä, mutta ei esimerkiksi 
hevosenkenkäpenkin istutus- tai kylvösuunnitelmaa. Kasvimaiden osalta muistiinpanot 
vuodelta 1923, yksityiskokoelma.

521 Abelin 1912 (1908), 15, 20.



käytettyinä väreistä, kuten kasveistakin syntyi hieno kokonaisuus, kaunis kuva, 
katsottavaksi. Jekyll pyrki sommitelmissaan väriharmonioihin ja kirjoitti myös 
eri vuodenaikoja varten suunniteltujen istutusten puolesta. Toisin kuin Abelin, 
hän piti ”sekapenkkejä” epätyydyttävinä puutarhan kokonaisuuden kannalta.522 
Jekyll painotti sommittelijan vastuuta, jotta puutarhasta tulisi mahdollisimman 
kaunis kokonaisuus:

Merely having them planted unassorted in garden spaces, is only like having 
a box of paints set out upon a palette. This does not constitute a picture; and 
it seems to me that the duty we owe our gardens and to own bettering in our 
gardens is so to use the plants that they shall form beautiful pictures; and that, 
while delighting our eyes, they should always be training those eyes to a more 
exalted criticism; to a state of mind and artistic conscience that will not tolerate 
bad or careless combination or any sort of misuse of plants, but in which it 
becomes a point of honour to be always striving for the best.523

Jekyllin värienkäytön inspiraationa on pidetty J.M.W. Turnerin maalauksia, 
joita hän kopioi nuorena taideopiskelijana. Jekyll oli myös perehtynyt Michel 

The Principles of Harmony and Contrast of Colours, and 
Their Application to the Arts (1839, engl.1854). Pelkkä väriteorian tuntemus 
ei kuitenkaan riittänyt. Ennen kaikkea oli kyse kasvimateriaalin tuntemuksesta 
ja hallinnasta, joka mahdollisti kasvien kaikki erilaiset ominaisuudet 
monipuolisesti huomioivien sommitelmien laatimisen.524  Esimerkiksi kesän 
kierron mukaan muuttuva kukkaistuoksujen maailma oli yhtä tärkeä osa 
puutarhaa kuin kukkien hehkuvat värit. Ainolassa alkukesän syreenintuoksu 
vaihtui keskikesällä jasmiinien, resedojen ja leukojien tuoksujen sinfoniaan – 
puhumattakaan ruusuista, joiden hienostuneen tuoksun saattoi tuntea parhaiten 
illan hämärissä.525 

Hevosenkenkäpenkissä kasvoi pääosin monivuotisia koristekasveja, mutta joka 
kesä niihin kylvettiin kesäkukkia penkin täydennykseksi. Kevät oli valkoinen 
ja keltainen, kun lumikellot, narsissit, krookukset ja esikot puhkesivat kukkaan. 
Kesällä kukkapenkin värimaailma taipui punaiseen ja lilaan raskaskukkaisten 

522 Jekyll 1982 (1908), 16.

523 Jekyll 1982 (1908), 17–18.

524 Batey 1995, 69–70; Jekyll 1982 (1908), passim. Nolin 2008, 61–62.

525 Donner 2006, 67–68.



pionien, leukoijien, harsokukkien, leimujen, malvikkien, kosmoskukkien, 
neilikoiden sekä neidonkukkien myötä. Matalat iirikset, ritarinkannukset, 
akileijat sekä korkeat ukonhatut kukkivat violetinsinisinä. Kukkapenkin reunaan 
istutettiin tuoksu- ja samettiorvokkeja. Syyskesällä kukintansa aloittivat 
syysleimut, syysasterit ja alppiasterit. Kolmioihin hevosenkengän kaarteisiin 
istutettiin jaloruusuja.526 Vuonna 1908 Aino Sibelius ohjeisti tytärtään Evaa 
yksivuotisten kukkien kylvöissä:

”[…] Suuren valmupenkin keskelle ympyrään isoja papusiemeniä […] Siemen 
on suuri, leveä ja litteä. Istuta Kaisun vanteen kokoiseen rinkiin. Mansikkamaan 
syrjässä olevan ojan reunalle pane kaksi riviä tulppaanivalmuja ”Papaver 
glaucum” ja lähimmäksi mansikoita yksi rivi keltaista päivänkakkaran näköistä 
Leptosyne Stillmani. Siihen pyörylään, josta yksi omenapuu on kuollut, 
samassa linjassa kuin valmupenkki ikkunasta katsoen pane keskelle rinkikukkaa 
”Calendula” pariin ympyrään keskemmälle ja reunempaan Escholzia mandarin. 
Niihin pyörylöihin, jotka ovat puutarhan teitten käänteissä, panet ihan reunaan 
yksi rivi Nemophila ja sitten jotenkin likelle sisempään, ehkä noin 15 cm leveään 
väliin, yksi rivi Lineum purpureum ja vielä pienemmän, siis saunanpuoleisen 
keskelle Luktärter ”Triumph” tai ”Primrose”, panen ne noin 20 cm siitä 
Linum rivistä ja jotenkin tiheään noin 3 cm joka siemenen väliä. […] Krassaa 
saisit panna sitten vielä jos mihin tahdot ja myös rinkikukkia enemmän vaikka 
kyökkipuutarhaan pensaitten väliin ja yleensä omenapuitten ympärille”527

Monivuotisiin kasveihin viitattiin 1900-luvun alun puutarhakirjallisuudessa 
”vanhan ajan koristekasveina” ja Abelinin sanoin ”puutarhan uskollisina 
palvelijoina”.528  Niitä esiteltiin useissa Suomessa julkaistuissa puutarhakirjoissa 
yleisen kasvituntemuksen lisäämiseksi, kuten Matti Hyvönen kirjoitti omassa 
Kotipuutarhuri -kirjassaan vuonna 1914.529 Rudolf Abelin suositteli yksi- ja 
monivuotisten kasvattamista samassa penkissä ”sillä vain yhteisvoimin antavat 
ne kukkalavalle kokonaisuuden yhtenäisen leiman”.530  Tavoitteena oli myös, 
että kukkapenkin kukinta jatkuisi varhaisesta keväästä syysmyöhälle: ”Vielä on 

526 Donner 2006, 67–68.

527 AS:ES 31.5.1908. Kirjeen kopio, Outi Lepäntalon kokoelma.

528 Abelin 1912 (1908), 94; Nykykäsitys perinnekasveista vastaa 1900-luvun ajatusta ”vanhan 
ajan” kasveista, ks. Alanko, Kahila 1992; Rikkinen 2011. 

529 Hyvönen 1919 (1914). Kasviluetteloita ja -suosituksia, ks. esim. Elfving 1913a, 1921, 
Lundén 1918 ja Pöyhönen 1927.

530 Abelin 1912 (1908), 89. 



järjestettävä ne siten, että ne kukkivat mahdollisimman tasaisesti kautta kesän, 
joten on aina joitakuita niistä kukassa. Varhain ja myöhään kukkivia istutetaan 
suhteellisesti yhtä paljon sekaisin”, kirjoitti Abelin.531 

Monivuotisten ja yksivuotisten koristekasvien lisäksi puutarhoissa kasvatettiin 
myös luonnonkasveja. Ainolassa valko- ja sinivuokkoja haettiin metsästä ja 
istutettiin täydentämään keväistä kukkapenkkiä. Nuorten puutarhakirjassa 
(1914) Matti Hyvönen kirjoitti että monet luonnonkasvit vastasivat 
kasvutavoiltaan perennakasveja. Puutarhaankin ne sopivat kukkaryhmiin, 
kivikkoistutuksiin ja pensaiden juurille istutettaviksi. Kotimaiset kasvit kuten 
kullerot, lemmikit, käenkukat, kielot ja vuokot sekä rentukat ja lumpeet sopivat 
hyvin osaksi koristeistutuksia.532 

Ruustinna Nora Pöyhönen kirjoitti Kodin Kaswitarha -lehdessä vuonna 1912, 
ettei puutarhaan tullut kutsua ”ainoastaan ulkomaisia vieraita, raivatkaamme 
siellä tilaa myös niittyjemme ja metsiemme vaatimattomille asukkaille”. Hän 
jatkoi ”Tosin voimme niitä käydä omilla asuinsijoillaankin tervehtimässä ja juuri 
täällä onkin niiden suurin viehätysvoima, mutta liian pitkä on matka toisten luo 
ja toiset taaskin liian aikaisin joutuvat säälimättömän viikatemiehen uhriksi”.533 
Hyvönen kiinnitti huomiota samaan asiaan Kotipuutarhuri -kirjassaan, ja 
otti kantaa ajankohtaiseen yksi- ja monivuotisten kasvien käytöstä käytyyn 
keskusteluun:

Sitä myöten kuin luonnonmukaisuus on puutarhataiteen alalla kehittynyt, ovat 
monivuotisetkin kukkakasvitkin kohonneet oikeaan arvoonsa. Nykyistä makua 
eivät Ludvig XIV aikuiset ”teppich”-istutukset enää tyydytä. Monivuotisia kasveja 
käyttäen saadaankin parhaiten ihana, vaikutelmallinen vaihtelu puutarhassa 
syntymään. – Uusin pyrkimys tällä alalla on oman maan kauneimpien kukkien 
kotiinnuttaminen kukkatarhoihin. Siten ikäänkuin lähennetään metsien, vaarojen 
ja rantojen raikashenkistä luontoa kodin ympärille. – Kotipuutarhassa tällaisella 
pyrkimyksellä on moninkertainen merkitys.534

531 Abelin 1912 (1908), 15, 20.

532 Hyvönen 1918 (1914), 122–123. 

533 Pöyhönen 1912, passim.

534 Hyvönen 1929, 245, 247. Huom. Esipuhe vuoden 1919 painokseen: ”Kotipuutarhan 
hoitoa koskevaan esitykseen on tehty viimeaikaisiin kokemuksiin perustuvia muutoksia 
ja lisäyksiäkin. – Kaunistekasvit esiintyivät ensipainoksessa (1914) kenties liian 
runsaslukuisina kotipuutarhan tarpeeseen. Nyt niistä on esitetty vain arvokkaimmat.”. Huom. 



