
uonna 1903 JEAN ja AINO SIBELIUS halusi-
vat pois Helsingin humusta. He hankki-
vat uutta kotiaan varten vajaan hehtaa-
rin kokoisen metsäisen rinnetontin Kie-
lomäeltä Järvenpäästä, noin puolen ki-

lometrin päästä Tuusulanjärveltä. Seudulla asui jo 
ennestään useita viime vuosisadan alun merkittä-
vimpiä suomalaistaiteilijoita perheineen, kuten Ai-
no Sibeliuksen veli taidemaalari EERO JÄRNEFELT, tai-
demaalari PEKKA HALONEN, kirjailijat J. H. ERKKO ja JU-

HANI AHO sekä puolisonsa taidemaalari VENNY SOL-

DAN-BROFELDT. 
Komean, järvelle päin avautuvan jugend-tyyli-

sen talon suunnitteli arkkitehti LARS SONCK, Aino Si-
belius otti itse ohjat puutarhan raivaamisessa. Myö-
hemmin hän muisteli, kuinka suurella vimmalla sil-
loin kuokki ja lapioi maata, pysähtyi välillä itkemään 
ja jatkoi taas kuokkimista. Nuoren perheen talous 
oli huteralla pohjalla ja elämä tiukkaa. Siksi kasvi-
maa piti saada kiireesti kuntoon, jotta tyttärille riit-
täisi syötävää. 

AINOLAN PUUTARHA laajenikin nopeasti. Ensimmäi-
senä kesänä vuonna 1905 siellä oli vain pieni herne-

Aino ja Jean Sibeliuksen kotia Ainolaa ympäröivän  
puutarhan antimet olivat tärkeitä sekä perheen  

toimeentulolle että säveltäjämestarin inspiraatiolle. 
Aino Sibeliukselle omasta puutarhasta kasvoi  

rakas harrastus ja henkireikä. 
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Omavarainen
Ainola

Aino Sibelius tarkastelee tomaattihuoneessa 
kypsyvää satoa 1940-luvulla otetussa valokuvassa. 
Parhaimmillaan Ainolassa oli kaksi kasvihuonetta 
kylmälle arkojen vihannesten viljelyyn. 
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penkki ja perunamaa, mutta jo seuraavana vuonna 
istutettiin muun muassa kolmetoista erilaista ome-
napuulajiketta sekä valko- ja punaherukkapensaita. 
Myöhemmin hedelmätarha täydentyi kriikunoilla, 
luumuilla ja hapankirsikoilla. Ainolan ruokahuoltoon 
toivat tärkeän lisän myös omat kanat ja possut.

Aino suunnitteli viljelyksensä tarkasti. Jos hän ei 
itse päässyt johtamaan kasvimaan kevättöitä, hän 
opasti kirjeissään kotiin jääneitä tyttäriään EVAA, 
RUTHIA, KATARINAA, MARGARETAA ja HEIDIÄ, mitä mi-
hinkin tuli kylvää ja miten. Vanhat kauppakuitit pal-
jastavat, kuinka monipuolinen lajivalikoima Sibelius-
ten kasvimaalla oli jo alkuajoista lähtien. Niiden mu-
kaan Aino Sibelius kylvi esimerkiksi vuonna 1909 
ainakin kolmea kurkkulajiketta, sokeriherneitä ja 
neljää silpohernelajiketta, ’Merveille de France’ -lan-
kapapuja, ’Egyptiläinen’-punajuurikkaita, kolmenlai-
sia retiisejä sekä ’Douviker’ ja ’Lontoon tori’ -pork-
kanoita. 

”Olen niin tyytyväinen, puutarha on valmis talvea 
varten ja päivieni yllä lepää rauha”, Aino Sibelius 
kirjoitti, kun taas yhden syksyn säilöntärupeama oli 
onnellisesti ohi. Sadonkorjuun jälkeen Ainolan kel-
lari oli aina ääriään myöten täynnä oman puutarhan 

1. Jaloangervot, syysleimut, 
aitoukonhatut ja jalo- 
pähkämöt värittävät  
hevosenkenkäpenkkiä 
syyskesällä. 

2. Ainolan satoa säilöttiin 
valtavat määrät talven 
varalle. Säilykkeistä riitti 
jaettavaksi myös tarpeessa 
oleville sukulaisille ja 
ystäville. 

