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ANJALAN KARfANON PUISTO JA PUUfARHA

Historiallinen selvitys ja hoitosuunnitelman tavoitteet

1. Toimeksianto

He!mlkuussa 1995 museovirasto Wasi toimlstoltani Anjalan kartanon ympäristöä
koskevan selvitys-, arvtolnti- ja suunnittelutyön. Tehtäväksi annettiin tutkia kohteen
historiaa, verrata sitä nykyalkaan ja ennakoida tulevaa kehitystä, kartoittaa hoItotarvetta ja luoda tavoitteet tulevalle restauroIntisuunnittelulle. '!Yöhön kuulu! myös
jatkotutkImustarpeen kartoitus. '!Yön seurannasta on museoviraston puolesta vastannut arkkitehti MaIja lvars.
Anjalan kartanosta ei ole aiemmin tehty rakennus- tai ympäristöhistorialllsta selvitystä. Seuraavassa perehdytään varsin perinpojaisesti kartanosta löytynelsiln harvoihin
arklstolåhtelsiln. Niiden avulla on voitu löytää puutarhan ja puiston kehityksen kannalta tärkelmInåt ajanjaksot, jolta ovat olleet 1760-80-luvut, 1800-luvun kaksi ensimmäistä sekä sen puolivälin Jälkeiset vuosikymmenet. Tärkeimmiksi jatkotutkImustarpeiksi ovat Ilmenneet puistossa, varsinkin raunioiden ympäristössä tehtävät kaivaukset ja kasvlllisuuslnventolnti. Arkistolåhtelstä låhinnä sukujen kiIjeenvaihtoon
tutustuminen saattaisi tuoda lisätietoja puutarhan ja puiston vaiheista.
ArkIstotyö on tehty talven 1994-95 alkana, maastokäynntt syksyllä 1994 ja keväållå
1995. Anjalaa koskevaa aineistoa sållytetään valtionarkistossa, museoviraston historian kuva-arklstossa ja maanmlttaushalltuksen arklstossa.
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2. Anjalan kartanoympårlstön historiaa
2.1 Aika ennen Anjalan kartanoa
Kartanon vieressä oleva Ankkapurhan koski on ollut tunnettu kalastuspaikka jO vuosisatojen ajan. Vuonna 1415 annetussa Turun hovioikeuden maakiIjassa Ankkapurha
oli häma..Iåisten ja savolaisten välisen nautintarajan alkupiste, jonka hämäla..tset olivat
jo vanhastaan vallanneet. Kun 1458 tehtiin rajamäär:tttely Hämeen ja Viipurin läänien
talonpoiklen vällllä, lähti raja taas Ankkapurhasta. Enstmmä.lnen asiakiIjatieto Anjalan kylästä, tuomio Anjalan rajoista on vuodelta 1477. 1500-luvulla Anjalan kylää
verotettiin muita raskaammin Ankkapurhan kalastuksen takia. (Oksanen 1981 s.41)
Kustaa Vaasa kävi Anjalassa tarkastusmatkallaan 1555-56. Matkan seurauksena
rakennettiin Ankkapurhaan kruunun toimesta kalastuslaitteet. 1557 siellä kalastettiin
kolmella, muutamaa vuotta myöhemmin neUällä lohihäkllla.. Lohihäklt oli asetettu
jokeen kIviarkkupatojen avulla, joita oli aluksi 10 ja vuodesta 1578 19. Kivtarkut olivat
3- tai 4-setnäisiä hirsisalvoksia, joiden sisällä oli poikkIpuista rakennettu tasoja,
permantoja. Permantojen päälle asetetut raskaat kivet pitivät arkun paikolllaan joessa.
Arkkuja oli yhtenä tai useampana rivinäjoen poikki, mutta ns. kuntnkaanväyläjätettiin aina vapaaksi. Arkut oli yhdistetty toisitnsa porraspullIa, joita vasten oli pantu
seipa..ttä sulkupuiksi. Seipäät muodostivat jokea sulkevia setnta., ja niissä olevien
aukojen kohdelle oli asetettu 10hihäklt. Kruunu asetti kalastamoihinsa omat kalastajat, Ankkapurhassa heitä oli kaksi vuodesta 1574 lähtien. He kalastivat 6-7 kuukautta
vuodessa ja valvoivat talonpoiklen nuottakalastusta. Tuollotn syntynyt asutus ei varmastikaan ollut ensimmä.lnen kosken rannalla, mutta nyt kruunu oli ensimmäisen
kerran vakituisesti läsnä Anjalan kartanon paikalla Kosken rannalla oli 10h1aittoja
sekä kalastajien asumuksia, ylempänä niemellä ehkä muutakin asutusta Tehokkaan
patokalastuksen alettua kalansaallit aikoivat huveta Vuostna 1559-1603 koski tuotti
kruunulle ainakin 442 tynnyriä lohta (Oksanen 1981, s.79)

2.2 1600-luku
Henrik Wreden Kirkholman taistelussa 1605 tekemän maineikaan urotyönja..tkeen
Kaarle IX läänitti Elimäen neUänneksen ja siihen kuuluvan Anjalan kylän tämän
leskelle. Gertrud von Ungem sai Kaarlelta luvan rakentaa säterikartanonsa aivan
minne hän itse tahtoi. Anjala on siis sijoitettu "parhaalle mahdolliselle" paikalle. Gertrud rakensi enstmma..tsen kartanonsa Peippolaan, sitten Hämeenkylään ja kolmanneksi vasta Anjalaan. Kartanon paikan luovutti lautamies Matti Antinpoika Pukki, jolla oli
ehkä ollut talo samalla paikalla Ainakin pellot olivat jo aiemmin viljel!:Y.fä, sillä 1647
Carl Wrede taivutti talonpojat maanvaihtosopimukseen viljelysten yhtena..tsta.miseksi.
(Oksanen 1985, s.75) Kartano oli valmis viimeistään 22.5.1630 (Oksanen 1981, s.105).
Pihan puolella oli kaksi kerrosta ja joen puolella kolme, kellarlkerros oli kivestä holvattuo 1683 suoritetussa säterintarkastuksessa todetaan, että sekä miespiha että kaIjapiha ovat hyvin ja tyylin eli säädyn mukaisesti rakennetut. Kartanon ulkoalueista tai
maista ei tarkastuksessa ole mainintoja (Oksanen 1981, s. 136).
Gertrud von Ungemtn muistokitjoituksessa mainitaan hänen perustaneen puutarhan
Porvoon pitäjässä Sijaitsevaan Strömbergin kartanoon (Oksanen 1981 , s.135). Jonkln-

3

lainen puutarha on vannasti tuolloin ollut Anjalassakln, sillä jO Kustaa Vaasan aikana
(1523-1560) oli annettu mååräys, että kaikk1In aatelisten asumakartanolhtn oli perustettava ryytlmaat. StrömberglStä vuonna 1652 tehdyssä kartassa ei ole erikseen merkitty puutarhaa, kartan atheena on rakennusten laajentaminen [VA pa1kalllskartat).
Gertrud oleili mieluummin StrömberglSsä ja Wredet myöhemminkin kävivät Anjalassa
vain hoitamassa asioitaan. Kartano olikin lähes koko historiansa ajan Ulanholtajlen
hallussa. OmIstajISta ilmeisesti vain Otto Gustav ja Gustav asuivat Anjalassa vakituisesti (edellinen 1761-72jajålklmmålnen 1820-luvullal. Nämä ajanjaksot sekä Menschtkovin aika 1800-luvun puolivälissä ovat olleet myös puistojen ja puutarhojen
kehityksen kannalta tårketmmät vatheet. Seuraavassa on lueteltu Anjalan kartanon
omistajat ja hallinta-ajat:
Gertrud von Ungernja Joakim Berndes 1608-1649
Karl Henrik Wrede 1650-54
Fabian Wrede 1655-1709
Otto Gustav Wrede 1707-72
Rabbe Gottlleb Wrede 1773-1803
Gustav Wrede 1804-30
Karl Gustav Creutz 1838-42
Otto Vilhelm KlInkowstöm 1843-47
Alexander Menschtkoff 1848-69
Vladimir Menschtkoff 1870-94
valtio 1895-97
Ivan Menschtkoff-Korelsh 1898-1907
valtio 1907(JuUkkala, Ntkander, 1939, s.719)
Fabian Wrede (1641-1712) ei tiettävästi käynyt Suomessa vuoden 1681 jälkeen, vaan
oleskeli Tukholmassa ja RuotsISsa olevilla Ulolllaan ja hoiti ElImäen suuret sukuUlat
voutlen ja Inspehtorln avulla (Kansallinen elämäkerrasto V, s. 655).

2.3 1700-luku
Vuokraajien vastuu Anjalan kartanon hoidosta jatkui 1700-luvun puolella aina vuoteen 1761 asti. HetIIsonvIhan jälkeen kartano oli vuokrattu Jonas HlrnIlle, joka oli
mIehitysvallan aikana ollut venäläisten palveluksessa ja mahdollisesti myös silloin
asunut kartanossa. AInakin vuonna 1722 hän asui siellä vaimonsa kanssa ja palvelusvåkenä oli vain kaksi renklåja pltka (Oksanen 1981, s. 421). Tuolloin Anjalan omisti
Henrik Jakob Wrede, joka oli vuosina 1747-53 Kymlnkartanon låånIn sekä Savon ja
Katjalan maaherrana. Henrik Jakob teki katkkensa maatalouden kohottamiseksi ja
joutui riitoihin låånInsä väestön kanssa (Kansallinen elåmåkerasto V, s.658). Hän
kuolllapsettomana 1758, jolloin hänen veUenså Fabian ja Otto Gustav perivät Anjalan
ja Vllltkkalan kartanot, ja pian Otto sai vathdon kautta molemmat kartanot Itselleen.
Hän oli nuorin Fabian Carllnpolka Wreden 12 lapsesta, 101 soUlasuransa Ranskan
kuninkaan palveluksessa mutta luopui sIItä jo varhain omlstautuakseen maanvIljelykselle. Vuonna 1759 hän jätti RuotsISsa s!laltsevat Ulansa ja muutti Vllltkkalaan.
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Anjala oli tuolloin vuokralla kruununvouti Backmanilla, joka kuoltua 1761 Otto Gustav otti sen haltuunsa. Uusi maatalouteen perehtynyt Omistaja halusi parantaa tilojen
tuottoa ja huolehtia paremmin omaIsuudestaan. Peltojen ja niittY.fen raivaus sekå
kaskenpoltto ilman lupaa kiellettiin muhniemelälslltä. Kielloista syntyi kiistoja tottelemattomlen kyläläisten kanssa. Otto Gustav lisäsi myös päIvätöiden mååråå nlskolttelusta huoUmatta. Tämä hyödyn aikakauden kasvatti vaikutti varmasti myös koliste- ja
hyötypuutarhojen kehitykseen Anjalassa, vaikka tästä ei olekaan så!lynyt todisteita.
Vuoden 1774 ISOjakokartassa esitetyt laajat hyötypuutarhat ovat s11s syntyneet viimeistään Otto Gustavin aikanaja olivat kartan p1trtåm1sen aikoihin vielä melko uudet.
1769 hän luovutti kartanon pojalleen Rabbe GottUebille, joka muutti asumaan V1llikkalaan. Otto Gustavin kuoUnvuonna 1772 kartanon alustalatsluettelossa eSiintyy myös
ensimmäisen kerran puutarhuli (Oksanen 1981, s. 423, suulI.). Edelläolevan perusteella voidaan melko varmasti ajOittaa Anjalan hyötypuutarhojen perustaminen 1760luvulle, v1Jrnelstään 1770-luvun alkuun.

