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OHJELMA  

ma 9.6.2014  
klo 13.30 

Lähtö Mikkelistä, Mikonkatu 5  Matkaraportointi 
vuorot, vuoro jatkuu 
aina siihen asti kunnes 
nimi vaihtuu 

klo 15.00  Jyväskylä, Gygnaeuksenkatu 1 
 

  

klo 16.00–17.00 matkalla kahvitauko 
Maivian pidot, Maakuntien parhaat yritys 

 

 

 
Hanna 
Suominen 

klo 20.00 Turku, Satama 
 

  

klo 20.55 Laiva lähtee, illallinen laivalla 
 

  

ti 10.6.2014  
klo 5.30-6.30 

Aamiainen laivalla  
Saapuminen Tukholmaan, Stockholm 
 

  

klo 7.00 Matka kohti Örebrota alkaa (195km) 
 

  

klo 9.30–11.30 Örebron kunta kunnan alueiden hoito laiduntamalla 
Mats tavataan vid ’Svampen’ Örebros stora 
vattentorn, Dalbygatan 4, 703 69 Örebro 
Naturreservatet Oset och Rynningeviken 
http://www.orebro.se/download/18.3c1ef9ae11d49
88e18f800033024/1392724581137/Naturreservat+O
set+och+Rynningeviken+-+p%C3%A5+svenska.pdf 
Örebro kommun / kommunala betesmark och 
skötselplan, regler, överenskommelse   
 

Mats Rosenberg @orebro.se 
+46 761 021 096 

 
Elina 
Lehtinen 

klo 11.30–12.15 Lounas 
Naturens hus 
n. 20 km Gymningeen 
 

Pris 89 kr-129 kr inkl sallad bröd 
färskost smaksatt vatten och kaffe 
omakustanteinen 
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klo 12.45-13.45  
 
 
 
 
 

Gymninge gård, Örebro / 
Naturbeteskött och naturvård  
GYMNINGE 223  
719 95 Vintrosa, Ruotsi  
 
Torbjörn och Stefan Eriksson kombinerar 
nötköttsproduktion och naturvård på sin gård 
Gymninge utanför Örebro. Bröderna trivs med 
utmaningen att producera Naturbeteskött med hög 
ätkvalitet. För sitt engagemang i naturvård och för 
produktionen och försäljningen av kvalitetskött har 
de fått flera priser. 2007 mottog de utmärkelsen 
Årets Nötköttsföretagare i Sverige. 
 
På Gymninge gård betar ca 400 nötkreatur 300 ha 
naturbetesmark runt fågelparadiset Tysslingen. 
Djuren är av raserna Hereford och Aberdeen Angus. 
Dessa djur är kända för att ge ett ovanligt väl 
marmorerat kött. 
http://www.naturbete.se/breeder?breederid=6 
http://www.tysslingen.se/gymninge/ 
83 km ajomatka Hammariin

 

Niittylihaverkoston toiminta: 
Torbjörn ja Stefan Eriksson 
yhdistävät naudanlihatuotantoa ja 
luonnonhoitoa Gymninge -tilallaan 
Örebron lähellä. Veljekset tarttuvat 
mielellään korkealaatuisen 
niittylihan tuottamisen haasteisiin. 
Veljekset ovat  saaneet monta 
palkintoa luonnonhoidosta, 
lihatuotannosta sekä laatulihan 
myynnistä, mm. vuonna 2007 he 
saivat tunnustuksen ’Ruotsin 
vuoden naudanlihayrittäjä’. 
 
Gymningen tilan 400 päätä Hereford 
ja Aberdeen Angus -rotuista 
laiduntajaa hoitaa 300 ha 
luonnonlaidunta Tysslingen 
lintuparatiisin ympärillä.  
 
torbjorn@gymninge.se 

 

Elina 
Lehtinen 

 
 
 
klo 15.00-16.30 
 
 
 
 

Grön Arena toiminta vastaa Suomen Green Care 
toimintaa  
 
Hammars Säteri, Karlstad www.hammarssateri.se 
 
Hammar 238, 66057 Väse  
 
n. 160 km ajomatka 

 

 
 

 
 
 
 
Tarja Pajari 

16.30 matka alkaa –  
n. klo 19.00 
 
 
 
 
 
 
klo 20.30 

kohti Kohlswa Herrgård:ia 
http://www.kohlswa-herrgard.se/uk/sida.asp 
 
Kartano ja etenkin kartanon orangerie on Ruotsissa 
tunnettu myös Ernest Kirchsteigersin juontaman 
tv4:n lifestyle ohjelman kautta, esim. ’Jul med Ernest’ 
ja ’Sommar med Ernest http://www.tv4.se/jul-med-
ernst 
 
illallinen kartanolla 
 
 
 

 

 

ke 11.6.2014 
klo 7.- 8.00 

Aamiainen Kohlswa Herrgård 
 

  

klo 8.-9.00 
klo 9.00 

Tutustuminen Kohlswa Herrgårdiin 
kohti Uppsalaa  

  

klo 11.30 Happy Food, Boländer Uppsala, 
http://www.happyfood.se/ 

- lähellä tuotettu ruoka 
- Karolina Vessby tulee mukaan 

Liikkuva niittylounas Happy Food + 
Ekologinen ja lähellä tuotettu brändi 

 

 
Suvi 
Korhonen 

http://www.naturbete.se/breeder?breederid=6
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klo 11.30 - 15.00 Smultronställe -verkosto, 
http://www.upplandsstiftelsen.se/naturtipset/smultr
onstallen__4767 
kohteita (kaupungin kohteita) ja luontokoulut ja 
säätiön pb kunnostuskohteita) + liikkuva Happy Food 
-lounas samalla 

-  Wik Slott http://www.lul.se/wiksslott/ 

 

Karolina Vessby 
karolina.vessby@upplandsstiftelsen.
se 
+ 46 705 116 994 

 

 
 
 
Paula 
Rantanen 

klo 15.30 - 17.00 
 
 

Uppsalan kaupunki, Uppsala kommun viheralueiden 
hoito laiduntamalla, sopimuskäytännöt, 
tutustuminen kohteisiin sekä 
muinaisjäännösalueiden hoito (Hågadalen, lampaat, 
hevoset ja ylämaankarja) 
http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Idrott--
friluftsliv/Friluftsomraden/Naturreservatet-
Hagadalen-Nasten/ 

- Hågadalenissa, Kung Björns hög, 
tutustuminen myös 

- Linnéstigarna -verkostoon 

Åsa Hedin  
asa.hedin@uppsala.se 
+46 767 603 407 
 

   

 

klo 17.00 – 17.20 First Hotel Linné 
Skolgatan 45, 750 02 Uppsala 
 

  

 Illalla omaa aikaa Uppsalassa, tutustumiskohde 
ehdotuksia: tuomikirkko, Uppsalan linnan puutarha, 
Engelska Parken (Carolinaparken), Carolina Rediviva, 
Blåsen Hus, Linnéen kaupunkitalo (hotellimme 
vieressä) ja puutarha Illallinen jossakin kaupungin 
monista paikoista 
 

  
Suvi 
Korhonen 

klo 19.00  Puiden halaaminen, Impin -tapahtuma 
Engelska parken, Uppsala, Carolina Redivivan 
(yliopiston kirjaston) takana, Kyrkogårdsgatan 1 
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolina_Rediviva 
http://ub.uu.se/ 
 

 