3. Kaikkia Ainolan omena-
tarhan lajikkeita ei ole 
pystytty tunnistamaan. 
Joukossa on myös siemen-
taimia, joita Aino kasvatti 
esimerkiksi ’Sokerimiron’-
puun siemenistä.  
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Sibeliusten tyttäret halusivat 
taata lapsuudenkotinsa säilymi-
sen alkuperäisessä asussa, joten 
he myivät Ainolan Suomen val-
tiolle vuonna 1972. Ainola avat-
tiin kotimuseona kaksi vuotta 
myöhemmin. 

Ainolan päärakennus on jä-
tetty kaikilta osiltaan sellaiseksi, 
kun se oli isäntäväen yhä eläes-
sä. Valitettavasti Aino Sibeliuk-
sen komeat kasvimaat eivät ole 
säilyneet meidän päiviimme asti, 
mutta Ainon istuttamia ome-
napuuvanhuksia kasvaa yhä Ai-
nolan puutarhassa lähellä Si-
beliusten hautapaikkaa. Talon 
edessä oleva, Aino Sibeliuksen 
suunnittelema kukkatarha on 
entisöity alkuperäiseen asuunsa. 

Ainola nykyään
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1. Aino Sibeliuksen omenoita 
ja tomaatteja palkittiin  
puutarhanäyttelyissä.  
Kasvihuoneiden lisäksi 
tomaatteja viljeltiin myös 
ulkona lavoissa. 

2. Laajimmillaan Ainolan 
kasvimaat peittivät lähes 
kaikki nykyisin nurmikolla 
olevat alueet. 

3. Aino Sibelius kasvatti  
orvokin taimia lavoissa. 
Niiden seuraan on  
istutettu myös kaunokaisia 
ja daalioita.

antimista – hilloista, mehuista ja moninaisista vihan-
nessäilykkeistä. Hedelmäkellarin hyllyillä kutakin 
omenalajiketta odotti oma nimikoitu hyllynsä. Varas-
tointia varten omenat käärittiin yksitellen huolelli-
sesti silkkipaperin sisään. 

VAIKKA KYÖKKITARHAN vaaliminen oli ensimmäisi-
nä vuosina pakon sanelemaa puurtamista, puutar-
hanhoidosta kehkeytyi pian Aino Sibeliukselle rakas 
harrastus. Hän suunnitteli kuusiaidan kehystämän 
puutarhan keskelle hevosenkengän muotoisen muo-
topuutarhamaisen kukkapenkin. Sen laidalle perus-
tettiin kasvihuone sekä vihannesmaa. Talolta laskeu-
tuvaan jyrkkään rinteeseen istutettiin kivikkopuu-
tarha. 

Parhaimmillaan Ainolan kahdessa lasihuoneessa 
kasvoi yhteensä 70 tomaatin taimea. Omenapuiden 
kasvatuksesta hän innostui niin, että hänen omenoi-
taan palkittiin näyttelyissä asti. Kuuluisan säveltäjän 
rouvalle lähetettiin myös mieluusti uusien lajikkei-
den taimia kokeiltavaksi. 

Hyötykasvien lisäksi Aino vaali puutarhassaan 
alkuajoista lähtien myös kauneutta. Ensimmäis-
ten joukossa sinne hankittiin paitsi hedelmäpuita ja 
marjapensaita myös syreenejä ja ruusuja. Myöhem-
min istutuksia täydennettiin esimerkiksi pioneilla 
sekä sinisen sävyissä kukkivilla kevätkaihonkukilla, 
lemmikeillä ja kellokukilla. Puutarhassa kasvoi aina 
myös Jean Sibeliuksen lempikukkia kieloja. 

Myös runsaat kesäkukat toivat väriä. Aino suo-
si helppohoitoisia, suoraan kasvupaikalle kylvettä-
viä lajeja, kuten kesäruusuleinikkejä, silkkikukkia, 
resedoja, tuliunikkoja, sievikkejä ja unikkoja. Kras-
seja ja Ainon rinkikukiksi nimittämiä kehäkukkia oli 
kylvettyinä kaikkialle – jopa hyötytarhan vihannes-
ten joukkoon ja omenapuiden ympärille kantattuihin 
pyöreisiin pikku penkkeihin. 

