
 

 

KOKOUSKUTSU 

Puutarhataiteen seuran syyskokous pidetään maanantaina 19.11.2012 klo 17.30 Helsingissä, Tieteiden talo, 

sali 309, Kirkkokatu 6. 

Kokouksen jälkeen maisema-arkkitehti, MML Anne Rihtniemi-Rauh tulee puhumaan Hämeenlinnan 

Kaupunginpuiston eli Parkin hoitosuunnitelmasta. 

Lisää tietoa Kaupunginpuiston hoitosuunnitelmasta kutsun kääntöpuolella ja internetissä osoitteessa 

http://www.hameenlinna.fi/Hameenlinna-tietoa/Viestinta/Rakentamisen-ilmoitukset/Hameen-linnan-ja-Ojoisten-

kartanon-maisemanhoitosuunnitelma/ Tämän linkin takaa löytyy Kaupunginpuiston hoitosuunnitelma (luonnos), (pdf, 

3Mt) 

 

Tervetuloa! 

 

 

Kokouksen esityslista: 

1. Kokouksen avaus 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

4. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013 

5. Seuran talousarvioehdotus sekä jäsenmaksun ja luottamushenkilöiden palkkioiden määrääminen 

vuodelle 2013 

6. Hallitusten jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle. 

7. Tilintarkastajien ja varamiesten vaali 

8. Muut kokoukselle etukäteen tehdyt esitykset 

9. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

Lisätietoja:  

Mona Schalin, puheenjohtaja, mona.schalin@welho.com 

Mari Soini, sihteeri, mari.soini@aalto.fi 

  



Hämeenlinnan Kaupunginpuisto rakennettiin maisemapuistoksi 1840-60-luvuilla 
 
Kuvernööri Otto Rehbinder rakennutti Kaupunginpuiston Pyövelinmäen kukkulalle kaupunkilaisten 
kävelypuistoksi sieltä avautuvien kauniiden maisemien vuoksi. Hänen tavoitteena oli korostaa maiseman 
ominaispiirteitä ja näkymiä sekä muodostaa tilallisesti vaihteleva maisemapuisto. Kuvernöörin ohjauksessa 
rakennettiin polkuverkosto ja paviljonkeja sekä istutettiin puilla ja pensailla puistotaiteellisia sommitelmia. 
Puistoon istutettiin 1840-50-luvuilla noin 200 puuta. Niistä osa oli kasvatettu kuvernöörin omissa 
taimitarhoissa tai kerätty virkamatkoilla lähiseuduilta. Polkujen varsille ja alarinteille istutettiin jalopuita ja 
lakialueelle hieskoivuja, visakoivuja, kuusia ja mäntyjä. Myös vierasperäisiä havupuita, kuten 
siperianlehtikuusia ja -pihtoja sekä sembramäntyjä istutettiin. 1860-luvulla puiston aluetta laajennettiin 
pohjoiseen. Rantaan rakennettiin graniittimuurilla tuettu käytävä ja vähän ylemmäs rinteeseen toinen 
käytävä luiskan ja osittain muurin varaan. Käytävien välisestä alueesta tehtiin maisemapuiston kaltainen. 
Siinä rakennettiin portaita ja yhdyskäytäviä sekä näköalatasanne ja tehtiin istutuksia. 
 

 
1860- tai 80-luvulla otetussa valokuvassa näkyy neljä paviljonkia, ravintolarakennus, puistotoimikunnan 
puutarha, rantamuuria ja puistokäytäviä. Kuva osoittaa, että puiston Vanajalle suuntautuva rinne on ollut 
varsin avoin maisemapuisto, jossa on ollut yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Havupuista suurimmat lienevät 
alkuperäisiä paikalla kasvaneita luontaisia puita ja pienemmät asetelmaksi istutettuja. Rannassa erottuu 
muuri ja kaksi laituria. Toinen rantautumisen paikka näyttää olevan puistotoimikunnan puutarharakenteesta 
vasemmalle. Ravintolan takana näkyy havupuuvaltaista metsää ja paviljonkien takana suurimmaksi osaksi 
lehtipuita. Tie näyttää olevan vanhan tien paikalla. 
 
Puiston kehitys 
Vuosikymmenien kuluessa puu- ja pensasistutuksia täydennettiin. Vanhojen valokuvien perusteella näyttää 
siltä, että myös päänäkymien eteen ja ennen avoimiin maisematiloihin tehtiin istutuksia. Puita kylväytyi myös 
luontaisesti. Nuorten puiden määrä lisääntyi voimakkaasti, kun alueen niitto lopetettiin 1970-luvulla. 
Varttuva ja tihenevä puusto muutti maisemapuiston tilallisen rakenteen ja umpeutti näkymät vähitellen.  
 
Ongelmat nykyisessä kaupunginpuistossa  

 Suurin ongelma on maisemapuiston päänäkymien umpeutuminen.  

 Vanhojen hieskoivujen ja pihtojen huono kunto. Nämä vanhat puut ovat epävakaita ja 
vaarallisia, koska ne voivat katketa tai yllättäen pudottaa isoja oksia poluille tai 
rakenteiden päälle. Myös tammien kuivuneet oksat aiheuttavat vaaraa. Vanhoja kuusia 
vaivaa kaarnakuoriainen. 

 Vanhojen pitkäikäisten maisemapuiden aseman heikentyminen tiheän alikasvoksen 
vuoksi. Monia komeita  ’jättiläisiä’ ei näy ja niiden latvusmuoto heikkenee.  

 Puuston ja pensastojen levitessä on puiston sisäisiä näkymiä umpeutunut ja puiston 
tilarakenne on hajonnut. 

 Alkuperäisen selväpiirteisen rajaus on hälventynyt järven ja puiston välillä. 
 
Hoitosuunnitelma 
Hoitosuunnitelmassa lähtökohtana on, että kaupunginpuisto on merkittävä historiallinen puisto. Hoidon 
tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa vanhan puiston historiallisia ja maisemallisesti arvokkaita piirteitä. 
Tarkoituksena on hoitaa puistoa jatkuvasti niin, että sen arvokkaat ominaispiirteet säilyvät tai saadaan esiin, 
jos ne ovat häviämässä. 

maisema-arkkitehti, MML Anne Rihtniemi-Rauh 