 

to 12.6.2014 
klo 8-9.30 
klo 9.45 

 
Aamiainen hotellilla 
Lähtö First Hotel Linnéstä kohti Ängsholmin tilaa  

 Saara 
Ryhänen 

klo 10.30 – 12.30 Ängsholm gård, vesibuffelitila ja tuotteistus + kahvit 
http://www.angsholm.se/ 
Floberga 915, HARBO, HEBY (46 km Uppsalasta) 
 

 

lindaelvingson@gmail.com 
+ 46 730 891 728 
 
Det tar en timme ungefär och vi 
promenerar ner till bufflarna, hälsar 
på dem och ni får klappa dem om ni 
vill och vågar. Vi hinner prata en hel 
del om verksamheten och det 
brukar vara mycket frågor. Ni har 
möjlighet att fika hos oss kaffe/te  
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klo 14.00 – 15.00 
opastus 
klo 15-15.30 tauko 
klo 15.30 -16.30 
alueeseen 
tutuminen 

Linnés Hammarby ja Linnéstigar 
Carl Von Linnéen ympärille tehty tuotteistus, SLU ja 
Uppsalan yliopisto 
http://www.linnestigarna.se/ 
http://www.linnaeus.uu.se/ 
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/samhallspla
nering-och-kulturmiljo/kulturreservat/linnes-
hammarby/Pages/default.aspx 
 

 

 
Hanna 
Suominen 

klo 17.00-17.30 
 
 
 

Vanha Uppsala, Gamla Uppsala / 
vanhat hautakummut 
http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/Pages/defa
ult.aspx 
 
 

 

 

klo 18.00 - 19.00 Lähtö Tukholmaan satamaan, Uppsalan 
matkakeskuksen kautta 
 

  

klo 20.00 Laiva lähtee, ruokailu laivalla 
 

  

pe 13.6.2014  
klo 7.35 

Saapuminen Turkuun   

klo 8.15 Aamiainen, Turku Kuralan kylämäki 
 

 

Tarja Pajari 

n. 14.00 
n. 15.30 

Saapuminen Jyväskylään 
Saapuminen Mikkeliin 
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Maivian pidot, Maakuntien parhaat-yritys 
Raportoija: Hanna Suominen 
  

Vierailimme opintomatkan ensimmäisenä päivänä maanantaina 9.6.2014 Längelmäellä Maivian 
juhlatalossa. Maivian pidot on matkailuyritys, joka tarjoaa erilaisia palveluita. Liisa ja Pertti Naappi 
omistavat Maivian juhlatalon liitereineen ja aittoineen. Maivian juhlatalo tunnetaan Längelmäellä 
Nikkilän nimellä. Maivian juhlatalossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia kuten häitä, pikkujouluja ja 
muistotilaisuuksia ja muita yksityistilaisuuksia kuten kokouksia ja ruokakursseja. Jokavuotisia 
tilaisuuksia ovat liiterijamit, joulumyyjäiset ja pääsiäisateria. 

  

Päärakennus (Maivian juhlatalo) sijaitsee Vinkiäntien varressa ja se on ollut ainakin 1700-luvulta 
saakka Wallinheimon suvun omistuksessa. Nykyisen rakennuksen pirtin pääty on rakennettu 1850-
luvulla ja vuosiluku on näkyvissä talon vellikellossa. Pirtin uuni on todennäköisesti vielä vanhempi. 
Nikkilä on toiminut myös kestikievarina, ja siellä on pidetty käräjiä 15 vuoden ajan. Liisa ja Pertti 
Naappi ostivat Nikkilän vuonna 1998, jolloin he ryhtyivät kunnostamaan huonokuntoista 
päärakennusta, liiteriä ja aittaa matkailukäyttöön. Naapin pariskunta oli kiinnostunut 
huonokuntoisista taloista ja heillä oli jo 1990-luvulla lähiruoka-ajatus mielessä, ennen varsinaista 
lähiruokabuumia. Maivian juhlatalo on nimetty läheisen järven, Maivian, mukaan. Naapin pariskunta 
kunnosti perusteellisesti Nikkilän rakennukset.  

Päärakennuksen korjauksessa haluttiin säilyttää vanhan rakennuksen tunnelma ja ilmapiiri. 
Päärakennus saatiin valmiiksi vuonna 2002. Käyttömukavuuden takia joitakin tiloja (keittiö, 
henkilökunnan sosiaalitilat ja wc:t) on kunnostettu nykyajan vaatimuksien mukaan. Päärakennuksen 
keskellä on komea suurikokoinen uuni, jonne mahtuu kerralla 50 leipää. Päärakennusta lämmitetään 
hakelämmityksellä ja myös vanha uuni on käytössä. Liisa kertoi, että uuni lämmittää talvella ja 
jäähdyttää kesällä. Lampaat laiduntavat Maivian talon pihapiirissä. Pihapiirissä on melko vähän 
rakennuksia ja esim. navettaa ei ole ollenkaan. Tilan omistajat eivät asu tilalla vaan parin kilometrin 
päässä tilalta.  

Maivian päärakennuksessa on tilaa noin 150 vieraalle. Maiviassa järjestetään myös yksityistilaisuuksia 
pienemmille seurueille, kuten kymmenelle henkilölle. Pirtti on kooltaan aarin suuruinen, joka on 
tyypillinen koko Längelmäen muille isoille taloille. Längelmäki onkin kuuluisa isoista taloistaan, jotka 
ovat 30 m pitkiä ja 10 m leveitä. Längelmäessä ei ole ollenkaan kartanoita vaan näitä isoja taloja. 



Rakennuksessa on myös suurtalouskeittiö, joka mahdollistaa mm. ruokakurssien järjestämisen. 
Maivian pitojen ruokatarjoilut suunnitellaan aina asiakkaiden toiveiden ja tilaisuuden luonteen 
mukaan. Esimerkkimenyita ovat Maivian pitojen juhlapöytä, Hämäläinen pitopöytä, Kasvispöytä, 
Tosimiesten menyy ja Kahvikekkerit. Raaka-aineina Maivian keittiössä käytetään mahdollisimman 
paljon lähiruokaa Längelmäen seudulta. Esimerkiksi längelmäkeläinen karitsa, Juupajoen 
villisikatarhalla kasvatettu villisika ja Juupajoelta peräisin oleva ylämaan karja kuuluvat tarjottaviin 
ruokiin. Raaka-aineiden käytössä huomioidaan myös kulloisenkin vuodenajan tyypilliset raaka-aineet. 
Yritykselle on myönnetty Maakuntien Parhaat -merkki vuonna 2004. 

Liisa kertoi, että hän on itse suunnitellut sisustusta sisätiloihin. Pöydät on teetetty tilalle vanhan mallin 
mukaisesti. Lattiat on maalattu. Päärakennuksen seiniä on koristeltu roiskemaalaamalla, joka on 
vanha seinien koristelumenetelmä. Päärakennuksen eteistilan yhdestä seinästä on löytynyt vanhaa 
vesiohenteisin värein tehtyä roiskemaalausta, joka haluttiin säilyttää. Samaa maalaustapaa päätettiin 
käyttää myös toisessa eteistilassa. Roiskeiden sävyjä on katsottu vanhasta mallista ja tehty tuon 
mallin mukaisesti. 