PUUTARHA OLI Ainolle myös virkistyksen lähde ja 
terapiapaikka. Hän kertoi hautaavansa surunsa sa-
malla, kun kylvi siemenet maahan. Puutarha oli Ai-
nolan väelle myös eräänlainen vapaampi vyöhyke, 

Näyttävät tertturuusut ovat 
samaa ’Europeana’-lajiketta 
kuin Aino Sibeliuksenkin 
aikaan. 
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kun taas talon sisällä elettiin pitkälti Jean Sibeliuk-
sen ehdoilla. Niihin kuului esimerkiksi täydellisen 
hiljaisuuden vaatimus, sillä säveltäjämestari vaati 
häiriötöntä työrauhaa. 

Ainolasta ympäristöineen muodostui kyllä Jean 
Sibeliuksellekin tärkeä, tosin eri tavoin. Kun Ainon 
valtakuntaa oli taloa ympäröivä puutarha, Jean ha-
ki innoitusta sävellystyöhönsä talon itäpuolella avau-
tuvien metsien luonnonmaisemista ja hiljaisuudesta. 
Tyylikkäästi pukuun, vitivalkoiseen paitaan ja solmi-
oon sonnustautunut säveltäjä teki lähiseudun luon-
toon mielellään kävelyretkiä. 

Vuoden 1915 huhtikuussa kotitalon ylitse lentä-
neet joutsenet inspiroivat säveltäjää niin, että lin-
nuista tuli hänen viidennen sinfoniansa pääteema. 
Niin sanotun ”puusarjan” sävellyksiin häntä innoit-
tivat kotimaiset luonnonpuut pihlaja, mänty, haa-
pa, koivu ja kuusi, ”kukkasarjan” kohteina ovat Ai-
nolankin puutarhassa kasvaneet kaunokaiset, neili-
kat, kurjenmiekat, akileijat ja kellokukat. ”Minusta 

tuntuu aina, että jokaisen pitää elää metsässä taik-
ka suuressa kaupungissa. Täällä Ainolassa tämä hil-
jaisuus puhuu”, Jean Sibelius kuvaili. Ainolan vuosi-
naan 1904–1957 hän sävelsi yhteensä yli 300 teosta. 

Koti oli Jean Sibeliukselle myös rauhan paikka, 
joka tarjosi tarpeellista vastapainoa maailmanmat-
koille. Kun eräällä matkalla lääkäri suositteli hänel-
le kasvispitoista ruokavaliota ja varsinkin salaatteja, 
Jean toi salaatinsiemeniä kotiin tuliaisiksi. Pian sa-
laatteja oli kylvetty Ainolan lämpölavoihin. 

Aino oli puutarhansa antimiin syystäkin tyyty-
väinen. ”Olen tietenkin kovin ylpeä siitä, että Jean 
syö nykyisin kasviksia ja hedelmiä vain minun kasvi-
maaltani”, hän kertoi 1940-luvulla tehdyssä haastat-
telussa.  

Lähteet: Julia Donnerin ja Ainolan puutarhurin Oona 
Niirasen haastattelut, kirja Oi terve tarhurineito  
(Multikustannus 2006) sekä ainola.fi ja sibelius.fi.  

Vieraile kesällä
Ainola on suljettu talviaikaan 
1.10.2015–2.5.2016. Ensi vuonna 
Ainola on auki 3.5.–2.10. tiistaista 
sunnuntaihin kello 10–17. 
Osoite Ainolankatu, Järvenpää. 
Lisätietoa ainola.fi

Mestarisäveltäjä
Jean Sibeliuksen syntymästä 

tulee 8. joulukuuta 
kuluneeksi 150 vuotta

1. Aino Sibeliuksen ohjeiden 
mukaan rakennettu sauna oli 
alkujaan pärekattoinen.  
Vesi kulki vinttikaivosta  
kylpijöiden käyttöön Ainon 
itsensä suunnittelemaa 
järjestelmää pitkin. 

2. Tyttöjen penkiksi  
kutsutussa paikassa talon 
seinustalla kasvoi erilaisia 
kesäkukkia, esimerkiksi 
unikkoja, sulkaneilikkaa, 
kehäkukkia ja silkkikukkia. 

3. Tuoksuherneet olivat 
Aino Sibeliuksen lempi-
kasveja. Niitä ja muita kukkia 
kerättiin runsaasti myös 
sisätilojen koristeiksi. 
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Jean Sibeliuksen mieli- 
paikkoja puutarhassa oli  
juurista tehty tuoli  
Temppeliksi kutsutulla 
alueella metsän reunassa. 
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