
                                                                                                                                                   
  
 
Kartoitus historiallisten puistojen ja puutarhojen inventoinneista Suomessa 
 
Suomen ja Viron yhteistyönä käynnistettiin syksyllä 2009 DEVEPARK-hanke, jossa paneudutaan 
historiallisten puistojen kestävän hoidon kehittämiseen ja matkailun edistämiseen.  Hankkeeseen 
liittyen selvitämme, mitä ja kuinka paljon historiallisista puisto- ja puutarhakohteista Suomessa on 
inventoitu. Usein esimerkiksi rakennuskanta on inventoitu tai jossakin vaiheessa on tehty 
kasvikartoitus. Olemme etenkin kiinnostuneita tietämään, miten kulttuurikasvit ja niiden alkuperä 
(vanhat lajikkeet, ns. perinnekasvit) on kasvillisuusinventoinneissa huomioitu.  Esimerkiksi, mikä 
osa puiston tai puutarhan kasvillisuudesta on alkuperäistä tai erityisen vanhaa istutusta ja mikä osa 
on uudempaa. 
 
Toivomme, että vastaatte Excel-taulukkoon kustakin tietämästänne historiallisesta 
puutarhakohteesta tiedot omalle rivilleen. Ilmoitetuista kohteista valitsemme joukon sellaisia 
historiallisesti merkittäviä puistoja tai puutarhoja, joissa on vielä jäljellä erityisen vanhaa 
puutarhakasvillisuutta ja joihin voisi valita paikalle tyypillisen perinnetunnuskasvin. Testaamme 
myös kehittämäämme menetelmää kasvikarkulaisten löytämiseksi sekä haemme tietoa ja tarinoita 
vanhasta puutarhakasvillisuudesta.  
 
Olemme erityisesti kiinnostuneita Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, 
Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden historiallisista puisto- ja 
puutarhakohteista, mutta otamme mielellämme vastaan tietoja myös muun Suomen kohteista.  
 
Vastaanottajiksi olemme valinneet avainhenkilöitä, joilla on joko henkilökohtaista tai asemansa 
puolesta saatua tietoa inventoinneista sekä historiallisista puistoista ja puutarhoista Suomessa. 
Toivomme, että välittäisitte kyselyämme eteenpäin alan asiantuntijoille tai muuten kohteista 
tietäville, myös vaillinaiset tiedot ovat arvokkaita.   
 
Vastausaika: mielellään juhannukseen mennessä (27.6.2010). Taulukon täyttäminen vie aikaa 
arviolta 5-20 min/kohde.   Pyydämme lähettämään täytetyn taulukon sähköpostitse osoitteeseen: 
merja.hartikainen@mtt.fi  
 
Antamienne tietojen pohjalta tehdään kooste historiallisista puistoista ja puutarhoista. Lisäksi 
tavoitteenamme on saada kokonaiskuva tehdyistä inventoinneista ja tietoja käytetään myös 
perinnetunnuskasvien nimeämiseksi. Vastaava kartoitus tehdään myöhemmin myös Virossa.  
 
Kiitos vastaamisesta. 
Lisätietoa kyselystä:  
Merja Hartikainen, merja.hartikainen@mtt.fi, 040–8327953 
 
Lisätietoja DEVEPARK-hankkeesta: Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen vetämässä 
hankkeessa on 16 suomalaista ja virolaista kumppania. Hanketta rahoittaa EU:n Central Baltic Interreg IVA -ohjelma. 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta ovat mukana Kansallinen kasvigeenivaraohjelma Jokioisista ja 
Puutarhatutkimus Piikkiöstä.  
http://www.devepark.utu.fi; 
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/Hankkeet/devepark 
 
 
  
 

 
Firenzen julistuksen mukaan historiallisella puutarhalla tarkoitetaan rakennus- ja 
puutarhakulttuurin luomusta, jolla on yleistä historiallista ja taiteellista merkitystä. Lisäksi 
historiallisen puutarhan arvo voi perustua ainutlaatuiseen kasvilajistoon, maisemaan tai puutarhan 
käyttötapoihin. Historiallisia puutarhoja voivat olla myös vaatimattomammat ”kansanpuutarhat”. 
 