Puutarhan kukkaloisto ei ollut täydellinen ilman ruusuja, eikä keskikesän 
puutarhaa voinut ajatella ilman niitä. Jenny Elfving kiinnitti Suomalaista 
puutarhataidetta -teoksessaan erityistä huomiota ruusuihin. Gertrude Jekyll 
totesi, ettei keskikesän puutarhasta voi kirjoittaa mainitsematta ruusuja. Ruusuja 
kohtaan tunnettu kiinnostus syttyi uudestaan 1900-luvun alussa, sillä ruusujen 
kasvattaminen oli vaivattomampaa kuin kirjavien ja paljon työtä vaativien 
kuvioistutusten ylläpito. Ruusupensailla voitiin myös rajata puutarhan huoneita 
ja erottaa tiloja toisistaan eli luoda puutarhaan sitä huonemaisuutta, joka oli 
puutarhan kokonaisuuden ihanteena.535

Vapaat, rönsyävät ruusupensaat liittävät koristepuutarhan säännölliset muodot 
sitä ympäröivään metsikköön. Jo vuonna 1905 Ainolan koristetarhaan 
istutettiin runkoruusuja, ja jaloruusuja kasvoi hevosenkengän kaarteissa 
olevissa kolmioissa. Ruusujen kukinta, erilaiset värit ja tuoksut toivat 
puutarhaan runsautta ja aisti-iloa. Ainolassa ja Suvirannassa ruusujen kukintaa 

haaleanvaaleanpunaiset mustialanruusut ja keltaiset runkoruusut kukkivat 
ihanasti kesällä 1906, kun Aino Sibelius kirjoitti kälylleen Saimi Järnefeltille 
kuvauksen tämän puutarhasta.536 Huomio kiinnittyy erityisesti mainintaan 
Crimson Rambler -ruususta, jonka Gertrude Jekyll mainitsee vuonna 1908 
ilmestyneessä kirjansa The Colour Scemes for the Flower Garden ruusuja 
koskevassa luvussa varteenotettavana uutuutena.537 

Minun stamruusuissani on nuppuja varsinkin toisessa, ja odotan innolla 
minkä värinen siitä tulee. […]Se ruusupensas, jota muistaakseni pyysit 
minua katsomaan minkälaiset kukkaset saa, on aivan täynnä valkeita tiheitä 
keskikokoisia ruusuja, vähän niin kuin silkkipaperista laitettuja. […] Sinun 
ruususi ovat aivan upeimmillaan. Brunnerit niin nättiä ja niin runsaita. Tavalliset 
pensasruusut ihan täynnä kukkia ja mustiala-ruusutkin kauniimmat kuin mitä olen 
nähnyt, varsinkin se pensas joka on aition luona on ihan prakt-exemplaari. Niissä 
ei ole nimittäin tänä vuonna mitään skavankia. Korkeista stamruusuista kukkii se 

Yksivuotisten- ja perennakasvien paremmuudesta käydyn keskustelun kaikuja on luettavissa 
myös Abelinin ja Elfvingin teksteissä, ks. Abelin 1912 (1908); Elfving 1921.

535 Nolin 2008, 64.

536 AS:SJ 11.7.1906, Talas 2000, 257–277.

537 Donner 2006, 68; Elfving 1929a, passim.; Jekyll 1982 (1908), 129–136, erit. 131: “The 

and always brilliant with its glossy bright-green foliage.”



keltainen nyt monella ruusulla. Ne ovat enemmän pieniä mutta nättiä. Punasella 
juuri aukeavat nuput ja sillä Crimson Ramblerilla vai mikä se on, on myöskin 
nuppuja. Se uusi, tänä vuonna hankittu, on tehnyt aika nätit lehdet […].538

Ruusuille annettiin ajan kirjallisuudessa merkittävä rooli. Ne veivät ajatukset 
puutarhojen – ja ihmisen – kaukaiseen menneisyyteen. Esimerkiksi ars Israel 
Wahlman kirjoitti artikkelissaan Om trädgårdar. Antikens och medeltidens 
(1906) ruusujen merkityksestä Neitsyt Marian kultissa ja keskiajan puutarhoissa. 
Hän viittaa Guillaume Lorrisin ja Jean de Meungin allegoriseen runoelmaan 
Roman de la Rose. Wahlmanin tekstissä ruusujen kasvattamisen voi ajatella 
viittaavaan sekä pyrkimykseen irtautua ajanjaksolla kritisoidusta porvarillisesta 
kulutuskulttuurista että viittauksena keskiaikaisen Hortus conclusuksen ideaaliin, 

viitanneet tähän tapaan historiallisiin puutarhaesikuviin. Ne olivat puutarhan 
taidonnäytteitä – ja vastasivat ennemminkin taideteoksia – joita ihailtiin ja 
vaalittiin erityisesti.539

Jos keskiaikainen puutarha koostui toisistaan erillisistä osista, kukkatarhasta, 
nurmipuutarhasta ja varisnaisesta puu-puutarhasta, liukuivat ja limittyivät 
Ainolan puutarhan koristepuutarha ja hyötypuutarha toistensa osiksi.540 
Marjapensaat ja omenapuut muodostivat Ainolassa osan puutarhan koristetarhan 
sommitelmasta ja kasvimaita reunustivat kukkaset, aivan kuten Rudolf Abelin 
teoksensa Pikku puutarha esipuheessa oli suositellut:

Sillä voiko kukaan olla kauniina kesäpäivänä ihailematta kukkivaa omenapuuta, 
kun se, mieluisana tyyssijana suriseville mehiläisille ja liihotteleville perhosille, 
rusottavana latvuksensa keväistä sinitaivasta kohden levittää. Ja ihmettelyä 
varmaan herättää pieni, vaatimaton kaino herneen kukkakin, jossa lumivalkoinen 
purje ruusunpunaisten siipien keskeltä kohoaa […].541

538 AS:SJ 11.7.1906, Talas 2000, 257–277. 

539 Nolin 2008, 64.

540 Sinisalo 1997, 40–49.

541 Abelin 1912, 7-8.



Puutarhan tarkoituksena oli olla kaunis tavalla, joka jalosti ja kohotti puutarhan 
viljelijän arjen yläpuolelle. Kuten Abelin kirjoitti, puutarhan tehtävänä oli 
yhdistää hyöty sekä huvi – tosin niin, että hyötyviljelys oli aina etusijalla.542

Hyötyviljelys oli monella tapaa Ainolan puutarhan ydin, sillä koko kotitalous 
oli riippuvainen puutarhan sadosta. Sibeliukset olivat muutaman vuoden 
kuluttua puutarhan perustamisesta puutarhatuotteiden suhteen lähes omavaraisia. 
Syksyisin kellari täyttyi juureksista ja hedelmistä, mehuista, hilloista ja 
säilötyistä vihanneksista. Omavaraisuutta pidettiin suuressa arvossa, ja se 
oli riippuvaista perheen naisten työstä ja merkki emäntänä onnistumisesta. 
Kasvimaiden hoito oli siten elintärkeä taito, joka turvasi perheen toimeentulon. 
Ainolan kasvimailla työskenteli Aino Sibelius, apunaan perheen tyttäret ja 
lähiseudulta palkatut apulaiset.543 

Pyrkimys omavaraisuuteen heijasteli ajan ihanteita, mutta Ainolassa se oli 
osa myös Aino Sibeliuksen tolstoilaisia ihanteita. Erik Tawaststjerna kirjoittaa 
Sibelius-elämäkerrassaan, että Aino Sibelius toteutti aatetta ”kotipiirissä 
huomaamattomasti”, eikä ryhtynyt sen profeetaksi, viitaten tämän veljeen, 
Arvid Järnefeltiin. Taidehistorioitsija Riitta Konttinen huomauttaa, että juuri 
Aino Sibeliuksen oli lähipiirin mukaan vaikea hyväksyä veljensä ehdotonta 
aatteellisuutta. Hän ei hyväksynyt tolstoilaisuuden radikaaleimpia piirteitä, mutta 
sovelsi kuitenkin sen ihanteita kotitalouden hoidossa ja lasten kasvatuksessa. 
Tolstoilaisuus perustui toisen kunnioittamiseen ja lähimmäisenrakkauteen, mutta 
siihen liittyi myös ajatus siitä, ettei toisen työllä saanut elää. Tuusulanjärven 
rantamaiden naapuritaloista myös Aholassa ja Halosenniemessä noudatettiin 
samankaltaisia vaatimattomuuden ja omavaraisuuden periaatteita kuin 
Ainolassa.544 

Juhani Aho ja Venny Soldan-Brofelt pyrkivät elämäntavassaan 
yksinkertaisuuteen. Pekka Halosen ajattelussa elannon hankkiminen omasta 

542 Abelin 1912 (1908), 21.

543 Donner 2006, 34–36; Häggman 1994, 49; Ollila 2000, 19–23.

544 Konttinen 1996, 187, Ibid. 2010, 137-161 ; Talas 1996, 17; Tawaststjerna 1978, 84.



kokonaisnäkemykseen, tolstoilaisuuteen ja kotoa omaksuttuun herännäisyyteen. 
Kaikki ajatustavat korostivat ihmisen nöyryyttä ja kuulumista osaksi luontoa. 
Pekka Halonen kirjoitti vaimolleen ja kuvaili uutta elämää maalla:

Me elämme niin vähällä kun saamme torpan, siellä kasvatamme itse perunoita ja 
teemme kaikkea, minä osaan kyntää itse ja tehdä mitä tahansa maantyötä.545

Ainolassakin syötiin arkena varsin yksinkertaisesti, mutta terveydestään 
huolestunut Jean Sibelius kaipasi ruokavalioonsa muutakin kuin lihaa. 
Reumatismin parantamiseksi tarvittiin salaattia, kaalia ja kasviksia:

[...] Bad mig i icke äta mycket kött utan vegetabilier (!) Således trädgården i 
ordning. Låt Laine börja draga [epäselvä sana]. Det var det jag anade ty mycket 
kött är ej bra för min rheumatism. Jag riktigt längtar efter sallaten, kål mm. Du 
må nu riktigt sköta om Dig och tänk nu på grödan i sommar! 546

Käytännössä omavaraisuuden pyrkimys merkitsi työtä keväästä syksyyn. 
Sadonkorjuu aloitettiin kesällä marjojen poimimisella ja syyskesällä kurkut, 
pavut, perunat, punajuuret sekä muut säilöttävissä olevat puutarhan antimet 
valmistettiin talvea varten kellariin.547 Oman puutarhan sadon lisäksi Ainolassa 
säilöttiin myös muualta hankittuja vihanneksia, marjoja ja hedelmiä. Aino 
Sibeliuksella oli varsin hyvät yhteydet maaseudulle, joiden kautta hän tiedusteli 
taloudessa tarvitsemiaan tuotteita. Riistaa tilattiin Pohjanmaalta, hunajaa 
Koskenkorvan Osuuskaupasta. Sieniä, marjoja ja hedelmiä, sekä mehuja ja 
hilloja ja hunajaa saatiin myös sukulaisilta.548

Lars Israel Wahlmanin puutarhasuunnitelmissa hyötytarha ja hedelmä- ja 
marjatarhat olivat keskeisellä sijalla. Niitä ei erotettu varsinaisesta puutarhasta ja 
istutukset sijoitettiin mieluiten keittiön läheisyyteen. Hedelmätarha ja kasvimaat 
olivat sekä esteettinen että taloudellinen osa puutarhan kokonaisuutta. Jenny 

545 Bonsdorff 2010, 133.

546 JS:AS 16.1.1905. SP 96, KA. Jean Sibelius oli tunnettu luulosairauksistaan ja vaivoistaan. 
Ks. esimerkiksi Tawaststjerna 1972, 124; Ainolan ruokataloudesta, ks. Pohjola 2000, 
162–173.