Isojakokartta 1770 -luvulta
Isojakokartta on tehty muutama vuos1kyrnrnen ennen päärakennuksen tuhoutumista
Kustaa ill:n sodassa 1789. Tarkka vuosIluku on ilmeisesti 1774, sillä vuonna 1848
puhtaakslp11rretyssä kartassa ma1n1taan sen olevan P. Westermarkln 1774 tekemään
mittaukseen perustuva (MaanmlttaushaiUtus G 138). Vanha päärakennus (1) sijaitsee
maastossa vapaasti, trrallaan syrnmetrtsestä mlespihasta. Se on rakennettu aikana,
jolloin joki oli tärkeä yhteys ulkornaailmaan. Siksi rakennuksen kuisti on joelle päin, ja
se on jokeen viettävåssä rtnteessä niin että kohnikerrokslnenjulkislvu on näkynyt
joelle ja kaksikerroksinen julkisivu jäi takapuolelle. Koko kartanorna1sema avautui
1600- ja 1700-luvuilla veden puolelle ja myöhemminkin tämä "edustusjulk1slvu" så!lyi
maalausten ja pttrrosten tarkastelusuuntana. Vanhan päärakennuksen paikka näkyy
maastossa nykyisinkin selvästi, kalUoleikkauksenaja klvijalkana nykyisen päärakennuksen itäpuolella.
Miespihaa reunustaa neljä sivurakennusta (2,3,4,5), joiden rakentamlsajankohdasta
tai kåyttötarkoltuksesta ei ole så!lynyt tietoja Nå1stä numero 3:n kivijalka on vielå
nåkyv1llä maastossa Tästä kaakkoon on rajattu alue (6) joka on ehkå ollut keIttiöpuutarha. Näin ollen rakennuksessa on saattanut olla kartanon keittiö. Miespihan polut
on Unjattu suorakuhnalsesti suhteessa rakennuksiin ja pååakseUlnja koko sommitelma on kuin odottamassa päärakennuksen s11rtym1stä oikealle (nykyiselle) paikalleen.
Asetelma edusti sommlttelultaan eli aikakautta kuin vanha päärakennus, maalUkenne
onjo kehittynyt niin että saapumlssuunta on vaihtunut päinvastaiseksi. Todennäköisesti slvurakennukset olivat vasta Isonvihan jälkeen rakennettuja. EI ole tiedossa,
saavutettilnko tavoiteltu syrnmetrtnen rakenne koskaan täydellisesti vai tuhoutuiko
myös slvurakennuksia vuoden 1789 pommituksessa (katso akvarelli vuodelta 1801).
Päärakennuksesta rantaan kulkee aita (7) joka on erottanut pohjoisen talousrakennusten alueet päärakennukseen llittyvåstä niemestå. Nlemesså on s11s jo 1700 -luvulla
ollut jonkinlainen puisto tai ainakin pelkästään omistajien kåyttOön varattu piha-alue.
Tå!laiseen kåyttOön viittavat myös rannassa syrnmetrisesti sijaitsevat rakennukset
(8,9) sekå veteen p11rretty rakennus (10), ilmeisesti uJmahuone tailaituli. AIkana
jolloin kartanolle saavuttiin vesitse on niemen kärki ollutkin aktUvisemmln kåytettyå
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Isojakokartta vuodelta 1774. YmpyrOldyt numerot vllttavat tekstlln. (Kymen läänin
maanmltlauskonttort)
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kuin 1800- ja 1900-luvullla. Rannassa olleiden rakennusten paikat voidaan edelleen
löytäl!. maalausten, karttojen ja raunioiden avulla.
Englantilaisen maIsemapuiston aatteet, vapaamuotolsuus, luonnonläheisyys ja harkltut näkymät saapuivat laajemmassa mitassa Suomeen vasta 1790-luvulla, muttajo
1770-luvulla on HalIkon Joensuun tilalle saatu lupa toteuttaa englantilainen puisto
"luonnolliseen tyyliin" (Rosengren 1994). Anjalaan uudet puIstoaatteet ovat saattaneet
levitä myös Venäjältä, vaikka Kymijoki olikin voimakas raja sekä poliittisesti että
kulttuurisesti.
PMakselln (11) molemmin puolin sijaitsevat varsin laajat hyötypuutarhat (12,13)
joiden ympa.rtllä kulkee alta. 1700-luvun toisella puoliskolla suomalaisissa kartanoIssa, esim. SalvIlahdessa, alettiin hyötypuutarhoja liittää osaksi kartanosommitelmia ja
ne laajenivat aldatulksl 'barokklpulstolksl", jotka edelleen sisälsivät hedelmäpultaja
maIj apensalta, sMnnöllisten kortielelden sisällä myös kelttiökasvej a kesa.Irukklen
lisäksi (Rosengren 1994). Puutarha on sijainnut suotuisalla palkalla, tasaisella alueella
rakennusten ja loivasti länteen viettävien peltojen välissä. Alueen luotelspa.a.ssä kasvaa
nykyisin yli 200-vuottas tammi, joka on saattanut liittyä Isojakokartassa kuvatun
puutarhan Istutukslln. Anjalan hyötypuutarhoihln on tuskin koskaan liittynyt kovin
merkittäviä puutarhatalteel1isla sommitelmia, vaikka 1900-luvun tarkastuksissa
mainitaankin käytäviä, siltoja ja veistoksia. Puutarhojen keskeinen sijainti ja laajuus
kuvaa niiden tärkeää asemaa kartanon taloudessa.
Puutarhan luoteispuolella on navetta kaIjaplholneen (14), kaksi pienempää rakennusta ovat ehkä myös olleet elälnsuojla. KaIjaplhasta edelleen luoteeseen on rtlhi (15) ja
tämän länsipuolella laldun tai nIItty (16) joka on erotettu pelloista aidalla. Navetan
koillispuolella oleva aidattu alue (17) on ilmeisesti hevosaltaus jonka eteläpuolella on
pistevIivan rajaama hakamaa. Sen eteläpuolella on ollut talli (18). Nykyisen vuonna
1842 rakennetun viljamakasIlnln kohdalla on pieni rakennus (19), joka on saattanut
myös olla viljamakasllni.
SIvuakselIn (20, nykyisellä palkallaan) varressa on ollut asuinrakennus (21), rakennus
on ollut kaksikerroksinen ja kuistll1a varustettu ja siinä on ollut ikkunoita ja savupIIput (katso Wahlbergin tussllaveeraus). Ilmeisesti rakennus on ollut väentupa. Tästä
rantaan päin on kolme talous- tai varastorakennusta (22,23,24). Näiden rakennusten
ja tallin raunioita on edelleen havaittavissa maastossa. RakennusrivIn pohjOIspuolI on
ollut avoin, ilmeisesti palvelusväen "miesplha". Tällä palkalla olevassa notkossa kulkee
nykyisin pieni metsätle joka yhdistää sivuakselIn ja rannan, kulkureIttI on varmastikin
ollut käytössä jo ISOjakokartan ptlrtämisen aikoihin. TielInjaa lukuunottamatta ta.ma.
ennen avoin alue on nykyisin rehevän lehdon peittämä.
Kosken rannalla on lohenkalastukseen liittyviä laitteita ja laituri (25), ja koskessa
olevaan LohIsaareen on merkitty mylly (26). Ankkapurhan kosken villi ja romanttinen
maisema on keskeinen aihe kaikissa kartanoa kuvaavissa maalauksissa ja piirroksissa, maiseman ohella kosken rooli kartanon arkipäivässä on ollut merkittävä. Kosken
valjastamisen yhteydessä on kartano menettänyt tärkeimmän ympäristöönsä vallruttaneen elementin.
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Isojakokartan perusteella 1848 pllrretty kartta. jossa esiintyy vielä vanha päärakennus. (Maanmlttaushallituksen arkisto. G 138)
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" Lägret vid Aniala emellan 16 august! och 25 september 1789"
SotIlaskartta. johon on merkitty sotilaiden leirien sYalntl Anjalan kartanon lähistöllä.
Kartanon päärakennus 011 jo tuolloin tuhottu. Huomattavaa on pääaksel1. joka jatkuu
läpi metsäalueiden ja jota reunustavat puukujanteet (vA, Cygn. 1. 20 17/17)
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Charlotte Knorrlngln akvarelli vuodelta 1801 (MV. historian kuva-arkisto)
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Akvarell1 vuodelta 1801, Charlotte Knorrtng. (MV, historian kuva-arkisto)
Akvarellissa kuvataan Umeisesti aikaa ennen vanhan päärakennuksen tuhoutumista
jollotn kuva olisi tehty vanhemman esikuvan mukaan. Päärakennus poikkeaa nykyisestä ja muissa kuvissa esitetystä n1tn paljon että se miltei varmasti esittää vuonna
1789 pommltettua rakennusta Korkea kivijalka ja sijainti rinteessä sopI! myös nykyls!!n rauniolhin. Rakennusten palkat ovat summittaiset ja yksi m1esplhaa reunustavlsta rakennuksista onjätetty kuvaamattajotta päärakennus näkyisi paremmin. Isojakokarttaan merkityt kaksi rannalla olevaa rakennusta erottuvat selvästi. Toisessa on
aidattu laiturija Umeisesti venevaja. Puutarhaa ympäröi riulruaitaja pensasrivlja
siellä kasvaa muusta ympäristöstä poikkeavia puita. Akvarelli on hyvin samankaltainen isojakokartan kuvauksen kanssa. Kuvaa voidaan tulkita myös n1tn että suurin
rakennus on isojakokartan nro 3 ja itse päärakennus puuttuu. Vuonna 1801 p!!rrettynä se ajoittuisi hetkelle, jollotn kartanolle palattitn aloittamaan uuden päärakennuksen rakennustöitä entisen lojuessa rauniotna. (Kalmar läns museum, Kalmar. Museovirasto, historian kuva-arkisto 53945. Sijaitsee nykylstn Anjalan kartanossa.)
Anjalan ens1mmätnen, jo 160 vuotta paikoUlaan seissyt päärakennus tuhottitn 25.7.
1789 venäläisten joukkojen luultua sitä linnoitukseksi. Tämä tukee perimätietoa sl!tä,
että rakennus olisi ollut kokonaan k!v!stä tehty. Hävityksestä on sä.!lynyt kuvaus
Anjalan kappalaisen Alexander Ruuthin raportissa: ..... N!!n venälä.!set ampuivat joen yl!
tuleen Anjalan kaun1tn herraskartanon, jonka koko rakennus ja suuri osa 1rta1mlstosta lyhyessä ajassa muuttui tuhkaksi kunnIanarvolsan herra paroni RG. Wreden
suureksi menetykseksi" (Oksanen 1981, s.327). Perimätieto joutuu koetukselle, sUlä
klv!llnna tuskin olisi kokonaan palanut lyhyessä ajassa
Perimätiedon mukaan kuntngas seurasi paloa VäräIän nk. Kuninkaanvuorelta. Ennen
paloa oli Anjalan kartanon palveluskuntaan kuulunut mm. kotiopettaja, kaksi kamarineltoa, taloudenhoitajatar tyttärineen, yksi "mademoiselle", kahdeksan p1!kaa, karjakko, kaksi m1espalvelijaa, ajuri, renklvouti ja renkljä perhetneen. Palo lopetti kartanoelämän Anjalassa kerralla, ja vielä vuonna 1792 oli kartanon palveluskuntana
vain yksi renki ja yksi p!!ka (Oksanen 1981, s.430).