Oivallukset 

- Maivian juhlatalossa vierailusta jäi mieleen lähiruokateema, sillä esimerkiksi längelmäkeläinen 
karitsa, Juupajoen villisikatarhalla kasvatettu villisika ja Juupajoelta peräisin oleva ylämaan 
karja kuuluvat Maivian pidot-yrityksen tilaisuuksissa tarjolla olevaan ruokaan. 

- Minulle jäi myös mieleen se, että isäntäpari järjestää erilaisia tilaisuuksia joustavasti, myös 
pienemmille vierasryhmille ja ruokatarjoiluissa tarjotaan myös paikallisia ruokalajeja. 

  

  



Örebron kunnan alueiden hoito laiduntamalla: Oset ja Rynningeviken 
Raportoija: Elina Lehtinen 
 

  
 

Alueen historia ja uudelleen luominen 
Mats Rosenberg ja Mikael Ljungstedt esittelivät meille 10.6.2014 Örebrossa Osetin ja Rynningevikenin 
luonnonsuojelualuetta: alueen historiaa, luonnonsuojelualueen luomista, hoitoa ja työllistämistöiden 
järjestelyä. 
 
Örebrossa oli nälänhätä 150 vuotta sitten, ja tuolloin haluttiin Hjälmaren-järvestä lisää 
maatalousmaata. Järven pintaa laskettiin kaksi metriä, ja näin saatiin 17 000 ha lisää peltomaata. Maa 
oli kuitenkin osin vaikeasti viljeltävää ja jäi joutomaaksi, jolle nousi ajan saatossa kaatopaikka ja 
teollisuusaluetta, mm. öljysatama ja armeijan alueita. Kaatopaikan jäljiltä alueella on jätteitä noin 400 
ha:la. Nykyinen luonnonsuojelualue on 700 ha:n kokoinen. Kunta omistaa sen lähes kokonaan. 
Alueella vierailee vuosittain puoli miljoonaa ihmistä, jotka pysyvät hyvin merkityillä reiteillä ja 
kunnioittavat luontoa ja laiduneläimiä. Virkistysreitit kulkevat laidunalueiden läpi, ja portit ovat 
sellaisia, että ne sulkeutuvat itsestään avaamisen jälkeen. Laiduneläimet vaikuttivat tottuneilta 
pyöräilijöihin ja muihin kulkijoihin. 
 
1990-luvun laman aikana työttömiä oli kunnassa paljon, ja tällöin aloitettiin yhteistyö 
kaavoitustoimen ja työvoimaviranomaisten kesken. Alueelle haluttiin työllistävä ja hyödyllinen 
projekti, joka parantaisi myös elämisen laatua kunnassa. Teollisuudelta vapautuneille alueille visioitiin 
kokonaan uusi maisema virkistyskäyttöä ja luonnon monimuotoisuutta silmällä pitäen. Kaatopaikan 
päälle levitettiin metrin paksuinen savikerros koteloimaan jätteet ja sen päälle puhtaita maa-aineksia.  
 
Maisema on muuttunut 15 vuoden aikana kolmesta syystä: 

1. Valumavesien pääsy entiseltä kaatopaikalta järveen on estetty (vesianalyysejä otetaan 

vuosittain) 

2. Metaanin hallitsematon vuoto kaatopaikasta on estetty ja talteen kerätyllä metaanikaasulla 

lämmitetään nykyään sairaalaa 

3. Luonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoja on luotu paikalle käsittelemällä maisemaa, 

tuomalla kiviä 

Alue on topografialtaan paljolti uudestaan luotua ympäristöä. Alueen nykyisillä kukkuloilla on ollut 
öljysäiliöi kullakin, ja alueelle on kaivettu lukuisia pieniä lampia, joihin johdetaan ojavesiä. Eri alueille 



on luotu erilaisia kasvuolosuhteita tuottamalla niille erilaista maaperää mm. kalkituksin ja erilaisin 
maa-aineksin. Maisemaa on avattu järvelle ja rakennettu virkistyskäytön rakenteita ja 
levähdyspisteitä. Luonnonkasveja alueelle on tuotu kolmella tavalla: puhtaiden maa-ainesten 
mukana, tuomalla alueelle niittojätettä toisilta niityiltä ja kylvämällä niittykasvien siemeniä.  
 
Virkistyskäyttö on ollut suunnittelussa tärkeällä sijalla, ja alueelle haluttiin myös järven kiertävä 
pyörätie. Ongelmaksi muodostuivat vetisten kohtien ylitykset, joissa käytettiin vanhaa pohjoismaista 
suoalueille kehitettyä rautatien rakennustekniikkaa, jossa kuusten latvuksia käytettiin siltarumpujen 
asemesta ojien ylityksissä ja kuusipedin päälle kasattiin maa-aineksia. Ratkaisu on osoittautunut 
alueella toimivaksi. 

Alueen hoito 
Aluetta hoidetaan luonnonmukaisin periaattein ja luonnonkasvien luonnollinen sukkessioon ei 
puututa. Puusto on alueelle luontaisesti syntynyttä ja teollisuusalueen tonttien välissä kasvaneista 
puista 15 vuoden aikana kehittynyttä. Joiltakin alueilta leikataan nurmikko matalaksi piknik-paikoiksi 
punkkivaaran takia. Pääasiallinen hoitomuoto on laidunnus. Rantametsä on jäänyt ja jätetään 
luonnontilaiseksi. Hoitamatonta metsää on alueesta noin viidennes. Laidunnuksen lisäksi tehdään 
jonkin verran raivausta ja niittoa, mm. tervaleppiä raivataan tammien tyviltä. 
 
Laidunnuksessa on alueesta nykyisin 300 ha. Projektin alkaessa kunnalla oli kolme ylämaankarjan 
nautaeläintä. Tätä nykyä alueita laiduntaa 150-200 ylämaankarjan eläintä ja 120 lammasta. Osa 
eläimistä on kunnan tai sen oppilaitosten omia, osa on vuokraeläimiä.  Kunnalla on itsellään kolme 
omaa navettaa käytössä. Vuokraeläimistä pyydetään tarjoukset viiden vuoden välein, ja 
vuokraeläinten saanti on jatkuvasti vaikeutunut. Tarvittaessa kunnan työntekijät hakevat eläimet 
tiloilta asti. Eläinten valvonta on myös kunnan kontolla. Yhtenä eläinyksikkönä käytetään 
vuokrattaessa joko yhtä lehmää ja yhtä vasikkaa tai 7 lammasta. Kunta saa EU-tukia noin 1000 000 
kruunua vuosittain ja laidunnuksen kustannukset ovat noin 500 000 kr. Paikallinen ravintolaoppilaitos 
saa lisäksi käyttöönsä omista laiduneläimistä 7 000-8 000 tonnia lihaa vuosittain. Kunta on halunnut 
pitää alueella kaikki langat omissa käsissään, eikä aluetta ole sen takia vuokrattu laiduneläinten 
omistajille. Ruotsissa kunta voi saada maataloustukia. 
 

  
 

Työllisyystyöt 
Alueella tarjotaan työttömille eritasoisia työllistämistöitä. Tarjolla on kerrallaan 1 työnjohtajan ja 10 
alaisen työpaikat. Työntekijät koulutetaan käytännön työhön paikan päällä, ja yksi työllistetty voi olla 
maksimissaan kaksi vuotta kerrallaan alueella maisemanhoitotöissä, nuorisotyöllistetyt puoli vuotta. 



Tavoitteena on, että puolet työllistetyistä työllistyisivät jakson jälkeen, mutta se ei ole toistaiseksi 
toteutunut.  
 