547 AS:EJ 5.8.1919. SP 117, KA

548 EJ:AS 24.7.1912. SP 100, KA; Laskut ja tositteet, SP 3-7, 13, KA; Pohjola 2000, 4.



Elfving käsittelee hyötypuutarhaa pääasiassa teoksessaan Puutarhasuunnitelmia 
pienviljelijöille (1913), jossa hän toteaa painokkaasti, ettei hyötyviljelystä pidä 
sijoittaa ”pellon päähän”, vaan aivan asuinrakennuksen yhteyteen. Ollakseen 
toimiva osa kotitaloutta, puutarhan kasvimaineen tuli sijaita lähellä asuntoa, 
lähinnä keittiötä.549

”Köksträdgården bör ej anses som en sorts från gården skildt landtbruksfält, 
även den är intressant och kan göras vacker genom att med beräkning ordna 
dess nyttiga, frodiga gröda och ej från den samma alldeles förvisa de onyttiga 
blomstren. Den har ju dessutom frukträdgården som skyddsling – och vilken 
härlig skyddsling vår- och hösttid.”550 

Ainolan kasvimaat sijaitsivat koristepuutarhan hevosenkenkäpenkin ja siitä 
lipputangolle johtavan hiekkakäytävän molemmin puolin. Ensimmäisenä 
kesänä, 1905, viljeltiin herneitä ja perunaa sekä retiisejä ja kukkia. Viljelykset 
laajenivat tarpeen ja voimien mukaan. Vuonna 1907 tilattiin sata lantuntainta 
Helsingistä Solhems Blomsterhandelista ja Sagulinilta ”sekalaisia siemeniä”. 
Siemenluettelot toivat viljelijän ulottuville laajan valikoiman lajeja ja 
lajikkeita. Sopivien kasvilajien ja lajikkeiden valinta vaati opiskelua ja 
kokeiluja, ja viljelemisen taidot karttuivat käytännön työssä.551  Useimmiten 
siementilauskuitteihin merkittiin tilauksen kohdalle ”diverse frön”, mutta 
vuosien 1909 ja 1916 tilaukset on kirjattu yksityiskohtaisesti. Sibelius tilasi 
siemeniä seuraavasti: vaatimattomia, mutta satoisia avomaankurkkuja ”Venäjän 
Muromin”, kukkakaalia ”Frankfurter” ja porkkanoita kolmea eri lajiketta, joista 
”Douwiker” sopi erityisen hyvin säilöntään. Retiisin siemeniä tilattiin myös 
kolmea lajiketta sekä lisäksi retikan, punajuuren, sellerin ja pinaatin siemeniä. 
Retiiseistä ”Non plus ultra” oli ”pyöreä, tulipunainen ja nopeasti kehittyvä” ja 
sopi parhaiten lavassa hyödettäväksi. Punajuuret olivat puolestaan yleisimmin 
viljeltyjä ”Egyptiläisiä” ja pinaatti hyvää pyöreäsiemenistä lajiketta ”de 
Gaudry”. Sokeriherneitä, silpoydinherneitä ja matalia papuja tilattiin kutakin 
neljänneskilo. Siemenperunat Ainolaan toimitti useimmiten Hausjärvellä 
asuva maanviljelijä ja kirjailija Kalle Kajander.552 Vuonna 1929 taimia alettiin 

549 Elfving 1913a, 6; Nolin 2008, 68–69.

550 Wahlman 1902, 25.

551 SP 3, KA.

552 Sagulin, siementilauskuitti, 1916. SP 4. KA; Lundén 1913, 108, 144, 180, 159, 241. Kalle 



ostaa Kotitalousopettajaopiston puutarhalta, joka oli perustettu konkurssiin 
menneen Järvenpään kartanon maille vuonna 1928.553 Kaikkia siemenostoja 
ei kuitenkaan näy Ainolan kirjanpidossa. Esimerkiksi vuoden 1910 jälkeen 
seuraava siemenkuitti on vuodelta 1916, mutta puutarhaa on varmuudella viljelty 
kuitenkin yhtäjaksoisesti. Laajimmillaan kasvitarha 1920-luvulla täytti koko sata 
metriä pitkän kaistaleen puutarhan länsisivulla ja kaikki käytettävissä oleva maa 
oli hyödynnetty viljelyyn: pavut, nauriit ja porkkanat kasvoivat omenapuiden 
juurilla.554

Ainolassa ahkerassa käytössä olleen Ossian Lundénin Kasvitarha -teoksen 
keittiökasviesittelyt kuvaavat hyvin puutarhaviljelyn asemaa vielä 1900-luvun 
alussa, jolloin monet viljelykasvilajit ja -lajikkeet olivat vielä tuntemattomia. 
Perusteelliset viljelyohjeet kannustivat kokeilemaan kukkakaalia, pinaattia 
salaattikasveja ja kurkkuja, erilaisia sipuleja tavallisempien perunan ja papujen 
rinnalla. Tomaatit, parsa, munakoiso ja artisokat saavat Lundénin kirjassa niin 
ikään perusteelliset esittelyt. Viljelyyn johdattivat tiedot kunkin lajiryhmän 
kulttuurihistoriasta ja kasvitieteestä sekä käytännöllisistä kasvatusohjeista.555 
Laajamittainen hyötyviljely edellytti tietoja ja taitoja maanmuokkauksesta, 
lannoittamisesta ja taimikasvatuksesta – sekä jatkuvaa huolenpitoa.  Omien 
viljelysten lisäksi pidettiin huolta myös naapurien, ennen kaikkea Saimi 
Järnefeltin puutarhasta:

Kyllä minä gurkut harvensin jo ennen Lohjalle menoa, vaan tiedätkös, ne olivat 
niin nättiä ja hyviä taimia, etten mitenkään raskinut kaikkia harventamiani 
kasserata, vaan laitoin yhden rivin vielä sinun riviesi väliin. Onkohan ne sinusta 
nyt liian tiheässä?556

Tärkeä osa hyötyviljelyä olivat kasvilavat ja -huoneet. Lavoissa hyödettiin 
varhaisvihanneksia, primöörejä, jotka toivat kaivattua virkistystä ruokapöytään 

palustris eli rentukka-puron maalauspaikaksi.  KK:AS 14.5.1915, SP 13, KA.

553 Siementilaukset, SP 3–8, KA; Kotitalousopistosta, Rosenberg 1998, 127–128. Opiston 
asuntola ja opettajien asunnot sijaitsivat entisessä Juhani Ahon ja Venny Soldan-Brofeltin 
kotitalossa Aholassa. 

554 Donner 2006, 60; Konttinen 1996, 198; SP 3–10, 13, KA. 

555 Lundén 1920, passim. Ks. esim. salaattikasvit, 349–384 ja sipulikasvit, erit. 386–388.

556 AS:SJ 11.7.1906. Talas 2000, 275–277.



pitkän talven jälkeen.557 Saimi Järnefelt kirjoitti Aino Sibeliukselle Pariisista 
vuonna 1906:

”[..] Kuule nyt, pyytäisin, että hommaisit samalla kuin itsellesi minulle 
taimilavan siemenet, Juho kyllä antaa sinulle listan. Kukkasia vain vähän 
leukoijaa ja asteria ja jotain reunakasvia isoon penkkiin, mutta vihanneskasvit 
taimilavaan, Juho muistaa kyllä.[..]”558

Hedelmäviljely täydensi puutarhan kokonaisuuden, kuten Wahlman ja Abelin 
kirjoittivat tahoillaan. Ensimmäiset omenapuut istutettiin Ainolassa vuonna 
1906 puutarhan lämpimimpään osaan, rinteeseen Rapallon alapuolelle. Lisäksi 
istutettiin myös karviaismarjoja, vadelmia ja viinimarjoja eri lajikkeita. 
Istutuksia täydennettiin vuosien varrella tarpeen mukaan, kun hedelmäpuut eivät 
menestyneet tai ne paleltuivat ankarina talvina.559

Kesäomenista Ainolassa viljeltiin muun muassa Säfstaholm-, Belui Nalif-, ja 
Hampusomenoita. Syyshedelmiä olivat puolestaan Borovinka-, Charlamowsky- 
ja Kavlåsomenat. Myöhään kypsyvistä omenoista viljeltiin Antonowka-, 
Åkerö-, ja Grågyllinglajikkeita. Antonowkaa on pidetty eräänä arvokkaimmista 
talousomenalajikkeista, sillä sen hedelmät säilyvät oikein säilytettyinä tammi-
helmikuulle asti. Omenat käärittiin silkkipaperiin ja niitä säilytettiin erityisillä 
ritilöillä kellarissa, kukin lajike omalla hyllyllään, jouluomenat erityisesti 
erikseen.560 

Omenapuiden lisäksi hedelmätarhassa kasvoi ainakin kuusi luumupuuta (Yleiset 
keltaluumut), Van der Naat ja Ostheimer kirsikkapuut sekä ainakin yksi Kesä 

557 Taimilavoista on ensimmäinen merkintä vuodelta 1913, mutta voi olettaa, että puutarhaan 
tehtiin lavat jo aiemmin. SP 3–10. KA.

558 SJ:AS 2.4.1926. SP 100, KA.

559 Kuitti, FinskaTrädgårdsföreningen 30.5.1906 (10 hedelmäpuuta, karviaisia, vadelmia, 
viinimarjoja); Kuitti, Solhems blomsterhandel 22.5.1907 (4 omenapuuta, 2 päärynäpuuta, 15 
mustaviinimarjapensasta); Kuitti Solhems blomsterhandel 28.4.1910; (10 omenapuun lisäksi 

uusien omenapuiden istuttamisesta. SP 3, KA.

560 Lindgren 1903, 261–262 ja 265; Salonen, Haapanen 1952, 424, 526, 528–529; Katarina 
Sibelius kirjoittaa päiväkirjassaan 27.9.1914 omenoiden säilöönpanosta, ks. SP 108,  KA;  
Pohjola 2000; Belui Nalif, s.o. Valkea Nalif.



Bergamotti -päärynäpuu. Kirsikat sopivat hyvin hillottaviksi, ja ne olivat siksi 
hyviä talousmarjoja. Yleinen keltaluumu puolestaan tunnettiin arvokkaana 
pöytähedelmänä ja erinomaisena säilykehedelmänä.561 Hedelmänviljelyksen 
laajuudesta päätellen aihe kiinnosti erityisesti Aino Sibeliusta. Hän seurasi 
tiiviisti uusien omenalajikkeiden kehittämistä, ja oli halukas kokeilemaan niitä 
puutarhassaan. Omenoillaan hän voitti kaksi kertaa ensimmäisen palkinnon 
maatalousnäyttelyssä. Sadosta riitti sukulaisille annettavaksi ja jopa myyntiin.562

Englantilainen arkkitehti John Dando Sedding (1838–1891) esitti vuonna 
1895, että puutarhaa oli mahdotonta ajatella pelkkänä kulttuurina tai puhtaana 
luontona. Sedding kirjoitti teoksessaan The Garden Craft Old and New, että 
puutarhat olivat aina näiden kahden vuoropuhelua. Sedding käytti termiä 
betweenity, jolla hän tarkoitti eräänlaista ”välissäolemista” – maan ja taivaan 
välissäoloa tai tilaa luonnon ja kulttuurin välissä – eikä näitä osia voinut 
Seddingin mukaan erottaa puutarhassa toisistaan. Sedding ei pitänyt luonnon ja 
taiteen välistä kilpailua olennaisena:

The garden, I have said, is a sort of “betweenity” – part heaven, part earth, in its 
suggestions; so, too, in its make-up is it part Nature, part man: for neither can 
strictly say “I made the garden” to disregard the other’s share in it. True, that 
behind all the contents of the place sits primal Nature, but Nature “to advantage 
dressed,” Nature in a rich disguise, Nature delicately humoured, stamped with 
new qualities, furnished with a new momentum, led to new conclusions, by man’s 
skill in selection and artistic concentration. True, that the contents of the place 
have their originals somewhere in the wild—in forest or coppice, or meadow, or 
hedgerow, swamp, jungle, Alp, or plain hillside. […].563

561
oli entinen Suomen puutarhayhdistyksen taimitarha; XI Puutarhanhoito/ hinnastot. 
Pienpainatteet, HYK; Lindgren 1903, 266; Salonen, Haapanen 1952, 537–538.