2.4 1800-luku
1800-luvun alussa Anjalan kartanoelämä elpyi, kun Gustav Wrede rakennutti uuden
päärakennuksen. Uudet klassiset Ihanteet lähtivät llIkkelle Roomasta 1780-luvun
alussa ja ovat kulkutuneet nätn kauas pohjoiseen hlimmästyttävän nopeasti. Rakennus on tyyllhistorialllsesti edelläkävijä Suomessa, ja se ol! myös silloisen Euroopan
"kulttuuriraja" Itään päin (Dahl, Gardberg 1989, s.IOI). Gustav Wrede seurasi sl!s
hyvin tarkasti aikansa kansainvälisen kulttuurin kehitystä, eivätkä puutarhataiteen
uudet maIsematyyliset suuntaukset varmastikaan olleet hänelle vieraita. Uusklassiset
Ihanteet olivat vielä tuoIlotn harvinaisia maassamme, ja saattaa olla että uuden päärakennuksen rakentamisen yhteydessä tehtitn myös puistossa uudistuksia. N!!npä
rannan puolella olevat puistokäytävät, kellari, kasvilavat ja vanh1mmat lehmukset,
tammet ja saarnet lienevät päärakennuksen kanssa saman1kä.!siä. Gustav muutti
1815 Varkauteen jossa hän kuoli 1830, mutta asui kuitenkin myös Anjalassa 1820-
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luvulla. Jaakko Jutelnl oli kotiopettajana Anjalassa vuosina 1810-12 ja klIjOltti perimätiedon mukaan siellä laulun "arvon mekin ansaltsemme" (Oksanen 1981, s.433).

Akvarelli vuodelta 1827. MV. historian kuva-arkisto 177676.
Ehkä enstmmälnen kuva jossa uuSi päärakennus esiintyy. Puutarhaa ympäröivä
rlukualta on samanlainen kuin vuoden 1801 kuvassa. Rannassa oleva I11ttohuoneen
edessä kasvaa kuusla, aivan rannassa on venevaja Päärakennuksen ja puutarhan
välJssä on ryhmä rakennuksia näistä rantaan päin on tie ja klvipengenys, joka ilmeisesti on sama kaareva muuri joka nykyisin erottuu puutarhurin asunnon yläpuolella
Muuri on kuvassa varsin uusi eikä sen takana oleva lehmuSIllaja vielä erotu.
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Kartta vuodelta 1839. Kuviot 269, 270, 272 ja 274 ovat puutarhaa. Laajermusta vuo-

den 1774 karttaan verrattuna ovat kuviot 272 ja 274, puutarhat ovat kasvaneet tuntuvasti ja ulottuneet atna nykyisen sISääntulotien luona olevan puiston rajalle. Tämä
kohnionmuotoinen alue on vielä 1839 peltoa Niemen kärki on metsämaataja päärakermuksen vieressä oleva kuvio 254 on merkitty pelloksi (kelttiötarha) , kuten myös
251. Numerolle 225 ei löytynyt selitystä, mutta vihreällä merkityt alueet ovat nilttyjä,
puronvarsla, Ia!tumiaja multa avoimia alueita, tässä tapauksessa pIhamaataja nurmikkoa 253 on nykyisinkin paljaana oleva kall!o, 256 metsää ja 266 muokkauskelvotonta maata. [VA. FinanssikonttorI)
1830-37 Anjala ol! Gustav Wreden perikurman hallussa, kurmes se sUrtyt tämän vävyn
C.G. Creutzin omistukseen, joka pian möi sen senaattori Kllnkowströmille. Wredesuvun perlrmöllinen omistusoikeus 1630-luvulla perustettuun säterlln päättyi 1841.
Kl!nkowström myi kartanon valtiolle läånitettävaksl perlrmölI!senä majoraatttna kenraalikuvemöörl Alexandr Menshikoville vuorma 1842. Kartano ol! tuolloin pahasti
rapplolla, joten se kurmostettiin valtion varo!l1a. (Borgå tidnlng, 3 .7. 1844, Kymen
keskilaakso 22.2.1935, Päivälehti 6.4. 1894.) 1843 arkkitehti Lohrmarm laati, tJmelsesti
uuden Isärmän kunniaksi, suunnitelman suuren kivISen lirman rakentamISeksi Anjalaan. Nykyinen pMrakermus olISI jäänyt sen yhdekSI sllveksl. Tässä fantasIasuunnitelmassa ei valitettavasti ole esitetty maastoa ta! ympäristöä mutta siihen liittyvät pitkät
venäjånklellSet selostukset [VA. NL rnf 122).
Menshikov oleskeli harvoin Anjalassa, ja kartano oli jälleen tilanhoitajien käsISsä.
Hänen kerrotaan ra!vauttaneen Junkkar!nvuoren (muutama kilometri kartanosta
länteen) laelle tien, jotta sieltä pääsisi katsomaan avautuvaa kaunolSta Ilåkyrnåå.
Menshikovin aikana kartanossa asui venäläISiä palve~olta, renklvoutejaja puutarhan-
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jälkeen kartanosta vastasi kappalainen K.J. Antellja vuodesta 1858 lähtien G.L. Enehjelm.
Menshlkovln ajalta on säilynyt klIjanpitoa kartanon taloudesta. esimerkiksi 1840luvulla puutarhurin asunto oU jO kOIjauksen tarpeessa (VA NL mf 123). Tästä volmme
päätellä ettei rakennus enää ollut aivan uusi. vaan rakennettu ehkä 1800-luvun alkupuolella tai vielä alkalsemmln. Työkalujen Inventolnneissa vuosllta 1845, 1849 ja
1853, esiintyy puutarhan kohdalla aina sama, seuraava luettelo (hinnat 1849):
1 st Trädgårds sax, 1 rub.
1 st Stor Trädgårds knlf, 50 kop.
2 st Kvlst eller Tapp yksa, å 10 kop.
3 st Gång skyflar, å 7 kop.

puutarhasakset
suur! puutarhaveitsi
oksaklrves
työkalu, jolla poIStettiin rikkaruohoja käytävlltä.
(VA ''Valkealan kartano")

TlllklIjat ovat valtaosin venäjankleUslä, mutta myös ruotslnkleUsiä muistiinpanoja on
joukossa. Esimerkiksi vuoden 1857 kesäkuussa tuloja on klIjattu seuraavasti:
Maanvlljelys
Puutarha
Navetta
Vllnanpoltto
Kalastus

1290
77
788
122
80 ruplaa

Puutarhan tuotto ei vielä kesäkuussa ole ollut suurlmmillaan, joten sen osuus kasvoi
syksyn lähestyessä. Näin laaja puutarha ei ollut vain omaan käyttöön, vaan se varmastikin tolml myös kauppapuutarhanaja on saanut aslakkalta laajalti ympärIStön
kyUstä. Kun itse omlstajat eivät asuneet kartanossa, tuntulslkln luonnolliSelta että
tilanhoitajat ollvat vastuussa lähinnä puutarhojen taloudellisesta tuotosta ja taiteelliset tavoitteet oUvat toISarvoISia. Klljanpidon mukaan puutarhasta myytiin vuonna
1857 omenoita, karviatsia, v1InlmaIjOja, porkkanoita, pinaattia, mansikoita, kurkkuja,
perslljaa, kaallnpältå, päärynöitä, punaslpuleita, krlllrunoita, punajuuria, pipaIjuurla,
kaalInlehtiä, retilSejä, salkopapuja, sokertherneitäja salaattia. Vuonna 1861 kOIjattiln
kasvllavaa tai -huonetta sillä puutarhan kulutssa maInltaan puutarhurin palkan
llsåksi 20 laslruutua ja valkoISta maal1a 1865 pelloilla vlljeltiln mm. perunaa. ohraa,
ruISta, apllaa, heinää, herneltå, peltokauraa sekä ukonkauraa.
Menshlkov kuoU 1869, jolloin kartanon Omlstajaksi tuU hänen poikansa Vladlmlr.
Vuosina 1874-1898 kartanoa vuokrasivat valtioneuvos Karl af Hellen ja hänen puoUsonsa. Vuonna 1898 Anjalan sai haltuunsa Menshlkovln sukuun kuuluva kornetti
Ivan Nikolajevitsh Koreish kunnes vuonna 1907 senaatti palautti kartanon valtiolle ja
herraskartanoeläml!. päättyi (Oksanen 1981, s .434). Vaikka asukkaat vaihtuivat tiheään, oU henkllökunta puutarhur! mukaanlukien varmasti vaklnalsempaa. Vtlmelnen
puutarhuIi Johan Nyman st!rty1kln vuoden 1907 jälkeen kartanon vuokraajaksI.
Lähes kalkki puistossa nykyISin oleva istuttu puusto on peräisin 1800-luvun loppupuolelta. Tuolloin Anjalaan perustettiin kaksi "englantilatstyyllstä" puIStoa: yksi päärakennuksen pohjOISpuolelle talousrakennusten ja väentuvan palkalle ja toinen päåakse-
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kennuksen pohjOiSpuolelle talousrakennusten ja väentuvan paikalle ja toinen pååakseIin alkupååhån entiselle pellolle. Päärakennuksen låhellä lehmukset, saamet ja lehtikuuset istutettiln omlln edelleen selvästi erottuvlln ryhmllnså. Puistojen asusta saa
sUUIJlurteisen käsityksen vuoden 1907 kartasta. Päärakennuksen vieressä olleet
työväenasunnot ja talousrakennuksetjoututvat vå!st:ymåån puiston tieltåjolloin uudet
tilat rakennettiln etååmmålle päärakennuksesta. Nå!den rakennusvuosien avulla sekä
puiden !kåå mäår!ttämållä voidaan selv!ttåå puistojen perustamlsajankohta.

r

. sa;

he;@'

•

"Vue de la domatne d'Anjala". Kadetti Wahlbergin tussllaveeraus 1840-luvulla Karl
Johan Mauritz Nymandertn (J 797-1856) pllrroksen mukaan.
Wahlbergin laveerauksessa uusi päärakennus sijaitsee avoimella palkalla. kuitenkin
väentuvasta puuryhmån erottamana. Nåkymåt koskelle ovat avoimet ja aivan rantaan
on rakennettu korkean klv!falan påållå oleva rakennus jonka käyttötarkoltuksesta ei
ole tietoa Tåmån oikealla puolella näkyy päärakennuksen piha-aluetta rajaava aita.
Kosken rannalle pllrretty h!rslrakenne kuvaa kalastuslaltetta Metsåa1ueet on kuvattu
sankaksi kuusikoksi myös niemen puolella. (Museovirasto, historian kuva-arkisto
92954.)
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Litografia klIjasta "F1nland framståldt I tecknJngar", 1845. (MV, historian kuva-arkisto)
Vuonna 1845 tehdyssä IItograftassa påårakennuksen ItäpuoleIsella nlemellä on hoidetun, englantIlaIstyylIsen maIsemapuIston elementtejä: avoin nåkymå påårakennukselta
joelle, rtnteessä kaartuva käytävä. nunnlkenttåja muutamia selvästi puistoon IIIttyv1å
rakennelmia Pieni porttlmalnen rakennus vasemmalla on ilmeISesti kellari. Sinne on
johtanut oma polku rannan kautta suuaukkoa on peittänyt rautaporltl ja rakennelman takaosa on kätkeytynyt rtnteessä olevaan pensalkkoon. Kellarin rauniot ovat
edelleen selvästi maastosta haVaittavISsa, rakennelman pohjapIIrros on hevosenkengån
muotoinen. Kellarin vasemmalla puolella on ilmeisesti ollut lasIlla katettu kasvIlava tai
mahdollisesti matala kasvihuone. KasvIlava eSiintyy vielä vuonna 1920 pidetyssä
tarkastuksessa Uäljempånå) jossa m BJnltaan myös sen takana ollut vllnlhuone. Tätä
rakennelmaa varten on tehty klvlpengenykslåjotka edelleen löytyvät maastosta Rannassa kuusten takana oleva jyrkkåkattolnen rakennus on sittemmin Wredebyhyn
siirretty Anjalan lIIttohuone. MiespIhan slvurakennukset on ilmeISesti jo tässä vaiheessa purettu. Kasvll1lsuudesta on niemen kärkeen kuvattu kuuslkko ja rantapensalkkoa.
muun rannan ollessa hyvin avointa. Taustalla näkyy juuri rakennettu kivinen vIljamakasIInl.
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Kuva 5. P A Kruskopfin p11rros. ei vuosUukua, MV historian kuva-arkisto 49305.
Kuvasta voidaan tarkastella kartanoympärtstOn laajempaa maisemallista rakennetta;
Puutarhojen ja rannan välissä on muista kuvista poiketen lehtipuustoa, mIka. on
kasvanut paikalle siis vasta 1800-luvun puoIMl.llnja.Ikeen. Peltomaisema on rantaan
asti avoin. Kartanon läheisyydessä kasvillisuuden rakenne on samanlainen kuin
muissakin kuvissa. paitsi että niemen ka.Ijessa. näytta.lsl olevan lehtipuita. Rannalla
olevan puutarhurin asunnon vieressä on korkea lIpputanko.