Naturens hus 
Lounasta söimme Naturens hus -kahvilassa alueen keskivaiheilla. Rakennus on entinen 
teollisuusalueen toimistorakennus, jonka seinistä iso osa oli muutettu ikkunoiksi. Rakennuksen eteen 
sijoittuva lammikko oli myös tehty kunnostustoimenpiteiden yhteydessä.  
 

  
 

Oivallukset 
- Esteettömyys oli huomioitu eleettömästi joka paikassa ja mahdollisti myös pyöräilyn 

maisemapaikoille. Myös taidevalinnat oli tehty kaikki käyttäjäryhmät huomioiden. 

- Naturens hus -kahvila on rakennusten uusiokäytön hieno esimerkki 

- Itsepalvelurahastusjäätelökassa mahdollisti jäätelöä ostavien lapsiryhmien pääsyn jonon ohi 

ja nopeutti kahvilan myyntiä 

 

Gymninge gård, Örebro 
Raportoija: Elina Lehtinen 
 
Iltapäivällä kävimme tutustumassa Torbjörn ja Stefan Eriksonin niittylihatilaan Örebrossa, Tyssligen-
järven rannalla.  Tilan päärakennus on 400 vuotta vanha, ja toiminut herastuomarien virkatalona. 
Seutu on tunnettua ruukkialuetta. Suku on ollut tilalla 100 vuoden ajan ja nykyisillä omistajille noin 
20 vuotta. Tila työllistää veljesten lisäksi kesäisin yhden työntekijän. Parikymmentä vuotta sitten 
tuotantosuuntaa vaihdettiin viljasta nautakarjaan ja luonnonhoitoon. Rantametsät hakattiin 
avoimiksi ja muutettiin laidunmaiksi. Aluksi tilalla oli 6 lehmää, sonni ja vasikka. Laiduntaminen kylässä 
oli loppunut jo 1950-luvulla, ja naapurit olivat iloisia laiduntaminen uudesta aloittamisesta ja 
tarjosivat myös omia maitaan veljeksille laidunnettaviksi. Nykyään laidunnusta on 19 tilalla ja 200 
hehtaarin alalla järven ympäristössä ja muualla vielä noin 100 hehtaarilla. Eläimiä on yhteensä 500-
600, laiduneläinten iät vaihtelevat yhdestä kuukaudesta 15 vuoteen. Tilalla on yksi herefordlauma ja 
kuusi  aberdeen agnus –laumaa. Sonneja on yksi 25-30 lehmää kohden ja vasikointi tapahtuu 
maaliskuussa. 2/3 vasikoista myydään toisille tiloille kasvatukseen puolivuotiaina. 
 



  
 
Tysslingenin järvi on ruovikkoinen ja siinä on melko vähän avovesipintaa. Järvi tulvii vähintään kerran 
vuodessa ja vedenpinnan vaihtelu on 70-80 cm. Kesätulvat ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen ja 
metsäojitusten takia. Kostea maaperä ja tulvat tuovat haasteita laidunnukseen rikkomalla siltoja ja 
laidunrakenteita. Suojelualuestatus tuo korjaamiseen määrärahoja valtiolta ja rauhoituskorvaus 
mahdollistaa kuivemman maan ostamista muilta alueilta. Laidunnus järjestetään tulvimisen ja maan 
märkyyden mukaan siten, että keskikesällä karja on lähempänä vesialueita ja syksyisin ja keväisin 
korkeammalla maalla. 
 
Niittylihaverkosto on 15 tilan yhteinen yritys, ja sen tuottajat ovat sen osakkaita. Lihaa toimitetaan 
mm. lähiseudun kouluille ja vanhainkoteihin. Ekologisuus ja luonnonniityillä laiduntaminen ovat 
kriteereitä, joita yritys vaatii tuotannolta. 
 

 

Yhden naudan ylläpito talven yli maksaa 
noin 8 000 kruunua. EU-tukia tila saa 
noin 4 000 kr/ha ja myydystä vasikasta 
saadaan noin 3000 kr/kpl. 
Luonnonlaitumien käytöstä jäävä pieni 
tappio katetaan markkinoimalla laatua, 
joka voi tuoda noin 800 e/ha lisätuottoa.  
 

 

Oivallukset 
- naapurien välinen yhteistyö mahdollisti taloudellisesti kannattavat laidunkokonaisuudet 

- luonnonlaitumien heikkotuottoisuus on mahdollista kompensoida tehokkailla 

työmenetelmillä (vähäinen työvoiman tarve) ja markkinoinnista saatavalla lisäarvolla 

 
 
  



Hammars Säteri  
Raportoija: Tarja Pajari 
 

Hammarsin tilan omistavat Marianne ja Svante Ingemarsson, heillä on kolme aikuista lasta. Tilaan 
kuuluu 150 ha peltoa, joilla viljellään viljaa sekä heinää. Tilalla on myös naudanlihatuotantoa 
(lihakarja) n. 120 nautaa, jotka laiduntavat peltolaitumien lisäksi rantalaitumilla, joihin tila saa 
ympäristötukea. Lisäksi tilalla on lampaita sekä muutamia kanoja, metsää tilalla on n. 250 ha. 
Marianne on koulutukseltaan opettaja ja työskentelee 3 pv/vk paikallisessa koulussa, Svante on 
päätoiminen viljelijä. 
 

  
 

Green Care –toiminta (GC), ruotsiksi Grön Arena,  on tullut tilan toimintaan v. 2011 aikana. Ruotsiin 
toiminta on ensimmäisenä rantautunut juuri tälle Värmalandin alueelle v. 2006 ensin alueellisesti, 
jonka jälkeen se on tullut valtakunnalliseksi toiminnaksi v. 2013. Hammarsin tila on hyväksytty GC-
toimintaa harjoittavaksi tilaksi, tila on ensin käynyt GC-hankkeen järjestämän koulutuksen jonka 
jälkeen hanke on auditoinut tilat ja myöntävät läpäisseille tiloille Grönä Arena- merkin ja ”statuksen”.  
Idea GC-toimintaan lähtemisestä tuli koulun kautta, jossa hän on opettajana.  Ruotsissa GC-
toimintaan pääsee mukaan maaseutuyrittäjät, joilla on eläimiä, esim. pelkkä kasvinviljelytila ei riitä. 
Eläimet on pakollinen osa toimintaa. Pakollisia koulutusvaatimuksia ei toiminnan aloittamiseksi, toki 
sosiaali/hoiva/kasvatusalan opinnot ovat eduksi. 
 

Tavoitteena sopimuspohjainen GC-toiminta 
Hammarsin tilalla on tällä hetkellä menossa kokeiluvaihe, jossa tehdään kahden kunnan kanssa 
yhteistyötä, tavoitteena CG-menetelmien ja toimintatapojen avulla auttaa vaikeasti työllistyviä 
henkilöitä takaisin työelämään. GC-toiminnassa on nyt ohjattavana 3 henkilöä/pv, ohjaajina toimivat 
tilan sekä isäntä että emäntä. Jos toiminta laajenee, on mahdollista palkata ulkopuolinenkin henkilö 
tähän toimintaan. Toimintaa on nyt kolmena päivänä viikossa. Kunta maksaa tilalle 
korvauksen/henkilö (800 kr/hlö/pv ). Tila vastaa henkilöiden hausta ja viennistä kuntakeskukseen, 
ruokailusta sekä ohjauksesta päivän aikana. CG-toiminnassa oleville henkilöille 
työvoimaviranomainen maksaa päiväkorvauksen, joka riippuu henkilön mm. iästä, työttömyyden 
kestosta jne. Jos GC-kokeilu on onnistunut ja tavoitteisiin on päästy, kunta voi tulevaisuudessa tehdä 
sopimuksia GC-toiminnasta tilojen/yrityksien kanssa jopa useaksi vuodeksi.  
 



