VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHA
tärkeä osa Helsingin kulttuuriympäristöä

Magnus von Wright, Kumpulan kartano. Kuva Helsingin kaupunginmuseo

1400-luku —
KUMPULAN KARTANO

•

Kumpulan kartanon historia alkaa vuonna 1481, jolloin Olof Lydekesson sai Raaseporin
käskynhaltijalta rälssikirjeen Gumtächtin maihin ja kartanoon. Tämän jälkeen kartanon ja sen
maiden haltijat vaihtuivat vuosisatojen saatossa vaihtelevissa olosuhteissa.

•
•
•

Vapaaherra Johan Gabriel von Bonsdorff osti kartanon vuonna 1840.
Kartanon nykyinen, empiretyyliä edustava päärakennus valmistui vuonna 1844.
Kartano oli 1800-luvulla Helsingin suurimpia tiloja ja sen niityillä vietettiin ylioppilaiden Floran
päivän kevätjuhlia. Vuoden 1848 kevätjuhlissa esitettiin Maamme laulu ensimmäisen kerran.

•

Vuonna 1885 kartanon osti vapaaherra Herman Standertskiöld-Nordenstam ja hän ryhtyi
vuokraamaan tiluksilta asuintontteja. Näin syntyivät Hermannin ja Toukolan esikaupungit.

•
•
•

Vuonna 1906 Kumpula liitettiin Helsinkiin ja kartanon päärakennuksesta tuli sairaala.
Nykyään kartano on Helsingin yliopiston käytössä ja alueella sijaitsee kasvitieteellinen puutarha.
Vallilan siirtolapuutarha jatkaa kartanon kulttuuriperinteitä sen vanhoilla viljelysmailla.

* Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö on kokonaisuus, joka muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista
sisä- ja ulkotiloineen, pihoista ja puistoista, teknisistä rakenteista kuten kaduista, teistä, silloista, kanavista sekä muista ihmisen
rakentamista kohteista ympäristössä. Rakennukset ja niiden ympäristöt ovat toisistaan riippuvaisia. Jos osa kokonaisuutta
muuttuu tai häviää, vaikeutuu jäljelle jäävien osien ymmärtäminen.
Rakennusperinnön kautta havainnollistuva historia auttaa ymmärtämään yhteiskunnan muutosilmiöitä ja kulttuurista
perustaa. (Museovirasto)

VUOSI 1932 —
VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHA

•
•

Vallilan siirtolapuutarhassa alkoi viljelytoiminta keväällä 1932.
16.4.1932 perustettiin Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry*) hoitamaan alueen
yhteisiä asioita.

•

Kaupunki lahjoitti vuonna 1937 yhdistyksen käyttöön kerhotalon ja talo sai 17.7.1937
nimekseen Toimela.

•
•
•

Vuonna 1939 alueelle saatiin sähkö ja kioskille hankittiin puhelin.
Sota-aikana vuonna 1942 alueelle saatiin lupa kasvattaa porsaita.
Vuonna 1951 mökkeihin saatiin rakentaa takakopit
puutarhatyövälineitä varten.

•
•
•
•
•
•

Vuonna 1977 yhdistys osti mökin numero 93 museomökiksi.
Vuonna 1991 alueelle rakennettiin sauna.
Vuonna 1997 vuokrasopimusta jatkettiin 30 vuodella.
Vuonna 1997 rakennettiin uusi kioski.
Vuonna 1998 tehtiin piirustukset omille tyyppimökeille, ja mökkien uusiminen vilkastui.
Vallilan siirtolapuutarhan viljelijät vaalivat ja kehittävät aluettaan arvokkaan
kulttuuriympäristön edellyttämällä tavalla. Alueella on nykyisin kaikkiaan 169 mökkiä.

*) Yhdistyksen tarkoituksena on (säännöt 2 §)
•		 edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan
harrastuksena jäsentensä sekä kotipaikkakuntansa
piirissä
•		 toimia oman siirtolapuutarhansa ja sen viihtyisyyden
kehittämiseksi
•		 edistää jäsentensä yhteisiä harrastuksia ja
viljelytapojensa tuntemusta sekä heidän yhteisten
siirtolapuutarhaa koskevien asioiden ajamista sekä
•		 herättää mielenkiintoa toimintaansa kohtaan ja
samalla muihin hyödyllisiin vapaa-ajan toimintoihin
ulkoilu- ja liikuntamuotoineen niin aikuisten kuin lasten ja
nuorisonkin keskuudessa.

VUOSI 2006 —
SIIRTOLAPUUTARHAT OVAT PYSYVÄ OSA KAUPUNKIKULTTUURIA

•

Tarjoamme ympäristömme asukkaille mahdollisuuden virkistäytyä ja tutustua
siirtolapuutarhaelämään puistoalueellamme.

•

Teemme yhteistyötä viranomaisten ja naapuriemme kanssa kulttuuriympäristömme
säilyttämiseksi ja sen edelleen kehittämiseksi siten, että alueemme arvot ja ominaisuudet
säilyvät.

•

Myötävaikutamme osaltamme siihen, että alueemme asemakaavoitetaan ja samalla suojellaan.
Tulemme toiminnallamme myötävaikuttamaan alueemme suojelutavoitteiden toteutumiseen.