2.5 1900-luku
10. 1. 1907 ma.a.räsl keisari Anjalan majoraatin kokonaisuudessaan palautettavaksi
Suomen vaItiovarastoIle yhden miljoonan markan suuruista vastiketta vastaan. Maaalueet 011 osoitettava pienemmiksi Itsenäisiksi talolksl ja palstatllolksl. Etusijalla olivat
tlIan silloiset palkolliset ja a1ustalalset. jOiden taloille 011 varattava myös riittävästi
metsa.maata kotitarpeen täyta.mlseksl. Oslttamlnen jM senaatin harkintaan ja vastuulle. Senaatti yhdisti Anjalan silloiset kymmenen taloa yhdeksi maakhjataloksi. nlmena.
"Anjalan rllIsslsäterl 1". T1Ia osltettiln seurakunnan klrkko- ja hautausmaaksi seka.
pappilan malks1. yhteisiksi sorapalstolksl. venevalkamolksl ja telksl. Ja.Ijelle jMvästä
osasta muodostettiin Anjalan kantatlla, 98 yksityisille luovutettavaa Itsenäistä taloa ja
nllllle jaettu yhteIsmetsä. seka. 34 palstatilaa. Koski oIkeuksIneen tuli kuulumaan
yksin kantatllalle. Osltuksesta on yksityiskohtaiset tiedot karttoja, OmistaJia ja hintoja
myOden Valtionarkistossa (vA, AsutushallItuksen vtrkataloaslaklljat. kansio 909).
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Osltuksen yhteydessä tehty kartta on yksity1skohtaisln så!lynyt dokumentti kartanon
lähiympäristön maisemasta. Karttaan l!ittyy as!ak!lja: "Lohkoam!s ja palstaamlsselitys
Anjalan majoraatm kaikille tiluks!lle Anjalan pitäjässä Pernajan k!hlakunnassa. Uudenmaan lääniä. Tehnyt Komisionimaanmitiari Axel Herlin vuosina 1907 ja 1908."
S!1nä annetaan päärakennuksen lähiympäristön kuvioille (kartan numerot. alkaen
pohjoisesta. lopussajyvitysnumerol seuraavat selitykset:
260a
261a
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
275
573
574
575
576
578
579
580
581
582
583
583a
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

Myllär1n tontti ja 7 rak . 2
Pelto. 6
Pelto. 6
Niltty.3
Kangas. 3
Kangas. 2
Kallio. 0.5
Ri!hitontti ja 6 mk. 2
Kallio. 0
Notko. 1.5
Nurmimaa.2
Niltty.3
Niltty.2
Niltty.2
Niltty.4
Kallio. 0
Niltty.4
Niltty.3
Niltty.3
Klviaita.O
Tonttlmaaja 4 raka. 2
Niltty.6
Niltty.6
Niltty ja p!hamaa. 6
Niltty ja plhamaa. 6
Tonttlmaa ja 5 mk. 2
Puutarha. 4
Tonttlmaa ja 5 mk. 2
Niltty. plhamaa. 6
Kangas. 3
Kangas. 3
Pelto ja 1 rakennus. 6
Myllytontti ja 2 rak, 2
Notko.l
Kangas. 2
Tontti ja 5 rako 2
PuistO. 6
Puisto ja 1 rakennus. 4
Puisto ja 1 rakennus. 4
Puisto. 3
Kallio. 0.5
Kangas. 3
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601
601a
602
603
604
604a
605
606
607
607a
608

Puutarha. 5
Puutarha ja 1 rakennus. 5
Puutarha. 10
Pelto. 10
PuistO. 5
Niltty.5
Niltty.5
Kallio. 0
Niltty.5
Niltty.4
Pelto. 9

Kartta vuodelta 1907 (vA, asutushallltuksen soUlasvtrkatalot 909)

KantatiIaan kuului myös vesialueita seuraavasti: .... .Anjalan kylän jakokuntaan kuuluva osa Anjalan koskesta ja sen vesivoimasta ynnä Kyminvtrrasta kosken ylä- ja alapuolella niin pitkålle kun! virta ja kantaUla ovat rajatuksin kun! myös oikeus kalastaa
koskessa ja sanotussa osassa Kyminvirtaa, jota paitsi kantaUla on saapa laill1sen
osuutensa jakokunnan muihin vesialueisiin."
Anjalan majoraatista on 1900-luvulla vuokrattu kahta erillistä osaa; Vtrkataloa (Anjalan kantatiIa) ja Puutarha- ja puistoUlaa (Anjalan koskiUla) . Nåillä on ollut eri vuokralaiset. Seuraavassa on selvitetty vuokra-alueet ja ni1hin sisältyneet rakennukset sekä
vuokralaiset. Varsinainen päärakennus siis jäi osaksi puutarhaUlaa eika. enM kuulunutkaan "virkataloon", jolle jäivät pellot, metsät ja talousrakennukset.
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2.5. 1 Puutarhatila
Puutarhatila erotettiin Anjalan majoraattlkartanosta senaatin määräyksellä 13.6.
1908. 24.5 1913 - 1.3. 1920 se oli vuokrattuna kartanon entiselle puutarhurille Johan
Nyman1lle. Vuokra-alueena oli: "Kartanon puutarha kokonaisuudessaan ja puistosta
se osa. joka sijaitsee eteläpuolella linjaa. joka ajatellaan vedetyksi kivestä rakennetun
v1ljamakas11n1n kaakkoiskulmasta alas Kymijoen rantaan ynnä ka1kk1 muut näillä
mo1emm1lla alue1lla löytyvät asuin- ja muut rakennukset. paitsi n11n kutsuttu li1ttopytlnki".
Vuokramiehen tul1 hoitaa alueen rakennukset. "pitää puutarha ja sieltä löytyvät puut.
pensaat ja istutukset sekä puiston käytävät ynnä se kävelytie. joka puutarhurin asunnosta pitkin Kymijoen rantaa johtaa Känkkärämäelle ja se osa tätä viimeksi sanotulta
paikalta vievää kävelytietä. joka tähänkin saakka on pidetty kunnossa, kuin myös joka
kevät suuren asuinrakennuksen ympär1llä olev11n kukkaispenkere1s11n istuttaa kukkia
ja kasvla sekä pitää penkereet kunnossa."
Kalastuoikeus koskessa sekä kalastukseen li1tlyvät rakenteet ja kellarit tulivat erikseen vuokrattaviksl. Mylly ja kosken rannalla olleet my11ärtn rakennukset ja peltoalueet jäivät edelleen my11ärtn hall1ntaan.
Nymanin kuoltua puutarhatilan vuokralaiseksi tuli jo aiempina kesinä päärakennusta
NymanJlta vuokrannut rouva Matilda Blomster. Lähtö- ja tulokatselmuksessa malnItaan seuraavat rakennukset:
1

2
3
4

5

6
7

8

Päärakennus. pitkä koIjausluettelo
V11n1huone. 9.5 x 4m
Puutarhurin asuinrakennus. ulkoseinät rapatut
Halkoll1terl
Makki

Perunakellari. katto tl1listä
Jääkellari. katto "ikivanha"
Pikku talli

Puutarhan osalta katselmuksessa kävi ilm1 seuraavaa: V11n1huoneen edessä 011 kasvIlava josta puuttui 6 kuormaa multaa, pensaat pikkutall1n puolella sekä puutarhassa
että puistossa olevat tiet olivat hoitamatta. Puistossa olevat hedelmäpuut olivat suurtmmaksi osaksi vanhoja ja hoitamattom1a, Känkkliramäelle menevä rantaa pitkin
kulkeva tie oli muuten entisellään. mutta penkit puuttuivat. Isolla puistotIellä (pMaksel1) olleet penkit. pylväät ja portit määrätt11n uusittaviksi sekä puiston ympäri kulkeva
alta koIj atavaksl.
Vuokralaisen pojan. puutarhurt Kalle Nl1n1vaaran mukaan päärakennus oli ollut jo
vuokralle otettaessa (1913) n11n huonossa kunnossa. että sitä 011 voinut käyttää vain
lyhyen ajan kesästä. JollOin sitä 011 edelleen vuokrannut rva Blomster. Kasv11avojen
ikkunat olivat puuttuneet jo vuokrakauden alussa. Perunakellari oli tehty vuokraaikana entisen kuopan sijaan. Tämä tIilikattoinen perunakellari on edelleen maastossa. joskin sen sortunut katto on vuonna 1994 purettu. Kellari on osin k1v1stä ladottu.
osin salvottu hirsistä. Nl1nIvaara malnItsee istutlaneensa n. 60 karvialsmaIjapensasta
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ja useita kymmeniä vilnlmaIjapensaita sekä raparperelta. Penkkejä ei ollut vuokrakauden alussakaan, puistossa olleet rautapenktt oli myyty huutokaupalla kun kartanoa
myytttn valtiolle.
Syyniolkeus katsoi puutarhan osalta Nymanin laimtnlyöneen velvollisuutensa pitää.
puut, pensaat, Istutukset, käytävät ja kävelykset kunnossa. Teiden kuntoonsaattam!nen maksaisi 2000 mk. pensatden ja puiden uuslmlnen 2000 mk. penkkien, pylvä.!den,
porttlenja aiden uuslmlnen 600 mk. VIrkatalojen tarkastaJa Lauri Lounasmaa ja rva
Blomster arvioivat puutteellisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset 30 768 markaksi. Tämän valituksen katsoi maaherra Bruno Jalander aiheelliseksi ja velvoitti Nymanin pertkunnan maksamaan vielä 28 048 mk katselmusoIkeuden mliä.rä.ämän 4000
markan lisäksi. Korvauksen määrä.ä.mistä. varten puutarhan kävivät tarkastamassa
Kotkan kaupunginpuutarhuri Emil Verso ja kotkalainen kauppapuutarhurt Emil
Pursiainen, jotka antoivat seuraavan asiantuntijalausunnon:
"Anjalan pitäjän Anjalan kartanossa, Kesäk. 21. 1920, olemme me allekiIjoittaneet,
pyynnöstä. tarkastaneet ylläm. Kartanon puutarhan, ja tämän perusteella katsomme
valvollisuudeksemme eslln tuoda seuraavaa: Puutarhan taloudellinen kuin myöskin
kOristepuoleinen asema on monivuotisen kunnottoman hoidon ja huolen puutteessa
sllrtynyt melkeenpä nousemattomaan rapploilaan; sen johdosta. alempia kustannuksia
silmä.llä pitäen, olemme harkinneet oikeaksi, että. vä.1ttä.mä.ttömlen töltten jä.Ijestelyyn
ylempänä mainitun kartanon puutarhaa varten ensiillassa myönnettäisiin seuraavat
rahamäärät: "
(Tässä vain mainitut kohteet ja loppusummatl
KOristepuutarha:
Pä.ä.käytävän kOlj austa
SivukäytävIen kOlj austa;
Lehtimaja
Kä.nkkärämä.kl
Ulkohart.
Kahden sillan korjaus
Puhdistustyöt