562 Omenadiplomit maatalousnäyttelyistä on ripustettu Ainolan eteiseen, ne ovat seinällä heti 
sisään tullessa puhelimen luona vasemmalla. 

563 Sedding, verkkojulkaisu.





Seddingin ajatus luonnon rytmin muokkaamisesta puutarhassa uudenlaisten 
havaintojen syntymiseksi korosti luonnon ja puutarhan riippuvuussuhdetta. 
Toinen ei ollut olemassa ilman toista, mutta ratkaistavaksi jäi miten näiden 
kahden suhteet tuli järjestää. Puutarhan ja luonnon suhteita ja niiden välistä rajaa 
tai rajattomuutta pohdittiin paljon ajanjakson kirjoittelussa. Lars Israel Wahlman 
painotti kirjoituksissaan taiteen ja luonnon välillä tehtävää valintaa: puutarhan 
vapaamuotoiset, metsäiset tai niittymäiset osat tuli erottaa selvästi istutetuista 
alueista. Luonnon tuli pysyä luontona ja puutarhan puutarhana.564 Jenny 
Elfving aloitti oman pohdintansa metsän ja puutarhan asettamalla ne toistensa 
vastakohdiksi, mutta lopulta ”aarteitaan tuhlaileva luonto, maasta pulppuavat 
ihanuudet ja avoimuus luonnon äärellä” saattoivat olla ”enemmän kuin taidetta, 
palasen sielunheijastusta, palasen iki-ihanuuden tuntua”, vaikka metsä tuntui 
ensisilmäyksellä vieraalta puutarhan yhteydessä:565 

Metsä ja puutarha! Eivätkö nämä ole vastakohtia joita ei missään tapauksessa 
voi yhdistää! Toinenhan merkitsee varjoa, ja toiseen koitetaan saada kaikki 
mahdollinen aurinko. Probleemi tavallaan!566

Ainolassa huvila sijoittuu ikään kuin vedenjakajalle puutarhan ja metsän väliin 
tavalla, joka vastaa edellä esitettyjä pohdintoja puutarhan erilaisten osien 
välisistä harmonisista suhteista. Ainolassa hienovaraiset siirtymät ja rajat pitävät 
kaksi toisaalta itsenäistä, toisaalta toisilleen välttämätöntä osaa erossa toisistaan. 
Vuonna 1913 rakennettu harmaakivimuuri on yksi harvoista rakenteellisista 
puutarhataiteellisista elementeistä lipputangon ja sen lähellä olevan valkoisen 
penkin ohella. Muuri rajaa vuoden 1901 Italian-matkan muistoksi nimetyn 
oleskelupaikan – Rapallon – omaksi tilakseen ja merkitsee puutarhan ja metsän 
välisen rajan.  Aino Sibeliuksen tiedetään todenneen, että muuri oli sekä 
kustannuksena että elementtinä turha – mutta juuri turhuudessaan se on täysin 
välttämätön erottava merkki kulttuurin ja luonnon, puutarhan ja metsän välillä.567 
Huvilan ikkunoista aukeavassa maisemassa tärkeät osat puolestaan yhdistyvät: 
yläkerrassa sijaitsevasta Aino Sibeliuksen makuuhuoneesta näkyy sekä 
puutarhaan että metsään; salin näkymään kuuluvat puutarhan koristeistutusten 

564 Nolin 2008, 54.

565 Elfving 1929a, ks. esim. 9, 12,110.

566 Elfving 1929a, 

567 Donner 2006, 18–30; Blomstedt 2015, 37. 



lisäksi pellot, tie ja kaukana siintävä järvi. Kotiliesi -lehden artikkelissa vuonna 
1925 Martha von Troil kuvailee Ainolan maisemaa ja liittää metsän ja puutarhan 
kotia ympäröiväksi kokonaisuudeksi:

Metsäisellä rinteellä, jota ilta-aurinko kultaa, Tuusulanjärven rannalla on 
säveltäjämestarimme Jean Sibeliuksen koti. Valtamaantiestä vie sinne peltojen 
sivuitse tie, jonka päässä on kaivo. Tästä kaivosta ei ole vielä koskaan vesi 
loppunut. […] Kaivon luota rupeaa tie nousemaan koivujen ja honkien 
varjostamana. Näitten uljaitten puitten välissä on puiksi kasvaneita katajia. En 
muista missään nähneeni niin korkeita katajapuita, ne nousevat ryhdikkäinä kuin 
etelämaitten sypressit. Paikoittain on maa kovaa, paljasta kalliota herättäen 
mieleen sen voiman tunteen, minkä vain Suomen graniitti voi herättää. Mutta 
enimmäkseen on rinne kukkien ja vihannan rinne. Siinä kasvavat keväällä 
valkovuokot ja kevätesikot, kielot ja metsäorvokit, kesällä talvikit ja kämmekkäät 
solmien kodin ympärille kauniin kukkaisvyön puutarhakasvien kera, joita Ainolan 
emäntä viljelee pengermällä talon ikkunan alla. Siinä on narsissit ja kultaesikot, 
tuoksuorvokit ja liljat, syreenit ja tulppaanit, jasmiinit ja leukoijat, aurinko- ja 
kehäkukat, neilikat ja ruusut. Keväin kesin ja syksyin ne tuoksullaan sulostuttavat 
ja väriloistollaan kirkastavat Ainolan maailman.568

puutarhaperinteen tutkiminen ei voinut toteutua maamme puutarhoissa, koska 
sellaista perintöä ei ollut olemassa, johon olisi voitu palata. Englannissa Gertrud 
Jekyll tutki vanhaa englantilaista tapakulttuuria, esineitä, arkkitehtuuria ja 
puutarhoja kirjassaan Old West Surrey (1904), ja perusti omat ajatuksensa 
puutarhoista näihin esikuviin.569 

Suomessa side menneen kanssa solmittiin luonnon ja viljellyn maiseman 
suhteessa. Maanviljelysmaisema oli ollut suomalaisen maisemaihanteen osa 
Topeliuksen Finland Framställdt i Teckningar teoksen ilmestymisestä lähtien. 
Kovin kaukana topeliaanisesta ihanteesta ei siis Tuusulassakaan oltu, vaikka 
taiteilijapiireissä oikeata suomalaista maisemaa olikin lähdetty etsimään 
Karjalan erämaista. Tuusulanjärven maisemassa Ainola asettuu erityisellä 
tavalla kahden suomalaiskansallisen maisemaihanteen leikkauspisteeseen: 
topeliaaninen maanviljelysmaisema ja Karjalan erämaaihanne yhdistyvät 

568 Troil 1925, (8) 596.

569 Jekyll 1904, passim., puutarhasta erit. 268–277. Jekyll kirjoitti tässä teoksessa 
maalaispuutarhoista – cottage gardens – joista muodostui malli englantilaiselle 
kotipuutarhalle. Ks. Helmreich 156–164.



Ainolan tontilla. Metsän säilyttäminen lähes luonnontilaisena korostaa Ainolan 
mäen jylhää tunnelmaa. Vanhat kuuset ja männyt, sammaleinen ja varvikkoinen 
metsämaasto muistuttavat taiteilijoiden etsimästä ja ihailemasta maisemasta. 
Ainolan ikkunoista vielä viime vuosisadan alkupuolella avautunut näkymä 
Tuusulanjärvelle, edustaa sitä korkealta nähtyä sinisten vetten hopeista välkettä, 
jota Topelius runossaan ”Kesäpäivä Kangasalla” kuvailee. Pellot ja niityt 
muistuttavat ihmisen muokkaamasta luonnosta, joka oli Topeliuksen teksteissä 
kotimaan maiseman oleellinen osa.570 Jean Sibelius kirjoitti ystävälleen Axel 

levittäytyvä peltomaisema järvineen ollut ehkä se kaikkein vaikuttavin, mutta 
hän piti sitä omanaan. ”Näköalani ei ole näköaloista kaunein, mutta minä 
rakastan tuota lainehtivaa viljapeltoa sillä se rauhoittaa ajatusta”.571 Pekka 
Halonen puolestaan vertasi Pitkäniemeä, tulevan kotinsa rakennuspaikkaa 
Tuusulassa Akseli Gallén-Kallelan Ruoveden erämaa-ateljeeseen: 

Olen hyvin tyytyväinen löytööni, sillä minusta on löytö jos näistä seuduin voi 
löytää semmoista paikkaa, jolle vähänkin voi ajatella rakentaa. Eihän täällä saa 
olla niin suuria vaatimuksia kuin siellä Ruovedellä.572

Tuusulanjärven huviloiden puutarhat asettuivat osaksi tätä maisemaa. Paikan 
hengen tavoittamista pidettiin tärkeämpänä kuin esimerkiksi suurten ja 
näyttävien istutusten laatimista. Tavoiteltua kotoperäisyyttä rakennettiin 
kasvivalinnoilla, joilla oli puutarhan rakennusmateriaaleina suuri merkitys sen 
luonteelle. Puutarhan tilarakenteessa tuli korostua tarkoituksenmukaisuus sekä 
esteettiseltä että käytännölliseltä kannalta katsottuna, kuten Rudolf Abelin oli 
kirjoittanut vuonna 1903 teoksessaan Villaträdgården:

570 Topelius 1853. Runossa Kesäpäivä Kangasalla toistuvat kesäiseen järveen liittyvät kielikuvat 
runon alussa ja erityisesti neljännessä säkeistössä: … Tuon järvies sinivälkeen, tuon hopeisen 
kultaisen ja …niis ainiaan kuvastuupi nää kirkkahan sinervät veet. Suom. P.J. Hannikainen; 
Tiitta 2002, 12–21. Suomalaisesta maisemasta, ks. Lukkarinen, Waenerberg, 2004.

571 Jean Sibeliuksen lausahdukseen maisemasta viitataan useassa lähteessä, mutta viitettä 
alkuperäislähteeseen, kirjeeseen tms. ei mainita. Lindqvist 1997, 46; Tirkkonen 1997, 139.