Päivätoiminnan aikana henkilöt hoitavat 
lampaita ja kanoja sekä osallistuvat laajan 
piha-alueen hoitotöihin. Tilalla on myös pieni 
puusepänverstas, jossa tehdään isännän 
ohjauksessa työtehtäviä. GC-toimintaan tilalle 
tulevat henkilöt tulevat vapaaehtoisesti, 
jolloin motivaatiotasokin on lähtökohtaisesti 
parempi tilan työtehtäviin sopeutumiselle 
sekä henkilökohtaisen kehittymiselle.  
 

 
 

Kartanossa kummittelee.. 

 

Nautimme iltapäiväkahvit tilan 
jyhkeässä ”kivikartanossa”, joka 
on ollut tunnettu 1200-luvulta 
lähtien ja on toiminut jopa 
luostarinakin. Tällä hetkellä se on 
vain kesäkäytössä tarvittaessa, 
rakennuksessa on sähköt mutta 
ei toimivaa lämmitysjärjestel-
mää. 

Tälläkin kartanolla omat tarinat ja legendansa – maanalaista käytävää on käytetty pakoreitteinä – 
karattiinpa sitten tukalia tilanteita tai salaa kumppanin kanssa… Salakäytävää ei kuitenkaan ole vielä 
löytynyt. Kartanolla on myös oma kummituksensa – Sofia Soop kummittelee edelleen kartanolla, 
pihalla kuuluu hevosvaunujen ääniä.. Hevoset eivät kai juuri tästä syystä halua tulla lähellekään 
kartanon piha-aluetta. 
 
Nykyinen päärakennus on rakennettu v. 1760, suuri peruskorjaus on tehty 1940-luvulla. Kartanon 
rakennukset ja pihapiiri ovat lailla suojeltu v. 1968 lähtien.  Rakennusten korjauksiin on saatavissa 
julkista tukea, joihinkin toimenpiteisiin jopa 90 % ja haaveissa onkin tehdä julkisivuremontteja 
tulevaisuudessa.  Tilalla on aiemmin järjestetty mm. erilaisia konsertteja ja harjoitettu B&B-toimintaa, 
mutta nyt keskitytään ainoastaan maanviljelykseen sekä GC-toimintaan. 
 

Oivallukset 
 

- liuskekivikatot  

- iso rakennuskanta, haasteita ylläpitää ja kunnostaa 

- tavoitteena GC-toiminnan sopimuspohjainen yhteistyö kunnan kanssa 

- Mariannen osaamisen hyödyntäminen (koulutus, ohjaus) oman tilan toimintaa tukevaksi 

(hoito, ylläpito) 



Kohlswa Herrgård  
Raportoija: Tarja Pajari 
 
Susann Normann esitteli kartanon toimintaa opintomatkalaisille aamupalan yhteydessä. Kohlswan 
Kartano sijaitsee 140 km Tukholmasta länteen, Vesteråsin kapupunkiin on 20 km.  Kartano toimii 
hotellina ympärivuotisesti, tarjoten erilaisia majoitus-, ruoka- sekä ohjelmapalveluita. Hotelli on ollut 
nykyisillä omistajilla Susann ja Bertill Normannilla vuodesta 1997 lähtien, edellisen yrittäjän 
ajauduttua konkurssiin.  Susannin mielestä heidän kartano vahvuustekijöitä ovat hyvä ruoka, 
persoonallinen ympäristö ja ystävällinen palvelu. Tärkeintä yritystoiminnassa on se, että itse uskoo 
asiaan mitä tekee. Lisäksi omistajan läsnäolo kartanolla luo tärkeän tunnelman ympäristöön ja se 
välittyy asiakkaille. 

Sov som en prins och vakna som en brukspatron! 
Hotellissa on 18 kpl 1 hh sekä 24 kpl 2 hh huoneita, jotka sijaitsevat kartanon päärakennuksen lisäksi 
pihapiirissä olevissa erillisissä rakennuksissa.  Huoneet ovat sisustettu jokainen eri tyylillä, yksilöllisesti 
ottaen huomioon kartanon historian lähtökohdat, kuitenkin tämän päivän asiakkaan odotuksiin 
vastaten. Hotellin käyttöaste majoituksen osalta on n. 25-30%.  
 

 

Asiakasryhmistä suurin on 
kokousvieraat yli 50 % osuudella. 
Kokoustiloja on mm. 
päärakennuksessa (n. 150 
henk.), jotka toimivat myös 
juhlatiloina (häät).   Kartano 
vastaa ydintoiminnasta (ruokailu 
ja majoitus), ohjelmapalveluja 
markkinoidaan hyvin laajasti, 
palvelut ostetaan ulkopuolisilta 
yrittäjiltä. 

 
Vastaavanlaisia kartanoita on paljon alueella, joten kilpailutilanne on todellinen omistajan mukaan. 
Myös erilaisten isojen sekä vahvojen järjestöjen ja organisaatioiden mm. ay-liikkeiden vastaavanlaiset 
kokous- ja juhlatilapaikat Susann mainitsi suurimmiksi kilpailijoikseen. Ko. tahoilla on myös resursseja 
panostaa mm. rakennusten kunnostukseen ja ylläpitoon taustaorganisaation kautta (rahoitus). 
 



 
Hotelli on toiminnassa ympärivuotisesti ja kuuluu Countryside Hotels Sweden -ketjuun  
http://www.countrysidehotels.se/  Hotelliketju on perustettu 1983 ja on vanhin yksityisomistuksessa 
oleva ruotsalainen hotelliketju. Ketjun tavoitteena on markkinoida erilaisia majoitusvaihtoehtoja, 
joissa yhdistyy Ruotsin maaseutu ja kulttuuriperintö sekä kohteiden kiehtovat historialliset taustat ja 
tarinat. Ketjuun kuluu 43 erilaista kohdetta aina keskiaikaisista linnoista, komeisiin kartanoihin sekä 
viehättäviin majataloihin. Kohteet sijaitsevat Skånen (Etelä-Ruotsi) ja Hälsinglandin välillä (Keski-
Ruotsi). Kohlswan omistaja Bertill Normann kuluu yhtenä jäsenenä hotelliketjun hallitukseen. 

Rautaista historiaa 
Kartanon historian juuret ulottuvat 1600-luvun puoleenväliin, 
jolloin Peder Larsson Höök rakennutti ensimmäiset 
rakennukset alueelle. Kartanon alueella on harjoitettu mm. 
raudanjalostusta ja maanviljelystä.  Vuonna 1853 Lars 
Lindeberg osti kartanon ja alkoi kehittää raudanjalostusta 
voimakkaasti. Kohlswa Gjuteri on edelleen 
metalliteollisuudessa toimiva yritys 
http://www.kohlswagjuteri.se/.  
 