2244m2, 175m2
282m2
28m2
1912m2
250m2

11 020,Keilliökasvltarha:
Pä.ä.käytävän korjausta
SIvukäytävän avaaminen
13 sillan korj aaminen
Jä.Ijestely- ja muokkaustyöt

1345m2, 1037m2,42Om2
300m2

8726,Hede1mä.tarha:
Omenapuita 88 kpl, hedelmä.ä.kantavla, puhdistus, leikkaus ym työt
Omenapuita 36 kpl, arvottomia, ylösotto
1524,-
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MaIjapensaat:
KarviaismaIjoja 310 kpl, homeensaastuttamla, ylösotto
VlJnlmaIjapensaat 120 kpl, hedelmääkantavia, leikkaus
687,Viinihuone:
Lasien kOljaus ym remonttityöt

2800,-

Lavatarha:
Lavakehyksen uusimtnen 60 akkunalle
Lavan akkunoiden uus1m1nen

3900,Yhteensä: 28 048,-

Puutarha- ja puistotila vuokrattttn 20.1 1920 Kouvolan hotellissa pidetyn huutokaupanjälkeen 1.3. 1920 alkaen rva Matilda Blomsterille, enstn viideksi vuodeksi
4000 markan vuosivuokraa vastaan, sitten 14.3. 1925 lähtien 15 vuodeksi 7000 litran
vuotuista viljavuokraa vastaan. 14.3 1925 vuokrattttn Blomsterille myös myllärtn
asuinrakennus ja peltoalue kosken rannasta. viideksi vuodeksi.
14.6. 1933 vuokraoikeus S11rrettttnjäljelläolevaksi ajaksi kiIjapainonomistaja Heikki
Markkaselle entistn ehdotn. Atnaktn vuostna 1923-25 Blomster vuokrasi myös myllärtn
asutntilan (ylempänä kosken rannalla).
19.7.1937 pidetyssä taloudell1sessa tarkastuksessa vaaditaan hedelmä- ja rnaIjapuiden istuttamista, luumu- ja kriikunalehtojen harventam1sta ja asuinrakennuksen
ympäristössä olevan alikasvuston harventamista. Kartanoon johtava pääportti puutarhan suussaja sen äärellä ollut ruusupuslkko sekäjoitaktn patsaita määrättitn uusittaviks1. Kaksi vuotta myöhemmin vastaavassa tarkastuksessa vaadittttn vielä kuusiaitojen lelkkaamista sekä kellartn luona olevien kahden ison kuusen ja puul11tertn takana olevan jalavan kaatamista. Muistitiedon mukaan kuusiaidat poistettttn pa.a.akselin
varsilta kun tammikujaa käytttn istuttamaan. Vuonna 1929 leimatussa posttkorttssa
käytävää reunustaa hyvin vanha lehmuskuja. Sen korvasi 20-ja 30-lukujen vaihteessa
kuusiaita, joka 50-luvun alussa korvattitn nykyisillä tammilla.
1930-luvun asiak1Ijoista käy myös llm1 ettei Kymijoen vesi enää kelvannut juotavaksi
ylempänä olevien tehtaiden vuoksi vaanjuomaveSijouduttitn hakemaan 500m päässä
olevalta lähteeItä.
Vuonna 1939 julkaistu "Säterier och storgårdar i Ftn1and" kuvailee Anjalan kartanoympäristöä seuraavasti: "Puistoalue sisääntulotien ympärillä on muotoiltu ranskalaisen maun mukaan, kun jokivarressa oleva alue on saanut asunsa vapaasta englantilaisesta tyylistä. Pihamaalla on lehmus, joka kasvoi siinä jo Kustaa III:n aikana. Jotkut
puiston tammista on istutettu 1700-luvuiJa vid en dop tai muissa perhejuhl1ssa. Kivinen viljamakasitni on rakennettu pOmm1tetun päärakennuksen kivistä" (Juttkkala,
Nikander 1939, s.720).
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19.4. 1939 päätti maatalousmlnistertö sllrtää Anjalan majoraatin kartanon maataloushallituksen hallintaan ja hoitoon 14.3.1940 alkaen, käytettäväksi Kymenlaakson
maam1eskoulun havalntotilaks1. Tamän seurauksena pidettlln vuokralaisten låhtökatselmukset 6. ja 7. heinäkuuta 1939.
6.7. 1939 pidettiin lähtö- ja tulokatselmus Majoraatin virkataloon kuuluvalla puutarha- ja puistotilalla vuokramles Heikki Markkasen ja vastaanottajan valtion vållllä.
Tällöin tilan rakennukset olivat palovakuutetut Suomen maalaisten paloapuyhdistyksessä 339 000 markasta. Katselmuksessa luetellaan seuraavat rakennukset:
-Päärakennus, peltIkatto, rakennusta on viime vuosina huomattavasti kunnostettu
(seuraa pitkä luettelo vielä tarvittavista kotjaukslsta, låhinnä maaJaus- ja selnäpaperten paikkaustöltä) .
..J ååkellari, hirsistä, päreillä katettu, 4 x 4 x 3m, purettava
-Vlrkatalon kantatilan kotielålnrakennuksen etelåpää, joka on puutarhati1an vuokramIehen hallinnassa, kunnossa
-Käymälä, laudolsta, huopakatto, 2 x 1,7 x 2m, kunnossa
-Käymälä. kivestä ja hirsistä, tiIllkatto, 2,5 x 2 x 2m, kunnossa
-Kellari, osaksi maahan kaivettu, seinät hirsistä, katto ti1lIstä, 4 x 2,5 x 1,7m, kunnossa
-Halkokatos aittolneen, pllrukehikon varaan rakennettu pärekattolnen, 13 x 7,7 x 3m,
kunnossa
-Puutarhurin asuinrakennus, hirsistä kIllaklvijalalla, katettu päreillä. vuorattu ulkoa
pystylaudoltuksella saumarlmolneenja maalattu punaiseksi veslvärlllå, 10.75 x 7,5 x
3m, lkkunanpulttelssa, savuplipulssaja slsäplnnoissa kotjaam1sta.
-Sikolätti, 2,5 x 2,5 x 1m, hajoamlstilassa, purettava
Aldolssa olevat molemmat uudet portit määrättiin maaJattavaks1.
Vlljelykslstäja puutarhasta mainlttiln vuoden 1939 katselmuksessa seuraavaa: 'Vuokra-alueen pinta-ala on 5,39 ha, mistä 3,59 ha puutarhaa ja peltoa. 0,48 ha niittyä,
1,14 ha puistoa ja 0,18 hajoutomaata. Puutarhassa laskettiin olevan omena- ja päärynäpuita 127 kpl, luumupulta 165 kpl sekä joukko vIIni- ja karvlaismatjapensaita.
Kun osa omenapuIsta on vanhoja ja todennåkölsesti mitään tuottamattomIa, on niiden
tilalle Istutettava 10 kpl uusia jalostettuja omenapuita. LähInnä päärakennusta keskIkäytävän oikealla puolella oleva luumupuusarka on harvennettavaja perattavajuurtvesolsta. Peltojen nlityjen ja puiston suhteen ei ollut huomauttamista. ..
Katselmuksessa Markkanen llmoltti Istuttaneensa vuokra-aikanaan 25 omenapuuta,
joista oli jäljellä 19 kpl. Lisäksi hän oli uuslnut osa luumupuutarhaaja Istuttanut
joukon karvlaismatjapensaita ja mustavllnlmatjapensaita.
Edellåolevlen tietojen perusteella voidaan rakentaa mielikuvaa kartanon puutarhasta
ja puistosta tämän vuosisadan alkupuolella, sellaisena kuin se oli 1800-luvun puolivälinjälkeen luotu. RapIstumInen oli alkanutjo 1800-luvun puolella ja osa rakennuksIstaja kasvillisuudesta 011 jo hyvin vanhaa. Valokuvissa nähdään koskenpuoleInen
puisto pusikoltuneenaja puuston joukossa vanhoja huonokuntoisia kuusla. AInoa
pieni kivirakennus on käymälä, ja se tarkoittanee jo vuoden 1845 kuvassa näkyvää
kuvan selostuksessa kellartksl ehdotettua rakennusta. jonka hevosenkengän muotol-
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nen kiviSeinä edelleen on maastossa. Onhan mahdollista että herrasväen makki ol!
näin pramea ja trujOSI viihtyisän nåköalan yl! jokimaiseman, mutta llmelsempää on
että rakennelman käyttötarkoitus ol! muuttunut omistajien vaihtuessa Vl!nihuone
laseineen on llmelsesU tarkoittanut kasvihuonetta, jossa on kasvanut viiniköynnökslä.
Se on sIjainnut nykyisten kiviterasslen kohdalla ja kasv1lava on ollut sen edessä.
Puutarhurin asunto on nykyisn veistoskokoelman så1lytyspa!kkana, ja halkol!iteri ol!
sen vieressä. Rantaa pitkin kulkeneen tien varresta puututvat rautapenkit eI! reitti
Känkkårämäelle ol! ollut tärkeä puistokäytävä, Lehtimaja ol! puutarhurin asunnon
pohjoispuolella, pa!kallajossa nykyisin kasvaa tiMs pyöreä rykelmä vanhoja suuria
lehmuksla. Lyhenne ulkohart. jää mysteeriksi, ehkä puistossa ol! jonkinlainen hartaushetkien pitämiseen varattu kenttä. Siltoja on niin paljon että ne ovat varmaankin
olleet vaatimattomia avo-ojia yl!ttäviä pieniä puus!ltoja Huomattavaa on myös tarkastajien tapa jakaa puutarha osa-aluels!in; koristepuutarha, keittiökasvitarha, hedelmätarha, mrujapensaat, v1in!huone ja lavatarha. TIlmäjako on suoraan rinnastettaviSsa
vuoden 1907 kartassa olevlin aluels!in, mutta eri kasv1lajien sijalnnista on tietoa vain
luumutarhan osalta.
Ilmeisesti ränsistyneen hedelmä- ja mrujatarhan kunnostaminen ei koskaan onnistunut, ja 1950-luvulla maamieskoulun rakennustöiden yhteydessä låhes 200 vuotta
hyötypuutarhana palvellut alue muutettiin nurm!koksi. Nurmikko perustettiin varmastikin kyntämållä, ja kaytävien jäänteitä tuskin löytyisi kalvauksien avulla.