572 Tirkkonen 1997, 57.



Hvarje föremål i trädgården skall hava sitt ”raison d´être”, om också endast den 
allmänna glädjes, och slumpen tillåtas spela in i lustgårdens mindre detaljer, 
bland blommor och strån.573 

Lars Israel Wahlman arvosti ennen kaikkea vanhoja asuinpaikkoja. 
Mikään ei voinut voittaa taloa ja sen pihapiiriä, joissa oli asuttu ja kuljettu 
useiden sukupolvien ajan, totesi Wahlman.574 Jenny Elfving, kirjoitti 
Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille -teoksessaan arvostavasti perinteisten 
pihamaiden käytössä syntyneestä nurmesta. Lyhyeksi tallattu nurmikko oli kuin 
kallis itämainen matto, osoitus vanhasta ja siksi arvokkaasta kulttuurista, joka oli 
syntynyt aikojen kuluessa: 

Eräs omituisuus suomalaisissa maalaistaloissa on monessa paikassa nuo vanhat 
ruohopihat. Nämä pihat lyhyine nurmineen ovat sekä kauniit että käytännöllisesti 
arvokkaat, eikä niitä pitäisi suotta pilata käytävillä. Nehän ovat vanhaa 
kulttuuria, jota ei saada tekemällä; niiden arvo on siinä, että ne aina ovat yhtä 
kauniit, nurmea ei tarvitse koskaan leikata, se pysyy itsestään lyhyenä ja tarjoo 
kuitenkin lapsille pehmeän temmellyskentän tai aikuisille suloisen lepopaikan. 
Siinä voi huoleti kävellä tuskin huomattavilla poluilla, jotka kohta sateen jälkeen 
ovat miltei yhtä kuivat kuin ennenkin.575

Ihmisen tekemä maisema ja kulttuuri olivat tärkeitä puutarhan tunnelman 
kannalta. L. I. Wahlmanin suunnitelmissa puutarhan menneisyyttä ja historiaa 
korostettiin myös säilyttämällä paikalla kasvanutta alkuperäistä puustoa. 
Ainolassa kotipaikan historia näkyi huvilaa ympäröivissä männyissä ja kuusissa, 
puissa, joihin oman maan historia symbolisesti sitoutui. Havupuut kuuluivat 
kotimaan maisemaan ja erityisesti mäntyä arvostettiin. Wahlman piti vanhoja 
honkia erityisen kauniina juuri rakennusten läheisyydessä. Hän kirjoitti: “Furor 
äro individer, fulla av vind och sång, af vresighet och oväder, af karaktär och 
målmedveten sträfvan.” Ainolan edustalla kasvavan männyn ikivihreä latvus 
ja jyhkeä runko piirtyvät huvilan julkisivua vasten ja muodostavat osan salin 
ikkunoista avautuvasta näkymästä. Wahlmanin sanat mäntyjen yksilöllisyydestä 
ja latvukseen tarttuvan tuulen laulusta sopivat hyvin Ainolan maisemaan.576  

573 Abelin 1903, 12. 

574 Wahlman 1902, 18–34.

575 Elfving 1913a, 8.

576 Nolin 2008, 60.



Thomas Mawson antoi The Studio -lehden artikkelissa vuonna 1914 puutarhalle 
neljä tehtävää. Sen tuli muodostaa asuinrakennuksen lähiympäristö, suoda 
virkistystä ja rauhaa asukkaille sekä olla paikka, jossa on mahdollista kasvattaa 
kauniita kukkia. Kokonaisuudessaan kodin puutarhan tuli tarjota mahdollisuus 
taiteelliseen luomistyöhön.577 Ainolassa puutarha ja metsä muodostivat kotia 
suojaavan kehän, jossa työskenneltiin ja elettiin omassa rauhassa. Se oli kahden 
taiteilijan työn ympäristö – toiselle työn kohde ja tulos ja toiselle työn taustalla 
vaikuttava maisema.

Puutarha oli osa taiteellisesti lahjakkaan Aino Sibeliuksen luovaa työtä, johon 
kuuluivat monet muut pienet ja suuremmat suunnittelu- ja käsityöt kodin 
piirissä.  Hänellä tuntui olevan puutarha sormissaan ja mielessään ja näki 
ehkä kukkasommitelmat samaan tapaan kuin Jean Sibelius koki musiikin 
väreinä. Puutarhan suunnittelu ei tallentunut kuin muutamiin muistiinpanoiksi 
piirrettyihin karttoihin, mutta työn tulokset kannattelivat koko kotitaloutta. 
Puutarhasta ja kodista muodostui vuosien kuluessa Aino Sibeliuksen käsissä 
kokonaisuus, joka heijasti ajanjaksolla puutarhaan ja kotiin liitettyjä ajatuksia: 
omavaraisuus ja hyöty, kauneus ja tila naisen omalle työlle kietoutuivat yhteen 
puutarhan tilassa.578

Jean Sibelius sävelsi Ainolassa suuren osan teoksistaan. Ainolaan 
asettuvat sinfonioissa suomalaisen luonnon myyttisen pauhun sijaan 
pienten pianokappaleiden sarjat, joissa metsä ja puutarha kohtaavat. Viisi 

hevosenkenkäpenkissä. Niin ikään viiden pianokappaleen muodostamaa Puut 
, 1914–1919) on pidetty hienona esimerkkinä 

säveltäjän panteistisesta kokemisen tavasta. Kappaleissa puhuvat Ainolan puut: 
kevään kukkiva pihlaja, yksinäinen vanha mänty, tuulessa haviseva haapa, 
valkeat koivut ja metsän kuuset.579

577 Nolin 2008, 48.

578 Donner 2015, 143–163.

579 Murtomäki, verkkojulkaisu. Kukat; Kaunokainen, neilikka, kurjenmiekka, akileija ja 
sinikello.



Santeri Levaksen kirjaansa Sibelius ja hänen Ainolansa (1945) varten 
ottamassa kuvasarjassa Ainolan puutarhassa liikkuu jo iäkäs puutarhuri, 
Aino Sibelius, kasvilavojen ääressä, tomaattihuoneessa ja kukkatarhassa. 
Kuvissa näkyy vuosikymmenten ajan intohimoisesti ja taidolla hoidettu 
puutarha.580 Kasvimaiden suorat rivit, notkuvat marjapensaat ja joka puolelle 
levittäytyvät kukkaset kertovat samasta päättäväisestä Aino Sibeliuksesta, joka 
kolmisenkymmentä vuotta aiemmin antoi ohjeita tyttärelleen:

Mutta muista että Heikki hakkaa hyvin hyväksi sen mullan mihin kylvät ja ettet 
pane liian tiheään siemeniä. Kastelu iltapäivällä […]. Se terassipenkki, jossa 
ne runkoruusut ovat, ja jossa on ollut pensaita, pitää jättää niin kuin se on. […] 
Muista terassiasioista olen antanut ohjeet Ruthille.[…] muista vielä se vielä se 
pieni osasto, joka on ihan sen yhden haavan juuressa, ja jossa voit nähdä jonkun 
narsissin ja muuten villiruohoa kenties, niin siihen voisit pehmittää pari plättiä ja 
panna sitä Glaucum valmua vähäsen. Se olisi minusta nätti. Pane krassaa vielä 
siihen penkkiin, jossa on ne kasi syreeniä siinä verannan syrjässä.581

Soldan.582 Elokuvan teko oli aloitettu jo vuonna 1927, mutta se saatiin valmiiksi 
vuonna 1945, ennen säveltäjän 80-vuotispäivää. Jean Sibelius kotonaan 
-elokuvassa säveltäjä liikkuu kotimaisemassaan. Käsitys Ainolan miljööstä 
– metsän ja puutarhan ympäröimästä huvilasta – välitettiin suurelle yleisölle 
pääasiassa näiden kuvien avulla. Santeri Levaksen ja Aho & Soldanin näyttivät 
katsojalle yksityisen kodin, mutta ei mitä tahansa kotia. Jean Sibeliuksen asema 
kansallisena säveltäjänä oli syntynyt jo 1900-luvun alkupuolella ja siihen liittyi 
arvokas kunnioitus.583 Ainolan kuusiaidan sulkema kodin piiri oli samaan tapaan 
saavuttamaton, kuten sen asukkaat. Ainolan sosiaalisen elämän piiri käsitti lähes 
yksinomaan Tuusulan taiteilijayhteisön muut perheet ja talot, mutta muuten 
Sibeliukset jäivät järvenpääläisille, jos eivät tuntemattomiksi, niin etäisiksi, 

580 Levas 1945, passim.

581 AS:ES 31.5.1908, Outi Lepäntalon kokoelma, kirjeen kopio. Heikki, Ainolan apumies Heikki 
Sormunen, ks. Donner 2015, 155.

582 Aho & Soldan, Jean Sibelius kotonaan (1945), KAVI.

583 Ojanperä 2015, 20–21.



perheen, Sibeliuksen omin sanoin ”aristokraatin ja taiteilijasellaisen”, ja heidän 
kotinsa sopivalla tavalla arkiseen ja tavalliseen elämään.584

Kytkös kotiin ja naisen työhön teki Ainolan puutarhasta erityisen arvokkaan 
kansakunnan kulttuurisen omakuvan kannalta. Se liitti ajatuksen puutarhasta 
osaksi suomalaisuutta – helpommin, kuin mitä esimerkiksi puutarha-arkkitehtien 
suunnittelemat huvilapuutarhat – jotka näyttäytyivät sitä vieraampina 
”loistopuutarhoina”. Niitä ei voitu omaksua kaiken kansan esikuviksi yhtä 
helposti kuin Ainolaa, jonka puutarhassa tehty arkinen työ, kylväminen ja 
kitkeminen, teki siitä samaistuttavan ja tunnistettavan. Samalla se säilyi 
kuusiaitansa suojissa salaperäisenä ja yksityisenä kodin piirinä – locus 
amoenuksena, paratiisillisen ihanana paikkana – jossa kansallisesti arvokkaaksi 
koettu kulttuuri, Jean Sibeliuksen musiikki, saattoi syntyä.585

584 Häkli 2015, 83. Sibelius -sitaatti, Jean Sibeliuksen päiväkirja 19.9.1914, siteerattu Häkli, 
2015, 83.

585 Esimerkiksi Bengt Schalinin ja Paul Olssonin puutarhataiteesta, ks. Merivuori 2001, 
256–268; Uino 2001 106–113; Häyrynen, Uino 1990, 154–156. 