1800-luvun puolen välin jälkeen rakennettiin nykyinen 
kartanon päärakennus, joka toimi myöhemmässä vaiheessa 
hotellina, tarjoten majoitusta mm. alueella olevan 
rautatehtaan miespuolisille vieraille ja virkamiehille. Kartano 
on ollut 1950-luvulta lähtien Wallenbergin suvun 
yksityiskäytössä (metsästys) v. 1968 saakka, jonka jälkeen 
kartano oli tyhjillään. Vuodesta 1981 lähtien kartano on 
toiminut hotellina.   

http://www.countrysidehotels.se/
http://www.kohlswagjuteri.se/


Kolhlswan kartano on saanut vieraikseen aina kuninkaallisia jokaisella vuosisadalla, mm. Kaarle XVI 
Kustaa on tavannut kartanolla salaa kuningatar Silviaa… Ja kuten muillakin kartanoilla, niin 
Kohlswankin kartanolla on oma kummitustarinansa! 
 

Kartanon orangerie ja ”Sommar med Ernest” 
Ruotsin versio suomalaisesta Stömsö lifestyle-ohjelmasta on tuonut kartanoa tunnetuksi koko 
Ruotsin kansalle tv4 kautta.  
 

 

Ohjelmassa on kunnostettu v. 
1840 luvulla rakennettu 
orangerie pienimuotoiseen 
majoitus-, kokous- ja 
juhlakäyttöön.  Orangeriessa 
(vrt. talvipuutarha tai ansari 
suomeksi) talvetettiin 
ruukuissa kasvaneita 
sitruspuita ja muita eksoottisia 
hedelmiä ruhtinashovien ja 
linnojen ylimystön iloksi sekä 
huviksi. Kesällä orangeriet 
olivat juhlapaikkoja, kasvien 
siirtyessä ulos.  

Kartanon orangerie on Vestlandin suurin, Tukholmassa on joitakin suurempiakin. 

Oivallukset 
 

- suuri ja laaja rakennuskanta vaatii jatkuvaa ylläpito- ja peruskorjaustakin, samoin myös laajat 
piha-alueet 

- yrityksen www-sivuilla markkinoidaan ja myydään erilaisia teemallisia ohjelmapaketteja 
(mm. majoitus ja ruoka) mm. Friday night special, osa palveluista ostettavissa online 

- vaikka nykyinen omistaja ei ole Kohlswan kartanon ”sukua” ja Susann kotoisin Saksasta, 
kartanon historiaa kunnioitetaan ja pidetään esillä, ei ole lähdetty nykyaikaistamaan liikaa  

- TV-ohjelman hyödyntäminen on tuonut julkisuutta hotellille, lisäksi tuotteistettu 
ohjelmapalvelu Orangeriin ryhmille sis. tutustumisen lisäksi mm. lounaan, erillinen 
majoituspaketti jne. 

- erottautuminen muista kartanoista kuitenkin vielä vaiheessa  
- kartanon taloustietoja (X 1000 KR) liikevaihto v. 2012/ 5 892 KR, v. 2010/6 239 €, tulos v. 

2012/-114 KR, v. 2010/+76, henkilökuntaa ka 6 hlö (http://www.solidinfo.se/) 
 
 

  

http://www.solidinfo.se/


 

Happy Food Catering Uppsala 
Raportoija ja kohteen kuvat: Suvi Korhonen 

Uppsalan osuus opintomatkasta aloitettiin 
teollisuusalueella sijaitsevalta Björkgatanilta, josta 
haimme retkieväät ennen kuin siirryimme 
tutustumaan Uppsalan muihin kohteisiin. 

Happy Food catering aloitti toimintansa 2009. 
Yrityksen perustivat Lena Hägg ja Joan Smith. He 
halusivat tarjota asiakkaille laadukasta ruokaa, joka on tehty ekologisesti kestävästi hyvistä raaka-
aineosista ilman turhia lisäaineita. 

Yritys tarjoaa ja toimittaa ruokapalveluja kouluille, päiväkodeille, yrityksille ja yksityisille. Tarjolla on 
erilaisia annoksia, jotka löytyvät netistä yrityksen sivuilta. Ruoka-annoksissa hyödynnetään lähiruokaa 

ja luomua. Lisäksi yrityksen myymälästä Björkgatanilta 
on mahdollisuus noutaa ruoka-annoksia. 

Nykyisin Happy Food tekee ruokatarjoilut noin 1 000 
esikoululaisille, 230 opiskelijalle ja 200 opettajalle joka 
päivä. Yritys kehittää tarjontaansa siten, että 
ympäristötietoiset asiakkaat voivat valita menusta 
heidän arvojaan vastaavaa ruokaa.  

Yrityksen filosofia 

Yritys on kirjannut nettisivuilleen filosofiansa. Sen 
mukaan yritys vaalii hyviä ruokailutapoja, jotka 
parantavat suorituskykyä ja lisäävät hyvinvointia. He 

haluavat, että lapset ja aikuiset syövät ravitsevaa ja monipuolista puhdasta ruokaa. Näin lapsien 
makuaisti kehittyy ja yritys uskoo, että jo lapsena aloitettu monipuolinen ruokavalio luo edellytykset 
terveellisille elämäntavoille myös aikuisena. 

Happy Food on kirjannut myös ympäristö- ja sosiaalisen vastuunsa nettiin. Yritys suosii vähäpäästöistä 
energiaa ja suosii tavarantoimittajia, jotka ovat 
valinneet aurinko-, tuuli- ja vesivoiman yritystensä 
käyttöön. He ovat kouluttaneet kuljettajansakin 
taloudelliseen ajamiseen ja yrityksen toiminnassa 
kierrättäminen on keskeinen toiminta-ajatus. 
Sosiaalista vastuutaan yritys kantaa siten, että he 
ovat palkanneet vammaisia työskentelemään 
yrityksessään. 
 
 



 
Liikkuva niittylounaamme koostui tortillan väliin 
kääräistystä juusto ja salaattiannoksesta, tölkillisestä 
vettä ja porkkanakakkupalasta. Annos oli herkullinen ja 
sillä pärjäsimme puolilta päiviltä aina klo 18 saakka, 
jolloin ohjelman mukaan oli seuraava mahdollisuus 
täyttää energiavaroja. 

 

 

Oivallukset 
- Happy Foodin liikeideaa ei ainakaan minun tietääkseni ole vielä kopioitu Suomeen. Eettiset 

arvot voisivat myös Suomessa olla rohkeammin esillä yrityksissä. Valitettavasti edelleen 
kasvukeskusten ulkopuolella suomalaisten keskivertokuluttajien mielestä ympäristö- ja 
sosiaaliset arvot ovat usein” ihan kivoja”, mutta kuitenkin ruoka-annoksen hinta on valinnan 
tärkein mittari. Happy Foodin konsepti voi toimia tällä suuremmissa kaupungeissa, jossa 
ostajapotentiaalia on enemmän. Toisaalta kunnat ovat ulkoistamassa ruokapalveluitaan 
kouluissa ja sairaaloissa. Tästä konseptista voisi olla yhdeksi toimintamalliksi, jos 
kilpailutuksessa painotetaan eettisiä arvoja enemmän kuin euroja.  

 

Smultronställe verkosto 
Raportoija: Paula Rantanen 

Wiks naturpark 
Kohlswa Herrgårdista lähdettiin aamulla kohti Uppsalaa klo 9.00, Uppsalassa kävimme hakemassa 
Happy Foodista lähiruokaeväät mukaan seuraavalle kohteelle Wik Slottin Naturparkeniin, joka 
sijaitsee Uppsalan lounaispuolella. Karolina Vessby Upplands stifelsen -säätiöstä (The Uppland 
Foundation) toimi oppaanamme puistossa.  