2.5.2 Kantatila
Vaikka kantatilaksi vuokratun osuuden historia ei vål!ttömåsti l!ity Anjalan kartanon
puutarhaan, kertoo se låh!ympäristön maiseman kehityksestä ja on siksi myös tässä
lyhyesti käsitelty. MuistiinpanoIsta saattaa olla myös hyötyä mahdollisiajatkotutkimuksia tehtäessä.
16.3.1915 Senaatti hyväksy! talollisen poika Em!! Ebenhard To!kan tekemän korkeimman vuokratrujouksen Anjalan kantatilasta, vuokrasopoimus tehtiin kymmeneksi
vuodeksi alkaen 14.3.1915. Sopimusta jatkettiin 3.4. 1925 vahviStetulla vuokravål!kirjalla edelleen 15 vuodeksi. Vuokranmaksuksi ol! mååråtty 18000 l v1ljaa/vuosi.
2.12. 1920 asutushall!tuksen virkamies Paavo Björk kävi tarkastamassa kantatilalle
rakennetun uuden asuinrakennuksen. Tåmå ol! vuokralaisen Em!! To!kan itselleen
rakentama. Rakennuksesta käytettiin suurimmaksi osaksi vanhasta asuinrakennuksesta saatuja hirsiä (el! tämä ol! purettu), ulkopuol! ol! vuorattu laudo!lla Vanhasta
asuinrakennuksesta sållynyt valokuva on kartanomuseon hallussa.
7.7. 1939 pidettiin lähtö- ja tulokatselmus majoraatin vIrkataloIla vuokramiehen Em!!
Ebenhard To!kan (lähtijänä) ja valtion vål!llä. Rakennukset ol! vakuutettu Suomen
maalaisten paloapuyhdistyksessä 627 000 markasta Seuraavassa main!taan vain
kartanon lähiympäristössä olleet rakennukset, puuttuvat numerot kuuluvat torp!lle ja
lado!lle.
8
9

Navetta ja lautaseinäinen lato, kunnossa
Rilhen p!kkulato, 28,5 x 8 x 3,5m, hirsistä, kunnossa
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Riihen isolato, 34 x 11 x 4,5m, seinät lankuista ja påreillä katettu, kunnossa
Riihi, 28 x 9 x 6m, hirsistä, kivijalka maakivistä, pårekattoa paikattava
Olkilato, 28 x 11 x 4m, kunnossa
Asuinrakennus, 13 x 11,4 x 4m, hirsistä, kivijalka lohkokivestäja pårekattoinen, kunnossa, ulkoportaat ja kuistin lattia sekä kaiteet maalattava
öljyvärillä, sisätöitä
Kalustoliiterin pårekatto uusittava
Kalustovaja, 12 x 10,5 x 3m, pårekattoa kOljattava
Työväen asuinrakennus, 17,5 x 11 x 4m, hirsistä, kivijalalla, pårekatto,
sisåmaalaustöitä U5a-d ovat eri huoneita)
Työväen ulkohuone, kunnossa
Työväen navetta- ja halkovajarakennus, 23 x 4,3 x 2,5m, hirsistä, pårekattoa kOlj attava
Sauna, 7 x 5 x 4m, kunnossa
Sepän asunto, 8 x 7,5 x 2,5m, raputja laudoitusta koIjattava
Sepän asunnon ulkorakennus (navetta. käymålä, lato ja halkol1iteriJ, 17 x
5 x 2,5m, kattoa koIjattava, I1iteriosan lautaseinät punattava
Vuokraajan yksityinen sauna sepän asunnon låhellå, purettava
Sepän aitta, kunnossa
Tallimiehen asunto, 6 x 5,5 x 3m lattia kOIjattava
talltmiehen halkovaja, tiilikatto koIjatava, seinien pårevuoraus paikattava
VUjamakasiini, kunnossa
Aittarakennus, 10 x 8 x 4m, kaksikerroksinen, kivipylvåillå, hirsistä,
katto pårelStä. kunnossa
Halkokatos, 15 x 8 x 3m, kunnossa
Keittohuone, 14 x 10,5 x 2,5m, kokonaan kiUakivistä, tiilikatto, mattohuoneen kynnys uusittava
Iso kivtnavetta, 66 x 13,5 x 4,5m, kiUakivistä, pårekaton länsUape uusittava, itålape paikattava

Maantieltä pihaan johtava tienvarsioja kivituvan kohdalta alkaen måårättiin pantavaksi kuntoon ja puhdistettavaksi kuusiaidan puolelta. Rakennusluettelosta voidaan
nähdä, miten kartano, vaikka sen puutarha oikin raunioitunut, oli edelleen aktiivisesti
toimiva Näyttålsikin että kartano on 1800-luvun lopulta lähtien toiminut suuren
maatilan tapaan, varsinaisen herraskartanoelåmän hiipuessa.

2.5.3 Votmalaitos
Kho vahvisti 30.11. 1923 valtiolle luvan rakentaa votmalaitos Anjalan kosken länsipuolelle sekä kiinteä pato kosken poikki. 1.3. 1938 siirsi maatalousministeriö majoraatin koskiosuuden ja tarvittavat maa-alueet koskitoimikunnan hallintaan, joka velvoitettiin vuokraamaan nämä Imatran Voima Oy:lle. Votmalaitosta laajennettiin vuonna
1980 ja samalla aiheutettiin korvaamatonta vahinkoa kartanoympåristölle.
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Anjala
Kotkan Itlrjaltaupp .. O. Y. U. itllka Bok.haDlleh A. B.

-- ---- "- _.

Ehkä vanhin, Jo vIlme vuosisadalla kartanosta otettu valokuva. Maisema on hyvin
avoin koskelle päin, pohjoispååssll. oleva kuistlkln näkyy selvästi. Puusto vaikuttaa
vanhaJtaja huonokuntoiselta (MV, hlstorlan kuva-arkisto).

Postikortti vuosisadan alusta. Suvanto on ollut promenadien pllAml!1l.rll.. polku laskeutuu kartanon pihalta alas kalliota pitkin ja rannassa odottaa vene. IstuteUua puustoa
on maisemassa vähän, ennen avoin ranta on tiheän pensalkon pelt11lmll.. kalliolla on
sama penkki kuin vuoden 1906 kortlssa. (MV, historian kuva-arkisto).
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EtupIha 1910. Ympyrän kesklosassa on runsaat Istutukset ja keskellä rakennuksen
tyylin mukainen jalusta kukkavaaselneen. Kanukat ovatjo tässä vanhoja ja suuria.
Seinän vieressä on kukkapenkkl. Hiekkakenttä valkuttaa laajemmalta kuin nykyisin.
LIpputanko on vielä kuisU1la (Signe Brander. MV Historian kuva-arklstol .
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Postikortti johon on kiIjoitettu vuosiluku 1906. Puisto on pensaikkoinen ja holtamattoman näköinen. Kalliolla on penkki josta saattollhailla nåkymåå silloin vieHI. vapaalle
koskelle. KalUon reunalla kulkee polku samalla kohden kuin nykyisinkin (MV historian
kuva-arkisto).

Kuva etuplhasta 1930-luvulla Ympyrän jalusta on vaihtunut betonista valetuksi,
jasmikkeet ja kanukat ovat nykyisillä paikoillaan, joskin villtiniyneinä. Aivan etualalla
oleva! kasvit ovat pionejaja seinän vieressä on kukkapenkki. Käytävien muoto vaIkuttaa samanlaiselta kuin nykyisinkin. Kuistilla ollut llpputanko on pOistunut (MV, historian kuva-arkisto).
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Lehrnuskujanne Anjalassa vuonna 1929 lelmatussa postlkortlssa. Kujanne ei ole
pääakselilla, vaan puiston reunalla kulkevasta käytllvästll.. Koulurakennuksen länsipuolella on vielä osa käytävästä ja lehrnuksista jäljellä (MV, historian kuva-arkisto).

Ilmakuva, joka on saapunut arkistoon 1952. Puutarhat ovat samassa asussa kuin
vuoden 1907 kartassa, paitSi että nUden pohjoispuoleiselle pellolle on perustettu
omenapuuviljelmäjoka on edelleen olemassa. Se korvasi ränsistyneen omenatarhan,
joka oli nykyisen koulun paIkalla. Pääakseli on kuusiaidan reunustama. Volmalaltosrakentaminen ei ole vielä muuttanut rantavilvaa kartanon kohdalla (MV, historian
kuva-arkisto).
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3 Hoitosuunnitelman tavoitteet
Anjalan kartanomuseon vierailijat eivät juurt liiku kartanon puistossa, joka jo nykyisellään taIjoaisl paljon elämyksiä ja hlstortalllsta tietoa HoItosuunnitelma pyrkii
tuomaan ulkoalueet osaksi kartanomuseota, paikaksi joka houkuttelee vierallemaanja
viihtymään ja taIjoaa tietoa sekä opasteiden että Istutusten ja rakenteiden muodossa.
Uedottava ja vallstava totmtnta saa puiston restaurotnnlssa suhteelItsen paljon painoruvoa, siksi tavoitteena on myös luoda rekonstruktiolta. Suunnitelmassa eSitetyt työt
jajatkosuunnittelu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:
Hlstortalltnen luontopolku. Opastettu reitti joka kulkee kartanon puistossa ja puutarhassa. Opastetssa käytetään tässä raportissa esitettyä tietoa;
tekstiä, kuvia ja karttoja. Reitin Itnjaus, opasteiden muotoilu, sisällön
muokkaus ja mahdolltnen opasvlhkonen tehdään erllltsen tarkemman
suunnitelman mukaan. Puistosta painetaan opasvIhkonen.

n

Tärketmplen Istutusten ja käytävien restaurotnti, puuston hoito ja Itsälstutukset. Kulun ohjaamtnen kesklakselllle ja muu totmtnnalltnen jäsentely, suojaistutukset maiseman eheyttämtseksl sekä päärakennuksen välittömässä lähetsyydessä olevat kukkapenkIt ja kukkaympyrä kuuluvat
tähän vaiheeseen, samotn etupIhan hIekkakentän ja siitä puistoon lähtevien käytävien muotoilu.

m

Kolmannessa vaiheessa rakennetaan erllltsten suunnitelmien mukaan
rekonstruktiolta hedelmä- ja kelttiöpuutarhotsta, kasvllavotsta, kellarista
ja mutsta mahdollisista puutarharakentetsta Ulkoaluetsta tulee aktiivinen osa kartanomuseota