Tutkimukseni alussa vertasin kotipuutarhaa omenaan, jonka tuttuus ja tavallisuus 
estävät meitä näkemästä siihen sitoutuvia merkityksiä ja viitteitä. Ajatukseni 
kotipuutarhan tuttuudesta perustui tapaan, jolla se on olemassa jokapäiväisessä 
puheessa ”ymmärrettynä”, osana arkeamme. Maiseman ja puutarhan historiaa 
tutkinut John Dixon Hunt on haastanut tutkijat selvittämään puutarhan kielioppia 
ja lauseenrakenteita eri aikakausina ja erilaisissa kulttuurisissa olosuhteissa. 
Olen tutkimuksessani pyrkinyt lähestymään tätä ajatusta seuraten kotipuutarhan 
muotoutumisen prosessia. Olen tavoitellut, Huntin sanoja lainatakseni, 
kotiin liittyvän puutarhan proosan ja runouden lauserakenteita ja rytmiä, 
jossa käytännön tarpeet, luovuus ja taide kietoutuvat yhteen tietyssä ajassa ja 
paikassa.586 

Ajatukset kansakunnan rakentamisen tavoista ja tavoitteista läpäisivät 1800-
luvun lopulla ja 1900-luvun alussa koko kulttuurin. Yhteiskunnan muutokset 
vaativat toimenpiteitä ja kannanottoja ja vuosisadan alkupuoli olikin erilaisten 
kysymysten aikaa, kuten historioitsija Matti Peltonen on osuvasti todennut.587 
Kansakunnan toivottua muotoa ja kansalaisen haluttua olemusta etsittiin ja 
toteutettiin niin urheilussa, taiteissa kuin puutarhassakin, joka oli erityisen 
houkutteleva kasvualusta ajankohdan aatteille, ihanteille ja yhteiskunnallisille 
ilmiöille. Kasvitarhoista ja puutarhaviljelystä kirjoitettiin ja luennoitiin, siitä 
keskusteltiin ja debatoitiin. nähtiin ratkaisuna taloudellisiin, sivistyksellisiin ja 
isänmaallisiin kysymyksiin. Sivistyneistön näkökulmasta puutarha oli oivallinen 
kasvatuskeino, jonka avulla kansalaisia saatettiin jalostaa kansakunnan tarhassa. 
Kansalle tarjottu kauneus oli kasvattavaa laatua ja se liittyi ahkeruuden, 
raittiuden ja hyvien elämäntapojen edistämiseen. Puutarha oli myös koko 
yhteiskuntaa hyödyttävä taloudellinen ratkaisu.  

Ympäristön kokonaisvaltainen merkitys ihmiselle korostui yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. Ympäristö vaikutti sekä koko yhteiskuntaan että sen 
yksittäisiin jäseniin. Puutarhassa yhdistyivät kansakunnan omakuvan kannalta 
merkityksellisenä pidetyt seikat. Oman maan rakastaminen ja luonnon 
kunnioittaminen oli osoitus isänmaallisuudesta ja järkevästä taloudenpidosta; 

586 Hunt 2012, 313–328.

587 Peltonen 1992, 22–24. 



rakkaudesta luontoon ja kotiseutuun tuli puutarhaan liittyvän keskustelun 
keskeinen teema vuosisadan vaihteessa. Oman kodin rakentaminen ja oman 
puutarhan viljeleminen liitettiin osaksi kansansivistystyötä ja kansakunnan 
rakentamista.  Kansanvalistuksen teksteissä alettiin kehitellä kartanopuutarhojen 
ja pappilanpuutarhojen esimerkin nojalla soveliasta puutarhan muotoa 
kansalle. Torppien, mökkien ja mäkitupalaisten sattumanvaraiset istutukset 
ja pienet viljelykset; tupakka, syreenit, pelargoniat ja kaalimaat, piti järjestää 
uudelleen uusia perheen ja kodin ihanteita vastaaviksi. Kuvissa ja teksteissä 
kartanopuutarhojen lehtimajat, käytävät ja kukkaistutukset sulautuivat yhteen 
kaali- ja ryytimaiden, marjapensaiden sekä hedelmäpuiden kanssa puutarhaksi, 
joka asultaan noudatti eliitin käsitystä oikeanlaisesta ympäristöstä. 

Uutta puutarhakulttuuria levitettiin ja juurrutettiin monella tavalla. 
Isänmaallisten kansanjuhlien, Martta-päivien, puutarhamiesten kokousten sekä 
maatalousnäyttelyjen yhteydessä pidettyjä esitelmiä julkaistiin sanomalehdissä 
ja aikakauslehdissä. Komiteat työskentelivät puutarha- ja talouskoulutuksen 
parantamiseksi, ja koululaiset kilpailivat komeimman kurpitsan kasvattamisessa. 
Maatalousnäyttelyjen rinnalle syntyivät puutarhanäyttelyt, joissa puutarhaseurat 
ja -koulut esittelivät toimintaansa. Puutarhakirjojen ja puutarhaviljelyä 
käsittelevien aikakausi- sekä sanomalehtiartikkeleiden myötä puutarha lakkasi 
olemasta pappiloiden tai kartanoiden vaikutuspiirissä syntynyt paikallinen 
ilmiö. Oppaiden ja painettujen mallipuutarhasuunnitelmien avulla oli tarkoitus 
muodostaa sellainen yhteisö, joka jakoi yhteisen käsityksen siitä, mikä ja 
minkälainen puutarhan tuli olla. Ajatuksena oli, että kirjojen opastuksella kenen 
tahansa oli mahdollista perustaa puutarha mihin tahansa Suomessa. 

Puutarhavalistusta leimasi naisen, kodin ja puutarhan luonnolliseksi katsottu 
liitto. Valistus kohdistettiin ennen kaikkea maaseudun väestölle, naisille, 
jotka kasvattaisivat kodeissa uuden sukupolven kansalaisia. Puutarhaviljelyn 
tehtävän ottivat vastaan myös sivistyneistön naiset, joille avautui sen kautta 
mahdollisuus koulutukseen ja omaan ammattiin.  Kotitalouteen kytkettynä 
puutarhaa pidettiin yhtenä naisille sopivana ”työalana”, sekä kodeissa että kodin 
ulkopuolella. Puutarha nähtiin myös parannuskeinona hermostuneisuuteen, 
joka oli yksi aikakauden muotisairauksia. Tutkimuksessani Jenny Elfvingin 
ja Aino Sibeliuksen työ puutarhassa valaisee niitä tapoja, millä kotipuutarhaa 
rakennettiin. Molempien naisten ajatuksissa puutarhan kokonaisuuteen kuuluivat 



kasvimaiden eli hyötyviljelyksen lisäksi hedelmän- ja marjanviljelys sekä 
koristepuutarha. Elfving opetti ja kirjoitti, Sibelius kuokki, kouli ja kasvatti ja 
molemmat määrittelivät omalla toiminnallaan sitä, mikä ja mitä kotipuutarhan 
kokonaisuus voisi olla. 

Jenny Elfving oli nuori naimaton säätyläisnainen, jolle puutarha merkitsi 
mahdollisuutta säädylle ja sukupuolelle asetettujen rajojen purkamiseen. Toimi 
puutarhaneuvojan tai -opettajan ammatissa ei riittänyt Elfvingille, vaan hän pyrki 
kasvitarhakouluopintojensa jälkeen määrätietoisesti puutarha-alan vaikuttajaksi. 
Elfvingin vuonna 1908 perustama naisten korkeampi puutarhakoulu 
Järvenlinnassa tarjosi naisille mahdollisuuden opiskella puutarhanhoitoa yli 
kasvitarhan rajojen: kasvitarhaviljelyn taidoista puutarhan kaunotaiteeseen, 
puutarhasuunnitteluun. Toiminnallaan hän vaikutti tulevien sukupolvien naisten 
mahdollisuuksiin kehittyvän puutarha-ammattikunnan kentällä ja osoitti, että 
myös naisten oli mahdollista toimia kaikissa puutarhan ammateissa. 

Opetustyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamistyönsä ohessa hän määritteli 
kirjoittamalla sekä puutarhan muotoa, sisältöä ja merkityksiä. Elfving yhdisti 
pienviljelijöiden puutarhat osaksi puutarhataiteen traditiota piirtämällä 
suunnitelmiin muutakin kuin kasvitarhan sarat. Kirjoittamalla Elfving muokkasi 
käsitystä siitä, mikä oli kotipuutarhan kielioppi ja osoitti teksteissään, miten 
puutarhan lauseenjäsenet – kasvitarhan ohessa koristekasvit, marjapensaat ja 
hedelmäpuut – järjestettiin suunnitelmallisesti esteettiseksi kokonaisuudeksi.  
Suunnittelijan työkaluja olivat kasvien ja paikallisten olojen tuntemus, sekä 
puutarhan omistajien taloudellisen ja sosiaalisen aseman huomioonottaminen. 
Elfvingin teksteistä käy ilmi, ettei kotipuutarha voinut olla pelkkä 
kasvatusväline, vaan sen tuli tukea ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Hänen ajatuksensa puutarhan merkityksestä taloudellisena kokonaisuutena, 
esteettisenä ja henkisen hyvinvoinnin paikkana on välittynyt osaksi nykypäivän 
käsitystä puutarhan merkityksistä. 

Jenny Elfvingin elämäntyö on tärkeä ja monipuolinen kokonaisuus sekä 
puutarhan kehityksen että naisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta 
Suomessa. Elfving vaikutti naisten puutarhakoulutuksen muotoon ja 
sisältöön sen alkuajoista lähtien. Hän työskenteli sinnikkäästi edistääkseen 
naisten mahdollisuuksia kouluttautua ja toimia ammatissa. Elfving kehitti 



jatkuvasti omaa ammattitaitoaan puutarhasuunnittelun ja -piirtämisen, 
kasvipatologian ja kasvien tuntemuksen aloilla. Hän solmi laajat suhteet Suomen 
puutarhavaikuttajiin ja teki yhteistyötä Bengt Schalinin, Paul Olssonin, J.K. 

saumattomasti toimeen heidän kanssaan. Hän verkostoitui kansainvälisesti ja 
oli tekemisissä myös monen ulkomaisen puutarhatoimijan kanssa Tanskassa, 
Ruotsissa ja Saksassa. Elfvingin saavutukset tunnustettiin jo hänen elinaikanaan, 
mutta ei niin laajasti tai sellaisella tavalla, kuin hän olisi itse toivonut. Naisten 
puutarhakoulutuksen uranuurtaja toivoi tunnustusta kokonaisvaltaisena 
puutarhan tekijänä.588

Monet Elfvingin teksteissään esittämät ajatukset toteutuivat Ainolan 
puutarhassa, jota tarkastelen tutkimuksessani erityisesti kotiin ja puutarhaan 
vuosisadan vaihteessa 1900 liitettyjen ajatusten kautta. Ainolan luentani alkaa 
keskustelusta, joka koski kotia ja sen kauneutta. Koti käsitettiin kansakunnan 
rakentamisen alkupisteeksi ja niiden tuli heijastaa niin materiaalisina kuin 
identiteettien rakentamisen paikkoina ajatuksia muotoutuvasta kansakunnasta. 
Kansanvalistuksen kontekstissa puhe omasta maasta ja siihen juurtumisesta 
tähtäsi kansan sitoutumiseen ja lojaaliuteen omaa isänmaata kohtaan. Maan 
viljeleminen ja paikkaan asettuminen olivat osa kansalaiseksi kasvamisen 
prosessia, jota sivistyneistö ohjasi. “Hyvän maun” annettiin ymmärtää olevan 
tietyn luokan sisäsyntyinen taipumus ja toisille opettavaista ja kasvattavaa. 