 

Aloitimme retkemme Wiks naturparkenin 
luonnonsuojelualueella kävelemällä 
puiston läpi isojen jalopuiden 
muodostaman hakamaan läpi avoimelle 
niitylle. Niityn reunalla nautimme Happy 
Food lounastamme ison vanhan tammen 
alle samalla, kuin Karolina Vessby kertoi 
meille Upplands stiftelsenistä, 
Smultronställe -verkoston kohteista ja 
Wiks naturparkenista. 
 

 



  
Kuva: Paula Rantanen  

 
 
Upplands stifelsen on säätiö, joka pyrkii edistämään luonnon hoitoa ja kannustaa ihmisiä liikkumaan 
luonnossa. Yhdistys mm. vetää erilaisia hankkeita, tiedottaa ja kouluttaa luontokohteisiin liittyviä 
asioita sekä kehittää luontokohteita ja reittejä houkuttelevammiksi ja helposti saavutettaviksi. Kolme 
pää toiminta-aluetta säätiöllä ovat: luonnonsuojelu, luontokoulu ja ulkoilmaelämän edistäminen. 
Säätiö vie mm. koululaisia retkeilemään luontoon. 
 



 

Wiks Slottin Naturparken kuuluu Smultronställe -verkostoon, joka 
on Upplands stiftelsenin ja läänin kuntien yhteistyössä perustama 
luontokohdeverkosto.  Smultronställen kohteiden ideana on 
helppo saavutettavuus ja selkeä informaatio kohteiden reiteistä 
ja varustuksesta. Erityisesti Karolina sanoi säätiön panostavan 
mainostamiseen ja opasteiden selkeyteen. Smultronställen 
kohteita on yhteensä Läänissä jo n. 30 kappaletta. Karolina 
kuitenkin kertoi, että kohteissa panostetaan ensisijaisesti juuri 
selkeyteen ja saavutettavuuteen pienemmillä alueilla sen sijaan, 
että pyrittäisiin tekemään laajoja retkeilyalueita heikommilla 
varusteluilla ja opasteilla. Kohderyhmänä verkostolle on etenkin 
ihmiset, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan luonnossa. 
 

 
Wiks naturparken olikin hyvin opastettu. Isojen infotaulujen lisäksi polkujen varsilla oli pieniä 
numeroituja infotauluja erilaisista luontokohteista. Kaksi kolmasosaa puistosta on laidunnettu. Ennen 
alueella laidunsi karjaa, mutta nykyisin lampaita. Laiduneläinten omistajien kanssa on tehty erilaisia 
sopimuksia ja ne ovat toimineet suhteellisen hyvin. 
 

  
 Kuva: Paula Rantanen 

Lounaan jälkeen kävelimme puiston hakamaiden läpi Wiks Slotin pihaan. Polku olin osan matkaa 
eristetty aidalla laitumesta, jotta nekin ulkoilijat, jotka pelkäävät laiduneläimiä, voivat kulkea 
puistossa rauhassa. Aidat olivat siltä ajalta kun puistossa laidunsi vielä karjaa eikä lampaita. 
Myöhemmin polku kulki laitumen keskellä ja lampaat pääsivät tervehtimään kulkijoita ja 
poseeraamaan kauniisti kameralle. Polun varrella oli myös majanrakennuspaikka, joka jäi mieleen 
hyvänä maisemantuotteistusideana. 
 



  
   

Wiks Slott 
Karolina oli matkalla onnistunut muuttamaan ohjemaamme niin, että pääsimme myös opastetulle 
kierrokselle Wiks Slottiin sisälle. Linnan opas kertoi meille hieman linnan historiaa ja pääsimme 
kiertämään rakennuksen kellareihin ja niiden kautta hurjan seinän sisässä kulkevan käytävän kautta 
yläkertaan. 
 
Wiks Slott oli alun perin rakennettu puolustuslinnaksi keskiajalla, eikä siinä silloin ollut ikkunoita 
lainkaan ja kulkemin linnaan tapahtui maanalaisia ja seinien sisällä kulkevia käytäviä pitkin. Linnan 
takana sijaitsi kuiva vallihauta ja linnassa oli ampuma-aukkoja. Myöhemmin 1600-luvulla se 
muutettiin asuttavaksi ja linnaan rakennettiin ikkunoita ja pääsisäänkäynti portaineen.  1970-luvulla 
linna siirtyi Maakäräjien omistukseen ja siinä toimi mm. kansankoulu. Nykyisin linna toimii 
konferenssikeskuksena, johon kuuluu myös hotelli ja ravintola. 
 

  
Kuvat: Paula Rantanen  



  
 
Bussimatkalla seuraavalle kohteelle pysähdyimme kuvaamaan 
tien vieressä olevia riimukiviä. Riimukivet ovat rautakaudella ja 
varhaiskeskiajalla tehtyjä, Viikinkien valta-ajan kivipaaseja, joihin 
on kirjoitettu tarinoita ja muistoja skandinaavisella kielellä tehtyjä 
riimuja. Kivipaasia pystytettiin kuolleiden muistoksi. Riimukivet 
ovat juuri yleisimpiä Keski-Ruotsissa ja Upplandin maakunnassa ja 
useimmat ovat peräisin 1000-luvulta. On myös arvioitu, että kivet 
ovat olleet taidonnäytteitä osata riimukirjoitusta. Ruotsin kaikki 
tunnetut riimukivet on luetteloitu ja numeroitu. Osa riimukivistä 
on jouduttu siirtämään etenkin kuntien keskustoissa ja tiealueilla  
alkuperäiseltä paikalta toisaalle. Niitä on saatettu myös siirtää 
puistoihin, mutta usein kuitenkin ne on sijoitettu mahdollisimman 
lähelle alkuperäistä löytymispaikkaansa.  
  
 Kuva: Paula Rantanen 

 

Uppsalan kaupunki, Hågadalen Kung Björns hög 
Raportoija: Paula Rantanen 
 
Wiks Slottin luota jatkoimme matkaa Uppsalan kaupungin omistamalle Hågadalen Nåsten 
luonnonsuojelualueelle Hågabyhyn. Alue on kokonaisuudessaan 1 700 ha kokoinen. Kävimme 
tutustumassa alueen koilliskulmassa olevaan Kung Björns högiin, joka kuuluu myös Smultronställe -
verkostoon.  
 



  
Kuvat: Paula Rantanen  

 
Kung Björns hög nimi tulee alueelle isosta pronssiajan hautakummusta, joka on keskellä niittyä. 
Mäellä kasvoi monenlaisia mielenkiintoisia niittykasveja. Päästyämme mäelle alkoi sataa ja kasvien 
tarkkailu jäi hieman vähemmälle. Kokoonnuimme ison tammen alle keskustelemaan Uppsalan 
kaupungin laidunalueista oppaamme Uppsalan kaupungin luonnonhoidon suunnittelija Åsa Hedinin 
kanssa.  
 