3.1 Suunnitelma osa-alueittain, numerotntl viittaa kartan kuviothln
1. Päärakennuksen etupIha
Historia ja nykytila:
EtupIhan muoto ja koko eivät ole kokeneet suurta muutoksia. Käytävien Itnjaus on
hieman muuttanut muotoaan verrattuna vuoden 1907 karttaan, 1920-30 lukujen
kuvitnja vuoden 1952 Ilmakuvaan. EtupIhanjäsentely on perälstn samalta aJalta kutn
päärakennus, ja ne kuuluvat kltnteästl yhteen. Käytävien muodosta ISOO-Iuvun alkupuolella ei ole tietoja mutta muutoksia on tehty vain vähän. Osa hIekkakentästä on
1900-luvun puolella muutettu nurmlkoksl nItn että nykyiset käytävät ovat epäsymmetrtset. Pääoven molemmtn puoltn olevat jasrnlkkeet ja kanukat ovat olleet samalla
paikalla nItn pitkään kutn valokuvalähteitä on käytettävtssä, tämän vuostsadan alusta
lähtien. Setnän vieressä olleet, vuokraehdotssa erikseen mainitut Istutukset on poistettu. Etelässä pihaa rajaa hemepensasalta joka on ehkä tstutettu kasvimaan suojaksi.
Perimätiedon mukaisesti Kustaa kolmannen aJalta perälstn olleen lehmuksen kanto 011
etupIhalla vielä 1970-luvulla. Ympyrän keskellä on ollut putnenjalustajoka 1930luvulla korvattitn pyöretstä kivistä muuratulla (katso valokuvat), vanhimmat museon
vieratsta ovat vielä mutstaneet ympyrän keskellä olleen "patsaan". Nykyään ympyrässä
ei ole jalustaa. Llpputangot olivat 1940-luvulle asti kutstlen pruvekkeilla sekä etu-että
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takapihan puolella. Sota-aikana keskelle etupihaa pystytettiin korkea erilllnen lipputanko ja se on edelleen paikoillaan.
Suunnitelma:
Etupiha palautetaan mahdollisimman tarkasti 1800-luvun alun asuun. Paras lähde
käytävien muodosta lienee vuoden 1907 kartta, Istutusten suunnittelussa nojaudutaan vertailevaan tutkimukseen. Perustarnlstyö tehdään 1800-luvun menetelmin,
erillisen työselostuksen mukaan. Kukkaympyrään rakennetaan uusi jalusta vanhemman, valokuvien perusteella suunniteltavan mallin mukaan. Suuri lipputanko poistetaan ja korvataan parvekkeille sijoltetuilla valokuvista saatavan mallin mukaisilla
pienemmillä lipputangoilla. Olemassaolevat kanukat ja jasmikkeet pidetään leIkkaamaila riittävän pieninä ja hyväkuntoisina. Hemepensasaltaa hoidetaan vapaasti kasvavanaja sille Istutetaan pari pihan pohjoisreunalle, tarkoltuksenajllljltellä vuoden 1774
kartassa nähtävää symmetrtstä tilarakennetta. Tämä hienovarainen Idealisointi lienee
oerusteltua, vaikka ei olekaan varmaa saavutettiinko tavoiteltu symmetrinen rakenne
: .\skaan lopullisesti vai tuhoutulko myös sivurakennuksia vuoden 1789 pommltukses~.

2. Hyötypuutarha 1
Historia ja nykytila:
Hyötypuutarhasta museoviraston puolella oleva alue on nykyisin nurmikkoa jossa on
joitakin puurivejä. Koivurivit ovat peräisin maamieskoulun perustamisen ajoilta,
saarn1vaahterat aivan viime ajoilta. Vanhin alueen puista on alueen luoteisreunassa
oleva tammi, joka on yli 200 vuoden Ikäinen. Myös pääakselin puoleisessa päädyssä
olevat saamet ovat melko vanhoja. Makas1lni11e johtavaa sivuakselia reunustaa 1980luvulla näkösuojaksi kasvihuoneIta vasten istuttu syreenialta. Entinen hyötypuutarha
tuntuukin olevan ennemmin koulurakennuksen takapihaa kuin osa kartanoympärtstöä. Nykyisellään se on kartanomuseolle eräänlaista ylijäämäaluetta, jolla ei ole mitään
käyttöä. Lännessä alue rajautuu kasvihuoneisilnja niiden takana maisemaa hallitsevaan koulurakennukseen. Hyötypuutarhan merkitys Anjalan kartanoympärtstössä on
aina 1940-luvulle asti ollut sekä toiminnallisesti että sommittelun kannalta hyvin
keskeinen. Nykyinen tilanne ei tee oikeutta tlllle tårkelllle paikalle.
Suunnitelma:
Hyötypuutarhan uudelleenrakentaminen kuuluu kolmannen valheen tehtäviin. Museoviraston puolella olevasta nurmIkosta suunnitellaan "puutarhamuseo" -tyyppinen
näytealue, joka on jaettu kortteleihin kartolsta saadun tiedon mukaan. Eri kortteleissa
esitellään eri aikakausien viljelytapoja ja lajistoa. Istutusten muotoilussa. hoItotavoIssa
ja lajlstossa pyritään mahdollisimman tarkkaan historialliseen todenmukaIsuuteen.
Opasteet suunnitellaan osaksi kartanon "histortallista luontopolkua". Näin alue saa
jlllleen keskeisen merkityksensä j ; .. anomalsemassa ja sen toimlnnotssa. Nykypäivän
vierailijoille se tulee muodostamaau myös merkittävän lisätiedon lähteen ja houkutuksen. Onhan puutarhahlstoria eräs Kymenlaakson keskeisiä matkailuvaltteja, monet
matkailijat käyvät samana päivänä sekä Mustilan arboretum1ssa että Anjalassa.
Koko aluetta ei tarvitse heti perustaa puutarhoiksl, vaan kortteleita voidaan pitää
matalana niittynä tai nurmlkkona. Koivurivit ja uudemmat puuistutukset pOistetaan
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työn edistyessä. Alueen länsIreunalle vasten koulurakennusta, museoviraston omistaman alueen rajan tuntumaan istutetaan puurivi koIjaamaan rakennuksen ja kasvihuoneiden hallitsemaa maisemaa. Kasvihuoneiden purkaminen tai silrtårninen toisaalle olisi suuri teko kartanoympäristön hyväksi. Syreeniaitaan tehdään aukkoja käytävien kohdalle ja alue ympåröidään riukuaidalla (ma1lina esim. vuoden 1801 akvarelli) .

3. Hyötypuutarha 2
Historia ja nykytila:
Puol1avointa lehtipuumetsikköä. jossa kivijalkojaja muita rakenteiden (ehkä terassoinnin) jäännöksiä. Paikan historia on kerroksellinen, se on ollut ensin hyötytarhana,
sittemmin osana puistoa lehUmajoineenja kivimuureineen. Lehtimaja on edelleen
olemassa, lehmukset ovat vain varttuneet suuriksi putks1. Alueen lånsilaidassa on
1910-luvulla rakennetun tillikattoisen perunakellarin raunio, viereinen palsta on stis
ainakin tämän vuosisadan alussa ollut perunamaana. Vuoden 1939 katselmuksessa
ma1n1taan olleen luumupuusarka, josta on jäljellä muutamia kritkunapuun juurivesoja. Syreeniaidan juurella kasvaa vaIjol1ljoja jotka nousivat esiin maata muokattaessa.
Suunnitelma:
Llsätietojen saamiseksi on tarpeen tehdä kaivauksia, kartoittaa rakenteet tarkasti ja
verrata tuloksia kuvalåhteisiin ja rakennusluettelothin eri aikoina. Rauniot raivataan
esiin ja esitellään yleisölle opasteiden avulla. Puustoa raivataan suunnittel1jan paikalla
antaman ohjauksen mukaan nåkym1en avaamiseksileht1majaltajoelle. Lehtimajaan
tehdään hiekkakåytävä. Llsätutkimus ja varovainen raivaus kuuluu ensimmålseen
vaiheeseen, opasteet, polut ja mahdolliset rekonstruktiot tehdään toisessa ja kolmannessa vaiheessa.

4. Pååaksel1
Historia ja nykytila:
Pååaksel1a reunustaa melko nuori, n.1950-luvun alussa istutettu tamm1kujanne.
Aiemmasta puustosta on löytynyt ainoastaan yksi valokuva viimeistään vuodelta 1929
(postileima), jossa on melko vanha ja ränsistynyt lehmuskuja. perimätiedon mukaan
paikalla 011 kuus1a1ta kun tamm1a käytiin istuttamaan, ja kuustaidan leikkaamista
vaaditaan vuoden 1939 tarkastuksessa. Kuustaita on istutettu 20-luvun lopulla kaadettujen lehmusten tilalle tai sitten kuva ei ole Anjalasta. Käytävä on valokuvassa
melko kapea ja suorareunainen ja hoidetun näköisen niityn reunustama, vaikka
kartano olikin tuolloin "rappiolla" . NykyiSin käytävä on muutamasta kohdasta levinnyt
ajoneuvoliikenteen seurauksena.
Koulurakennus suhtautuu kartanon pååakseltin kuin takapihanaan; parkkipaikat,
tomutustelineet ym. on kerätty käytävän viereen ja ne hålrttsevät suuresti kartanon
muutoin varsin juhlallista låhestym1stå. Val1tettavasti tåmå alkuperäinen saapum1ssuunta ei ole käytössä vaan vierailijoiden autot ohjataan makastinin luona olevalle
parkkipaikalie, josta kartanolle kuljetaan sivuaksel1a pitkin.
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Suunnitelma:
Kartanolle saapuminen pyritäJln jäIjestämäJln pääaksella pitkin. esimerkiksi slirtämållä pysäköIntIaluetta. Se ei kuitenkaan saa hålrttä peltomaisemaa. pysäkölnnln jäIjestely onkin yksljatkosuunnittelun kohteista. Saapumista voidaan ohjata myös opasteIn.
Tammlkujannetta hoitoleIkataan säJlnnölllsestl ja ympårö!v1stä puista poIStetaan oksia
jotta tammien latvat pääsevät kasvamaan suoraan. Myöhemmin voi olla tarpeen myös
kaataa Joitakin kujannetta vaIjostavla puita. Koulun hålrttsevää vaikutusta pyritään
våhentämäJln pensaslstutuksln ja mahdollisuuksien mukaan slirtåmällä poIS maisemaan sopimattomia rakenteita. Käytävän linjaus pidetään suorana ja tasalevyISenä.
plntahiekka vaihdetaan hienompaanja tarvittaessa käytävän pohjaa tlivlStetään. Kun
hyötypuutarhojen restaurointi tulee ajakohtaiseksl. yhdIStetään ne kapeammilla käytävillä pääakseliln.

5. Päärakennuksen pohjoispuoleInen puisto
Historia ja nykytila:
Isojakokartassa 1770-luvulla alue on jo selvästi kartanon totmlnnal1inen puoli lukulslnen talous- ja työväen asuInrakennuksIneen. Piirrosten ja maalausten perusteella alue
on ollut vielä 1800-luvun puolivålissä avoin aina sivuakselilta rantaan asti. Kaskessa
oli tällä kohtaa suvanto. joka on palvellut kalastusta. pyykinpesua ja muita toimintoja.
Myöhemmin valokuvISta nåhdäJln että suvanto oli osa puIStoa Sinne onjo 1700luvulla slvuaksellltajohtanut polku on edelleen olemassa Vuoden 1907 kartassa koko
alue on merkitty puistoksl ja suvannalle johtaa polku myös päärakennuksen takapIhalta. Tästä risteyskohdasta polku Jatkui kosken rantaa ylös edelleen Kånkkårämäen
näköalapaIkalle ja myllårtn pihapiirtln.
TånåJl.n alue on rehevää lehtoa, jossa on useita kivIjalkoja eri ajoilta. Puuston joukossa
on paljon istutettuja jaloja lehtipuita JoISta osa on hyvinkin vanhoJa; puuceen takana
oleva lehmus saattaa olla yli 200 vuoden ikålnen. Valtaosa puustosta on 1800-lvun
puolivålin jälkeen Istutettua Puut on ryhmitelty lajelttaln; lehtikuuset. lehmukset ja
saarnet ovat kukin omilla alueillaan. Puisto on varmastikin IStutettu saman aikaan
kuin pääakselln alkupäässä oleva pulstoalue.
Suvanto on täytetty voImalaitostöiden yhteydessä 1980-luvulla, täyttömaalle on perustettu nurmikko ja IStutettu terijoensalavia, jotka erikoISen kasvutapansaja uutuutensa vuoksi sopivat huonosti historiailiseen ympllriStOön. SIvuakselin varressa on pulstomaisestl hoidettu vyöhyke; lelkattua nurmikkoa ja pensasistutuksia Tämä avoin alue
avaa kauniin nåkymån sivuakselin suuntaisesti päärakennuksen edustaita vilJamakasiinUle. Alueen etelåkulmassa lähellä päärakennusta on komea slperianlehtlkuustryhmll..
Suunnitelma:
SIvuakselin vlerelnen alue hoidetaan edelleen pulstomaisena ja nåkymå makas1lnille
pidetään avoimena. Rantaan kulkeva polku restauroldaan. samoin kuin entisen suvannon rannalta päärakennukselle nouseva polku. Ohjeena linjaukslSsa on vuoden
1907 kartta. PuustolIe laaditaan ertlllnen hoItosuunnitelma. Kivijalat tutkitaan rakennusten käyttötarkoltusten mållrittårnlSeks!. Alue sållytetään rehevänä lehtona eikä
1700-1800-lukujen avointa maisemaa pyritä palauttamaan. TIheä puusto on tärkeä
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suoja voimalaitoksen häiritsevää vaikutusta vastaan. Tolm1nnallista historiaa voidaan
havainnollistaa raunioihin IUtetyilHl. opaskylteillä ja mahdollisesti JOidenkin rakenteiden rekonstruktioilla. Esimerkiksi täyttömaalJa olevalle nurmikolle voitaisiin rakentaa
lohihåkin rekonstruktio opaskyltteineen. Rannan puusto suunnitellaan uudestaan,
terijoensalavat poistetaan ja korvataan esimerkiksi tervalepillä. Nurmialue täyttömaalJa saa kasvaa vapaasti niityksi.

