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Historiallisten puutarhojen ja puistojen 
inventointikoulutus Turussa 14.–18.6.2010 

 

Suomessa on suuri joukko historiallisesti arvokkaita puutarhoja ja puistoja, joista ei ole 
koottuna minkäänlaista perustietoa. Puutarhakulttuuriperinnön säilyminen on vaaka-
laudalla käytön muutosten, omistajanvaihdosten ja pelkän hoitamattomuuden tai koh-
teeseen sopimattoman hoitotavan vuoksi. Tällä hetkellä maamme historiallisten puutar-
hojen tarkka luku, ikä ja kunto eivät ole edes viranomaisten tiedossa. Puutarhainven-
tointia varten on olemassa Museoviraston opas /Portti puutarhaan/ (2001). 
 

Järjestäjät Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma  
 ja Turun kesäyliopisto 

Aika  14.–18.6.2010, yhteensä 36 h, joista luentoja 18h ja kenttätyötä 18h. 
 Päivittäinen koulutusaika klo 8–16, paitsi 18.6. klo 8–12.  
Paikka Luennot  Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus  
 Kenttätyöt  Turun alueen puistoissa ja puutarhoissa 
Kurssinjohtajat Prof., FT Maunu Häyrynen & projektitutkija, FM Essi Lindberg (Turun yliopis-

ton Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma) 
Kohderyhmä Central Baltic Interreg IV A Programme 2007–2013 ohjelma-alueella toimivat 

tai siihen muuten sidoksissa olevat museo- ja viheralojen ammattilaiset sekä 
muut historiallisten puutarhojen parissa työskentelevät (ks. karttaliite). 

Tavoitteet Historiallisten puistojen ja puutarhojen inventoinnin täydennyskoulutuskurssi 
on tarkoitettu antamaan Museoviraston Portti puutarhaan -oppaan (2001) pohjalta 
perustiedot puutarhainventoinnin tarkoituksesta ja toteutuksesta sekä taustaa 
puutarhojen historiasta, tyyleistä, sommittelusta ja vanhoista puutarhakasveista. 
Puutarhainventointia harjoitellaan myös käytännössä Turun alueella.  

Luentojen teemat Inventoinnit viranomaisnäkökulmasta, puutarhojen historialähteet, inventointi- 
(suomeksi & englanniksi) mallit ja niiden soveltaminen historiallisiin puutarha- ja puistokohteisiin,  

Suomen puutarhataiteen historia, puu- ja ruohovartiset kulttuurilajikkeet  
suomalaisissa puutarhoissa, suunnittelijan näkökulma inventointeihin se-
kä kansalliset kaupunkipuistot inventointinäkökulmasta  

Osallistujamäärä enintään 30 osallistujaa 
Osallistumismaksu Kurssi on osallistujille maksuton (majoitukset, ruokailut ja matkat sekä siirty-

miset kenttäkohteisiin ovat omakustanteisia). Kurssi rahoitetaan DEVEPARK 
– Historiallisten puistojen kestävä kehittäminen ja hoito Suomessa ja Virossa 
2009–2012 -hankkeesta: http://devepark.utu.fi 

Materiaalit Pohjamateriaalipaketti (sis. kurssiohjelman & ennakkotehtävän) sekä tietoa 
majoitusvaihtoehdoista toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen lähetettävässä  

 vahvistuskirjeessä. 

Sitova ilmoittautuminen 28.5.2010 mennessä Turun kesäyliopistoon, p. +3582232 3302. 
Email: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, www.turunkesayliopisto.fi.  
Ilmoitathan samalla taustayhteisösi, toimesi ja mahd. osallisuutesi DEVEPARK-
hankkeeseen. 

Lisätiedot Lisätietoja kurssin sisällöistä: Essi Lindberg, essi.lindberg@utu.fi,  
 p. +35850 3308 370. 
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Ohjelma-alueen kartta (lähde: http://www.centralbaltic.eu/programme). 
 

 