Kodeille annettu kaksoisrooli kotitalouden perustana ja perhe-elämän rauhan 
tyyssijana sai sivistyneistön ja erityisesti taiteilijoiden ajatuksissa kolmannen 
tehtävän: kodin tuli esteettisenä kokonaisuutena kuvastaa kansakunnan 
alkuperää ja kulttuuria. Sivistyneistön muotoilemaan kansakuntakuvaan tarvittiin 
työteliään kansan kasvitarhojen lisäksi puutarhoja, joissa luonnon ja kulttuurin 
kohtaaminen muotoutui taiteeksi joko puutarhan fyysisenä muotona tai 
taiteilijan inspiraation lähteenä. Kun pienviljelijäin puutarhat noudattivat tarkoin 
määriteltyä ja sopivaksi katsottua mallia, tuli sivistyneistön oman kotipuutarhan 
osoittaa omistajansa makua ja taiteellisuutta. Taiteilijoiden maallemuuton voi 
ajatella olleen tietoinen moderni teko, kuten maalle asettumista seurannut 

588 Vanamo 1911,10. Elfvingin 1920-luvun jälkipuolella käymä kirjeenvaihto paljastaa, että 
hän tunsi itsensä syrjäytetyksi ja jääneensä vaille tunnustusta. ES 100, KA; Leena Screenin 
kokoelma, Ester Ståhlbergin ja Hanna Saikun kirjeenvaihto.



puutarhan perustaminenkin. Puutarhoista muodostui oma erityislaatuinen 
modernin elementti, jota ei voi tarkastella ”vain” yksityisenä kodin maisemana. 
Niistä tuli keino ilmaista yksilöllisyyttä vastalauseena teollistumisen mukanaan 
tuomalle massatuotannolle. Oman kodin merkitys itsetunnolle ja elämänlaadulle 
oli tärkeä keskustelunaihe 1900-luvun alussa.589

Puutarhan esteettisyydestä kirjoitettiin tutkimuksen ajanjaksolla taiteen, 
historian ja luonnon liittona, ja omavaraisuudesta, siisteydestä, järjestyksestä 
ja ahkeruudesta tehtiin näin kansalaiskasvatuksen tehtävän lisäksi kulttuurin 
rakentamisen välineitä. Taiteilijahuviloista puutarhoineen tuli tämän kulttuurin 
rakentamisen ja näkyväksi tekemisen näyttämöitä. Puutarhasta tuli yksi 
kodin huoneista ja taiteesta puhuttiin suhteessa puutarhan tilan jäsentelyyn, 
kasvivalintoihin ja kodin piiriin liittyvien yksityiskohtien hiomiseen yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi. Ainolassa kansanvalistuksen puutarhaviljelyn käytännölliset 
opit yhdistyivät kokonaisvaltaisen puutarhakodin ihanteeseen. Ainolan 
puutarhassa suomalaisen luonnon voima, joka kumpusi suhteesta omaan 
maahan, jalostui naisen työn kautta arkipäivän taiteeksi. Hyöty ja kauneus 
yhdistyivät saumattomasti puutarhassa, joka oli perheen kotitalouden perusta.  
Eino Leinon kiitoskortissaan toukokuussa 1925 Ainolan väelle osoittama 
Voltaire -sitaatti ”Il faut cultiver notre jardin” viittaa taiteen, luovuuden ja 
taiteilijoiden tehtävän merkitykseen. Aino Sibeliukselle osoitettuna lause 
koskettaa myös Ainolan keväistä puutarhaa ja nostaa puutarhanviljelyn taidon 
taiteen – musiikin ja runouden – rinnalle.590

Vuonna 1932 vastaperustettu Suomen Kotipuutarha-Liitto lähestyi 
professorinrouva Aino Sibeliusta kutsulla liittyä liiton vähintään 
kymmenhenkiseen neuvottelukuntaan. Kotipuutarhan painavasta 
yhteiskunnallisesta merkityksestä kertoi neuvottelukunnan kokoonpano. 
Rouva Sibeliuksen lisäksi siihen kutsuttiin taiteilijoita, piispoja, ministereitä, 
professoreita ja entisiä presidenttejä rouvineen.591 Saatekirjeessä liiton tehtäväksi 

589 Hunt 1992, 256. 

590 Donner 2015, 169.

591 Suomen Kotipuutarha-Liiton hallitukseen kuuluivat hallitussihteeri J. H. Konttinen, 
taiteilija Ilmari Virkkala, puutarhuri Mikko Jortikka, Juho Salokannel sekä Niilo Rauvala. 



asetettiin kotipuutarhaviljelyn edistäminen sekä hautausmaiden suunnittelun ja 
hoidon edistäminen maassamme. Kansalaisten puutarhojen kautta ilmenevän 
terveen kiinnostuksen luontoa ja isänmaata kohtaan sekä menneitten muiston 
kunnioittamisen katsottiin antavan kuvan ”kansan henkisestä tasosta”. Rojuisat, 
alastomat pihat maaseudulla ja kaupunkien huvila-alueilla eivät kuitenkaan 
kertoneet ”luontoa kultivoivan” sivistyskansan luonteesta esimerkiksi 
maahamme saapuville ulkomaisille vieraille.592

Tuskinpa huomaamme tällä hetkellä mitään jalompaa ja toiselta puolen valtiota 
vähemmän rasittavaa työttömyyden lieventämiskeinoa ja kotoisine tuotannon 
kohottamista, kuin kotipuutarhain kehittäminen ja uusien perustaminen, siis 
samalla asuntojen ympärystön somistaminen sekä kansalaisten terve kiinnostus 
luontoon ja isänmaahan.593

Samalla kun kotipuutarha kantoi saatekirjeen tekstissä mukanaan 
puutarhaviljelyyn 1800-luvun lopulta lähtien liitettyjä ajatuksia luonnosta 
ja isänmaasta, terveydestä ja siisteydestä, se asettui moderniin yhteiskunnan 
synnyn myötä kehittyneiden uusien tilojen, kuten hautausmaiden ja 
kaupunkipuistojen rinnalle. Hautausmaat ja kaupunkipuistot liittyivät 
kaupunkien kehitykseen ja niiden avulla pyrittiin ratkomaan kaupunkilaisten 
terveyteen ja vapaa-ajan viettoon liittyviä ongelmia. Myös kotipuutarhoilla oli 
erityinen tehtävä uudistuvassa yhteiskunnassa. Kotiin liittyvän puutarhan avulla 
haluttiin kasvattaa kansalaisia ja kulttuuria, jonka hedelmät koituisivat koko 
yhteiskunnan hyväksi.594

Neuvottelukuntaan kutsuttiin Aino Sibeliuksen lisäksi lehtori E. J. Reinilä, tohtori 
Armas Ruotsalainen, rouva Edit Reinilä-Hellman, presidentti Relander, presidentinrouva 
Svinhufvud, presidentinrouva Ståhlberg, taiteilija V. Soldan-Brofelt, toimitusjohtaja 

K.E. Kivirikko, professori Väinö Voionmaa, professori El. Kaila, professori J. Valmari, 

R. Gripenberg, arkkipiispa Ingman, tohtori Paavo Virkkunen, piispa Erkki Kaila, piispa 
Gummerus, ylijohtaja, tohtori O. Mantere. Liiton perustamispöytäkirjan saatekirje, SP 95, 
KA.

592 Kotipuutarha -liitto, 7.10.1932, Liiton perustamispöytäkirjan saatekirje, SP 95, KA.

593 Kotipuutarha -liitto, 7.10.1932, Liiton perustamispöytäkirjan saatekirje, SP 95, KA.  

594 Rogers, 2001, 313. Elsiabeth Barlow Rogers pitää modernisoituvan yhteiskunnan merkkeinä 
kaupunkipuistoa ja hautausmaita.



Käsitykset kotipuutarhan muodosta ja sisällöstä vakiintuivat 1930-lukuun 
mennessä. Edelleen kannettiin huolta siivottomista pihapiireistä ja 
hoitamattomista huviloista, mutta tarjolla oli valmiita malleja ja ratkaisuja 
tilanteen parantamiseksi. Puutarhakirjallisuudessa ei enää tehty selvärajaista 
eroa ”kansan” tai ”yläluokan” puutarhojen välillä, vaan puutarha oli muuttunut 
turhuudesta ja hullutuksesta osaksi arkea kukkineen, hedelmäpuineen, 
marjapensaineen ja kasvimaineen.  Hyötyviljelyn edistämistä pidettiin edelleen 
tärkeänä, mutta huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten liiallinen hyötyviljelys 
oli pilannut monia kauniita paikkoja. Puutarhan kokonaisuuden tuli olla hyödyn 
ja esteettisyyden suhteen tasapainossa, eivätkä kasvimaiden suorat rivit enää 
riittäneet kauneuden mitaksi.595  

Kansalle suunnattu ohjaava ja opastava puutarhavalistus muuttui tiedon 
ja taitojen jakamiseksi asiaan perehtyneiden kesken. Emännän tietokirjan 
ensimmäisessä painoksessa vuonna 1931 puutarhan eri elementtejä käsiteltiin jo 
laajasti kasvitarha-aiheiden lisäksi. Hakusanat kivikkokasveista ja monivuotisten 
koristekasvien kasvatusohjeista puutarhaharjoitteluun ja puutarhatyökaluihin 
kertovat ilmiöstä, jota ei erikseen tarvinnut selittää: esimerkiksi aikanaan 
kiistelty ja mieliä kuohuttanut puutarhapuku esitettiin nykyaikaisena ja 
arkipäiväisenä asiana: 

Puutarhapuku on nykyaikana aina housupuku. Sen malli vaihtelee kunkin 
kantajan mielen mukaan paitsi kouluissa ja opistoissa, joiden oppilailla on 
yhtenäinen pukumalli. Suuresti suositut ns. suojuspuvut ovat polvihousuisina 
erittäin sopivia myöskin puutarhatyötä tehtäessä, sillä pitkähousuinen ei 
puutarhapuku saa olla.596 

Myös puutarhasuunnitelmia oli mahdollista tilata ammattilaisilta mitä 
erilaisimpiin tarpeisiin. Suomen Kotipuutarha-liiton julkaisemassa Puutarha 
ja Koti -lehdessä annettiin seikkaperäiset ohjeet oman tontin alustavasta 
mittaamisesta puutarhasuunnitelman laatimista varten. Liiton suunnittelujaosto, 
johon kuuluivat muun muassa taiteilija Ilmari Virkkala, puutarha-arkkitehti 

595 Ks. esim. Salonen 1933. Puutarha ja koti 4–5/1939, 15–19. Suomen kotipuutarha-liitto 
julkaisi omaa lehteä vuodesta 1933 vuoteen 1940 parhaimmillaan 12 numeroa vuodessa. 