6. Niemen puistometsä
Historia ja nykytila:
Niemen kärki ja siitä päärakennukselle ulottuva alue oli Jo 1770-luvulla erotettu aidalla kartanon talous-Ja työväenrakennusten pihapiiristä. Kuvalåhteiden mukaan niemessä on 1800-luvulla ollut melko tiheä kuusikltO ja myös vuoden 1907 kartassa se on
merkitty ympäröivien puistoalueiden sijasta kangasmetsåksi. Niemen kärkiosassa ei
ole nykyisinkään istutettua puustoa Luonnontilaisuudesta huolimatta alue on aina
toiminut osana kartanon puistoa Rantapolun varressa mainitaan olleen rautapenkit
1800-luvun lopulla. Päärakennuksen läheisyydessä on myös istutettuja puita; tammia
ja lehmuksia. Puusto on osittain huonokuntoista varsinkin vanhat koivut joita on
muutamia päärakennuksen vieressä ja alempana rannassa suurempi ryhmä. Eri
ikålsiä vaahteran ja saamen taimia on maastossa melko runsaasti. Nurmikkoalueen
rajaus on epäselvä ja metsän aluskasvilllsuus kulunutta ja köyhää. Ranta on osittain
rakennettu voimalaitostöiden yhteydessä kivenlohkareista ja syntynyt täyttOmaa on
kylvetty nurmikoksi. Polusto on låhinnä kulutuksen ohjaamana muodostunut. Päärakennuksen låhiympåristOlln on istutettu 1970-luvulla reunapensaita mutta ne ovat
lähteneet heikosti kasvuun.
Alueella on vanhan päärakennuksen ja IUttohuoneen kivijalka, uittoyhdistuksen rakennus sekä maakuntajuhlien näyttämö. Avoin rinne on toiminut katsomona Rinteessä on vielä jäänteitä vuoden 1845 kuvassa näkyvästä kaarevasta puistokäytävåstä.

Suunnitelma:
PuustolIe laaditaan ert11inen hoito- ja uudistussuunnttelma, varsinkin rapistuvan
koivikon alle tulisi istuttaa uutta puustoa Nåkymiå joen ja päärakennuksen välillä
avataan harkitusti, huomioonottaen etenkin rakennuksen ikkunoista avautuva maisema Kivijalat vapautetaan kasvilllsuudestaja tutkitaan minkåjålkeen ne otetaan
osaksi museon näyttelyä opasteineen. Entisen päärakennuksen paikka olisi erityisen
hedelmällinen paikka kaivauksille.
Leikattavan nurmikkoalueen rajaus tarkistetaan ja metsän aluskasvilllsuutta rtkastutetaan luonnonperennojen ja niittykasvien kylvöillä ja istutuksilla. Rannan kiviheitoke
pOistetaan tai muotoillaan luonnonmukaisemmaksi ja istutetaan luonnovaraisilla
rantakasveilla. Polusto rakennetaan mahdollisimman tarkasti 1800-luvun tilanteen
mukaiseksi.
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7. Keittiötarha
Historia ja nykytila:
Jo l770-luvun kartassa alue on erotettu v1ivalla muusta puistosta. Se I11ttyy välittö'
mästi sivurakennukseen ja on luultavaa että kyseessä oli keittohuone ja siihen I11ttyvä
ryytlmaa. Vuoden 1839 kartassa se on merkitty viljellyksI. Kuvalähteistä nähdään
kuinka viljelyä tehostett11n rakentamalla kasvilavat ja kasvihuone. jOiden kiviset perustukset jakavat rinteen vieläkin selvästi erottuv11n terasseihin. Ylin terassi on alunperin
edellämainitun keittohuoneen kivijalka. Kellarin (tai makin) kivimuuri on melko hyvin
så11ynyt. joskin vandalismin kuluttaIna.
Suunnitelma:
Paikasta kehitetään keskeinen osa museon puutarhahistorian näyttelyä. Sen kasv1l11suus inventoidaan tarkkaan mahdollisten viljelY.jäänteiden löyta.miseks1. Rakenteiden
historiaa selvitetään kaivauksin ja verta1levalla tutkimuksella. Käännetylle maalle
nouseva kasvillisuus antaa v1itteitä viljelyksistä. ja se inventoidaan myös tarkasti.
Mikåli tietoa saadaan riittävästi voidaan kellaria ja kasvilavoja rekonstruoida. muutoin
tyydytään esittelemään niitä opastein. Istutuksia voidaan rekonstruoida yleisen historiallisen tiedon perusteella. Alue voidaan jakaa lohkoihin. joilla esitellään eri aikakausien suosittuja keitt1ötarhan kasveja ja istutustapoja. Tärkein ajanjakso tällä
paikaila lienee ollut Menshikovin aika l800-luvun puolivälissä. SivuakseUn rannapuoleinen osa palautetaan alkaisempaan leveyteensä.

Suunnitelmassa ei käsitelty museoviraston alueen ulkopuolella olevaa puistoa ja
puutarhaa. MaatalousoppUattoksen hall1naassa olevat piha-alueet ovat kuitenkin
erottamaton osa kartanoympäristöä ja olisi hyvä jos niitä kehitettäisiin yhteisesti
museoviraston alueiden kanssa.

35

LÄHTEET:

Kiljalllsuus:
Jutikkala, Nikander

Säterier och storgårdar i finland, Helsinki 1939

Oksanen, Eeva Liisa

Anjalan historia, Myllykoski 1881
Eltmll.en historia, Anson Oy 1985

Dahl, Gardberg

Suomen Kartanoita, Keuruu 1989

Kansallinen elämäkerrasto V, porvoo 1934
Rosengren, Camilla

Historialliset puistot, Viherympll.r1stö 3/1994

Valttonarkiston lähteet:
VA pa1kalltskartat, pikkukartat, Strömberg 1652
VA ''Valkealan kartano", Kansio, jossa jOitakin Anjalan kartanoa koskevia asiakiIjoja:
Förteckning efter befintllga tnvantarier afleveredare af Säderholm 1.11.1845, Carl
Wallenius 1.11.1849,1853
VA NL mf 123: Neuvostoliiton sotalaivaston arkistosta mikrofilmattuja Suomea koskevia asiakiIjoja: Anjalan tillk1rjoja 1840-luvulta, allekiJjoittajtna Otto Renvall ja Anders
Blomqvist
VA, Asutushallituksen vtrkataloasiakiIjat 909: "Anjala, Anjalan majoraatti". Kartta
vuodelta 1907: 57 M 112/4
VA, Ftnanssikonttori 1, 2D 7/17, C.M. Amtnofiln 1939 piirtll.mll. karttajohon liittyy
venäjänkieltnen ftnanss1ki1ja vuodelta 1841.
Maanmittaushallituksen arkisto:
G 138 2/5 30.5.1848 puhtaaksipiIrretty kartta joka perustuu P. Westermarkin vuonna
1774 tekemään mittaukseen. LUttenll. on perinpohjainen selostus maista ja torptsta,
mutta ei mainintaa puutarhataloudesta.

I

I1
i

1

I
!
t

Hoitosuunnitelman osa-alueet

- --

-..

1. Päärakennuksen etupiha
Tavoite:
KAytävåtja Istutukset rakennetaan 1800-1
alun asuun
Valhe:

2

2. HyOtypuutarha 1

Tavoite:
Valhe:

3. HyOtypuutarha 2
Tavoite:
Kaivaukset, raivaus, käytävän rakentaminen
Valhe:
1 ja 2

o

4 . PMaksel1

8

'0

,,
,

,

\

"

,

I I \..\\f\O\\UI:J\E..

VA',
"

Ii

6

L :.-.:-

v

(').

Rekonstruoldaan eri aikakausien hyOtypuutarhakorttelelta
3

I

Q

=-:: """'=:.J

8(:)

Tavoite:

Tamm1lrujan hoito, lilkenteen Ohjaus käytävälle, näkOsuojalstutukset

Valhe:

1

5. Päärakennuksen pohjoIspuoleinen puisto
Tavoite:
Opasteet, kaivaukset, polkujen rakentaminen, puuston hoito, luonnotlla1sen aluskasvillisuuden så1lyttamtnen
Valhe:
1.2
6. Niemen puistometså
Tavoite:
Puuston hoito ja Istutukset. näkymien
avaus, kaivaukset, opastus, rannan muotoilu, aluskasvilllsuuden elvyttåm1nen, polkujen rakentaminen
Valhe:
1.2

v

\~ I

8
VI>.

,

_ ' /

~

,
I

/

I
/

j\l\OO' .. "''P .... \\(IC.,4.

f ul..\Lv

. ,~ .,~

\SO\J -\

-

\

Tavoite:
Valhe:

Kaivaukset, :i1 :konstruktiot. opasteet
1.3

AI.-I,(. U

Puut ja pensaat

ta

\:s
L
-C_t:"\
r- ---TV

sa

~

7
~c," I

.. ,6.,VAT

\eOC -\ ~ L'I(.U

8
;.

G
0

l4iÖ1'1

l'UUThRttto.
t~O I-I '\~O-\

saarn1

hp
le
ko

hopeapajU
lehmus
kOivu

mä
tl
ha

mänty

kr
sh

a

s

tammi

s

tervaJeppa.
haapa
kr1lkuna

slpertanhemepensas
angervo
syreent

0 <>

0,,-,

L."u tW 'Ti"'l....~
1'11.0- \

G

3

,,

ANJALAN KARTANO

Puisto ja puutarha
1: 500

Historiallinen selvitys j a hottosuunnitelman tavoitteet
31.5_1995

Ma1sema- j a puutarhasuunnittelu Juha Pr1tt1nen
Kylånvanht=antle 22 A 00640 Hkl, p .7774136

..

•

-- - --

8 (

o

---

G

8 (0

, ,,

8

I

" "- ,

/

v

lS

N

,,

,,

,
,

VA',

,,

'.

(v

IK

,

v

~,'

,

I

5

L_ __

/

o

Pt--.:c:.::...-r - ___ _ _

/

/
70L"'-.V

/ 't)(ru - \
AI.-\L.V

7
~" v\ 1.-10..

v....l

leOO- \ It.LI<..\

o
o

K.A 'trÄ'';'

1"1-00- \

s.
' 't)",t\tlt.LA.

1!>OO- \
Lo~" u

,

;~

G
1',,0 -1 -

2

G
'~~ O-I

G

o