596 Hannula, Gebhard et al. 1939, 1122–1123.



kotitalouksille.597 Marttojen puutarhakonsulentti Elisabeth Koch kiinnitti 
Hemträdgården -teoksensa neljännen painoksen (1940) esipuheessa 
huomiota menneen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuneeseen 
muutokseen. Ilmestyessään ensimmäisen kerran vuonna 1919 teos oli lähinnä 
puutarhan perustamisen ”aapiskirja”, jossa annettiin yksinkertaisia neuvoja 
puutarhaviljelyn aloittamiseksi, mutta myöhemmissä painoksissa kotipuutarha 
oli jo olemassa erilaisine variaatioineen. Koch esitteli yhteiskunnan muutoksen 
mukanaan tuomia puutarhatyyppejä, kuten esimerkiksi omakotipuutarhan, 
huvilapuutarhan, viikonloppumajan puutarhan.598 

Tutkimukseni kohteena olleessa kotipuutarhan muotoutumisen prosessissa 
etsittiin ja valikoitiin, kokeiltiin, hyväksyttiin ja hylättiin erilaisia vaihtoehtoja. 
Oli välttämätöntä riisua puutarha hetkellisesti taiteiden vaatteista, jotka 
demokratisoituvassa ja modernin kynnyksellä olevassa kansalaisyhteiskunnassa 
näyttivät yläluokkaisilta hepeneiltä. Uusi, muotoutuva kotipuutarha irrotettiin 
puutarhataiteesta ja pelkistettiin kasvitarhaviljelykseksi. Miltei samaan 
hengenvetoon sille kuitenkin alettiin tehdä uutta pukua ja se liitettiin uudelleen 
tuohon historialliseen puutarhataiteen traditioon tyyli- ja merkitysviittein. 
Puutarhan huonemaisuuden voi ajatella periytyvän jo keskiaikaisen hortus 
conclusuksen, suljetun puutarhan, ideaalista. 1700-luvun maisemapuutarhaan 
liitetyt ajatukset tunteista ja havainnoista palasivat osana puutarhan subjektiivista 
kokemusta – vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Kotipuutarhan 
muotoutumisen prosessi ei tuottanut pysyvää lopputulosta kuin ehkä hetkellisenä 
paperille tallentuneena illuusiona. Siinä määrittyivät ne osaset, josta kotia 
ympäröivä puutarha rakentui ja jotka sen toteutumiseksi tarvittiin. ”Moderni 
vihreä” oli kuitenkin tullut jäädäkseen osaksi asuinympäristöjä maaseudulla ja 
kaupungeissa.599 

Kotipuutarhan muotoutumisen monipolvinen ja moneen suuntaan kurkottava 
kehityskulku herättää tutkimuksen päätteeksi uusia kysymyksiä. Missä 
kotipuutarha on nyt?  Miten kotitalouteen kiinnittynyt naisten tekijyys 
vaikutti seuraavan sukupolven – ensimmäisten maisema-arkkitehdeiksi 
kouluttautuneiden naisten – ammattikuvaan ja toimintaan?  

597 Katso esimerkiksi Puutarha ja koti 4/1938 ja 4–5 1939. 

598 Koch 1940, 13–15.

599 Haney, 2010. David H. Haney määrittelee 1900-luvun puutarhan moderniksi vihreäksi. 



Ensimmäiseen kysymykseen on helppoa ja houkuttelevaa vastata. Pikainenkin 
vilkaisu 2010-luvun populaarien puutarhalehtien ja -kirjojen maailmaan kertoo, 
että puutarhaa määrittävät ennen kaikkea yksilölliset mielihalut ja toiveet, 
muoti ja kaupallisuus. Kotipuutarha näyttäytyy tutkijan silmiin nykyisessä 
muodossaan karusti sanottuna kulutuspuutarhana, johon heijastuvat ensisijassa 
nopeatahtiset trendivaihtelut. Puutarhaa sisustetaan eri tavoin, ja ihanteena 
voi kiinalaisen tai japanilaisen puutarhan sijaan yhtä hyvin olla englantilainen 
cottage garden. Vaihtoehtoisesti puutarhan tila on voitu omistaa jonkin erityisen 
kasvilajin kasvattamiselle. Puutarhasta on muodostunut enemmän harrastus kuin 
kotitalouden osa ja sen yhteiskunnallinen merkitys on supistunut. 

Toisaalta monet puutarhaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 
liitetyt ajatukset ja ihanteet ovat edelleen voimissaan, mutta esiintyvät 
jälleen uudenlaisessa puvussa. Ekologisten ongelmien herättämä huoli 
ruuan riittävyydestä ja maapallon kestokyvystä on suunnannut huomion 
hyötyviljelyyn ja sellaisiin viljelytapoihin ja kasveihin, jotka olivat arkipäivää 
tutkimukseni ajanjaksolla 1900-luvun alussa. Ihmiset ovat kiinnostuneet 
oman puhtaan ravinnon tuottamisesta, lähiruuasta ja alkuperäisten lajien 
ja lajikkeiden viljelystä. Puutarhanhoito nähdään hyvinvointia lisäävänä ja 
terveyttä edistävänä, parantavana toimintana. Myös puutarhaan liittyvät tunteet 
ja havainnot ovat nousseet uudella tavalla esille. Puutarha kokemuksena ja 
omana mielenmaisemana näyttäytyy ainutlaatuisella tavalla Virpi Suutarin 
dokumenttielokuvassa Eedenistä pohjoiseen (2014), jossa seurataan yhdeksän 
pariskunnan työtä heidän omissa puutarhoissaan. Etusijalle elokuvassa 
nousevat henkilöiden suhde puutarhaan, kokemukset ja puutarhalle annetut 
henkilökohtaiset merkitykset. Kokonaisuutena voisi puhua puutarhan ja 
puutarhaviljelyn taidon uudenlaisesta noususta.

Tutkimuksessani vuosisadanvaihteessa 1900 muotoutuva puutarha näyttäytyy 
vanhan ja uuden ajan leikkauspisteessä syntyvänä uutena tai uudeksi kuviteltuna 
tilana. Ikiaikaista kantamusta – paratiisin muistoa – mukanaan kuljettavana 
tilana se oli houkutteleva kasvualusta tutkimusajankohdan aatteille, ihanteille 
ja yhteiskunnallisille ilmiöille. Se oli kokeilujen tila, jossa taiteen ja luonnon, 
kaupungin ja maaseudun, sosiaaliluokkien ja sukupuolten, menneisyyden ja 
tulevaisuuden suhteita koeteltiin. Nämä kokeilut ja mittelöt jatkuvat yhä edelleen 
ja kotipuutarhan proosa ja runous muotoutuvat yhä uudelleen kunkin ajan 



tarpeiden ja sille esittämien vaatimusten mukaan. Meidän on vain tunnistettava 
puutarhan lauseenjäsenet ymmärtääksemme, onko se, mitä puutarhassa tapahtuu, 
jotain aivan uutta vai vanhasta juuresta versovaa.

Toinen esittämistäni kysymyksistä vaatii jatkotutkimusta. Muiden muassa Jenny 
Elfvingin ja Elisabeth Kochin esimerkki sekä puutarhan ja kodin kiinteä yhteys 
teki ammattiin pyrkimisen mahdolliseksi heitä seuraavien sukupolvien naisille 
– mutta oliko se samalla rajoitus? Jatkossa on tarpeen tarkastella esimerkiksi 
Katri Luostarisen (1915–1991), Maj-Lis Rosenbröijerin (1926–2003) ja Leena 
Iisakkilan (1927–) toimintaa ja tuotantoa ja kysyä, millaiseksi heidän uransa 
mutoutuivat? Nämä kolme naista opiskelivat ulkomailla ja suunnittelivat, 
kirjoittivat ja opettivat ja vaikuttivat alan järjestötoiminnassa uransa aikana. 
Heidän roolinsa modernin yhteiskunnan maiseman muotoilemisessa on 
kokonaisuutena vielä selvittämättä.  Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo vuonna 
2015 ilmestynyt Sonja Dümpelmannin ja John Beardsleyn toimittama Women, 
Modernity and Landscape Architecture -teos, joka osoittaa, että maisema-
arkkitehtien suhteellisen nuoren ammattikunnan ja alalla toimineiden naisten 
historian kirjoittamattomuus ei ole ainoastaan suomalainen, vaan myös 
kansainvälinen ilmiö.600 

600 Dümpelmann, Beardsley 2015, 1–4.
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Kuvat Julia Donner, ellei toisin mainita. 

s. 14 
Edith 
Akvarelli, tuntematon tekijä, 1900-luvun alku 
Lepaan puutarhamuseon arkisto

s. 58 
Bagarla och en del af Runsala, Johan Knutson. 

 
Julia Donnerin kokoelma

s. 77 
”Uudisraivaajat” 
Postikortti, 1900-luvun alku  
Julia Donnerin kokoelma

s. 77 
Rantatorppa 
Valokuva, 1910-luku, J. V. Burgman 
Museovirasto, historian kuvakokoelma

s. 88 
Puutarhakirjojen kansia  
Julia Donnerin kokoelma 
Kansalliskirjasto 
Kungliga biblioteket, Stockholm 
Lepaan puutarhamuseon kirjasto

s. 102 
Jenny Elfvingin viljelypäiväkirja, Haapavesi 1896 
Lepaan puutarhamuseon arkisto



s. 128 
Järvenlinnan puutarhakoulun oppilaita lavatarhassa, 
1910-luku, valokuvaaja tuntematon. 
Eva Tuomisen kokoelma

s. 128 
Järvenlinnan puutarhakoulun oppilaita koulun puistossa, 
1910-luku, valokuvaaja tuntematon 
Eva Tuomisen kokoelma

s. 146 
Jenny Elfvingin teosten kannet 
Julia Donnerin kokoelma

s. 155 
Järvenlinnan puutarhakoulun oppilaita piirustuslautojen ääressä, 
1910-luku, valokuvaaja tuntematon

s. 159 
Pikkuviljelijän puutarha 
Elna Zimmermann, 1910-luku 
Eva Tuomisen kokoelma

s. 160 
N:o 2 Mökkiläinen Antreassa. Alkuperäinen paikka. 
N:o 3 Mökkiläinen Antreassa. Ensimmäinen suunnitelma. 
Elfving, Jenny 1913. Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille. Helsinki: 
Otava.

s. 162 
N:o 13 Pienviljelijä Antreassa 
Elfving, Jenny 1913. Puutarhasuunnitelmia pienviljelijöille. Helsinki: 
Otava.



s. 164 Puutarhasuunnitelmia 
Ensimmäinen rivi: Müller, Daniel 1858 
Toinen rivi: Lindgren, Erik 1907, Hangasoja M. 1910 
Kolmas rivi: Kornman, J. K. 1907, Elenius, Edvard 1915

s. 172 
Sippolan puutarhakoulun oppilaita kuvioistutuksen äärellä, 
1900-luvun alku, valokuvaaja tuntematon. 
Ester Ståhlbergin kokoelma, Kansallisarkisto.

s. 172 
Jenny Elfvingin suunnittelema istutus Kangasalan kotitalousopiston 
pihamaalla, 
1920-luku, valokuvaaja tuntematon. 
Leena Screenin kokoelma.

s. 180 
Villa Rastlösa 
1920-luku, Jenny Elfving. 
Teoksesta Suomalaista puutarhataidetta (1929)

s. 192 
Pekka Halonen 
Puutarhasta, 1913 
Öljy pahville, 50,5 x 42 cm 
Ateneumin taidemuseo, Kansallisgalleria/ Kirsi Halkola

s.208 
Ainola 
Postikortti 
Julia Donnerin kokoelma



s. 218 
Markus Konttinen 
Kielo, 2006 
Tussi, pastelli ja vesiväri paperille, 21 x 29,5 cm 
Taiteilija, julkaistu tekijän luvalla. 

s. 232 
Markus Konttinen 
Mänty, 2015 
Pastelli, 21,0 x 29,7 cm 
Taiteilija, julkaistu tekijän luvalla.

s. 240 
Aino Sibelius kasvimaalla, 1940–1945. 
Santeri Levas 
Suomen valokuvataiteen museo
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