Åsa kertoi meille, että kävijämäärät Hågadalenissa on suuria. Puistossa on monia polkuja kävelyyn, 
pyöräilyyn ja ratsastamiseenkin. Puistoa hoidetaan laajalta osin laiduntamalla. Osalla puistoa oli 
hevosia laitumella. Kunta omistaa alueet ja on antanut hallintaoikeudella eläinten omistajille ja 
maanviljelijöille alueiden hoidon. Osa alueista hoidetaan myös suoraan ostopalveluna. Sateesta 
johtuen päätimme jo tässä vaiheessa päivää halata puiston isoa kaunista tammea   
 

 



Linnéstig 

 

Åsa Hedin kertoi meille Hågadalenissa myös hieman 
Linnéstig:stä eli Linnée teemaisista poluista, joita kulkee 
ympäri Uppsalaa. Polut noudattavat samoja polkuja, 
joita Linne oppilaineen aikoinaan on kulkenut 
luontoretkillään. Polkujen reitit tiedetään melko 
tarkasti, koska Linne on tehnyt hyvin tarkkoja 
muistiinpanoja retkillänsä. polut ovat melko pitkiä ja 
niiden varrelle on järjestetty bussiyhteyksiä niin, voi 
kulkea polkua yhteensuuntaan ja palata bussilla 
lähtöpaikalle. Linnéstig:n varrella on myös erilaisia 
aktiviteettimahdollisuuksia kuten aarteenetsintää. 
Linnéstig:iin liittyen ollaan suunnittelemassa myös 
biosfäärialuetta, mutta suunnitelmat ovat vasta 
aluillaan.  
 
Näimme matkallamme Uppsalan keskustaan 
hotellillemme bussinikkunasta muutamien polkujen 
alkuja kaupungin metsän laidalla ja polun 
merkkipaaluja. 
 

 

Oivallukset 
Upplands stifelsen on panostanut hyvin opasteisiin ja kohteiden saavutettavuuteen. Tästä voisi ottaa 
mallia Suomessakin maiseman tuotteistamisessa. Erityisesti jäi mieleen Karolinan maininta siitä, että 
panostetaan pieniin selkeästi opastettuihin alueisiin isojen alueiden sijaan. Sopimuskäytännöt 
laiduneläinten omistajien ja alueiden hoitajien kanssa jäi hieman epäselväksi ja kuulosti siltä, että 
järjestelyt eivät aina ole olleet aivan helppoja. 
  

Ängsholmens Gårdsmejeri 
Raportoija: Saara Ryhänen 
 

 

Ängsholmin tila sijaitsee noin 40 km 
Uppsalasta pohjoiseen, pienessä Harbon 
kylässä. Eva Verner ja Pontus Elvingsson 
sekä heidän tyttärensä Linda pitävät tilaa. 
Sekä Pontus että Linda työskentelevät 
lisäksi Ruotsin elintarvikevirastossa.  
 

 



Perhe hankki tilan vuonna 1986, jolloin maata oli yksi hehtaari, nykyään on 30ha. Meijeri- ja 
eläinsuojan suunnittelu alkoi 6-7 v sitten, alkuun oli ajatus perinteisen lapinlehmän (fjällko) maidon 
jalostamisesta. Lapinlehmistä kuitenkin luovuttiin, vain yksi sonni on vielä jäljellä, ja tilalle tulivat 
vesipuhvelit kolme vuotta sitten. Vesipuhveleita tuotiin alkuun 13 eläintä, niistä osa myytiin 
naapuritilalle ja jäljelle jääneistä 8 lehmästä ja yhdestä sonnista jälkeläisineen muodostui nykyinen 
vajaa 20 eläimen karja. 
 

  
 
Välimeren ruoka, mm. mozzarella-salaatit, ovat suosittuja Ruotsissa, mutta mozzarella tuodaan 
pääasiassa Saksasta tai Italiasta. Ruotsissakin valmistetaan mozzarellaa pienissä yrityksissä, mutta se 
on valmistettu lehmänmaidosta. Ajatus vesipuhveleista heräsi, kun maataloustilastoissa oli merkintä, 
että Ruotsissa on 25 vesipuhvelia. Todellisuudessa niitä ei ollut silloin, vaan kyseessä oli tilastovirhe. 
Siltä pohjalta syntyi kuitenkin yritysidea: tuodaan vesipuhveleita Ruotsiin, opetellaan niiden 
kasvatusta, valmistetaan maidosta juustoa, voita, jugurttia jne. Nykyään Ängsholmen on 
Pohjoismaiden ainoa vesipuhvelitila. 
 
Vesipuhvelit ovat erinomaisia maiseman- ja luonnonhoitajia rantaniityillä ja ruovikoissa. Sorkka leviää 
pehmeällä alustalla kuin hirven sorkka, joten pystyy kävelemään pehmeillä rantamailla. Leuat heiluvat 
sivusuunnassa enemmän kuin naudalla, joten pystyvät syömään karkeampaa rehua ja lopputulos on 
hienommaksi pureskeltu, joten lantakin on koostumukseltaan erilaista. Se pystyy syömään 
kasvillisuutta myös veden alta. Saksassa ja Italiassa sitä käytetäänkin paljon mm. ranta-alueiden 
kunnostuksessa. Ruotsissa samoin kuin Suomessa ongelmana on maiseman sulkeutuminen 
laiduntavan karjan vähentymisen myötä. Ruotsissa on ollut 100 000 maitotilaa, nykyisellään niitä on 
vain 4 500. 
 
Kylmyys ei ole vesipuhveleille ongelma, pärjäävät vielä -28 C. Niillä on karkea karva, joka muistuttaa 
villisian karvaa, alusvillaa ei ole paljon. Syksyllä niille kasvaa paksumpi talvikarva. Vesipuhveli hikoilee 
sarviensa kautta. Sarvet ovat poimuiset, mikä lisää haihduttavaa pinta-alaa. Kuumina päivinä 
vilvoittelevat mielellään varjossa tai vedessä. Ne kaivavat mielellään mutakylpyjä varten kuoppia 
pehmeään rantaan. Muta suojaa mm. hyönteisiltä. Luontaisessa ympäristössä vesipuhvelin vihollisia 
ovat olleet mm. puissa vaanivat tiikerit, joten ne tarkkailevat ympäristöään myös ylöspäin. Tavallinen 
nauta tarkkailee sivusuunnassa. 
 
Vesipuhveli on alunperin kotoisin Afrikasta, mutta sitä on esiintynyt koko Euroopassa ennen 
viimeisintä jääkautta. Jääkauden jälkeen esiintymisalueen pohjoisrajan muodosti Tonava, mistä siirtyi 
vähitellen kohti itää. Sitä on käytetty maataloudessa ainakin 1000v Italiassa ja muualla Etelä-



Euroopassa, Turkissa ja Azerbaitsanissa. Italiassa on ollut perinteisesti vesipuhveleita runsaasti mm. 
työeläiminä, mutta niiden määrä on vähentynyt. 
 

 

Vesipuhveli on luonteeltaan rauhallinen ja viihtyy tiiviissä 
laumoissa. Se on sukua mm. visenteille ja painaa 1000 kg ja 
lehmä 500 kg. Isäntä Pontuksen mukaan vesipuhveli on kuin 
koira ja tavallinen nauta kuin kissa. 
 
Vesipuhvelilehmät hedelmöitetään Italiasta pakastettuna 
tuoduilla siittiöillä, kiiman merkit menevät nopeasti ohi, 
joten vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa huomata ne ajoissa.  
Yksi vesipuhvelin sperma-annos maksaa 200 kruunua, kun 
tavallisen naudan annos maksaa 70 kruunua. Kallein 
kustannus on seminologin palkkio. Tiineysaika on 10kk, 
poikimiset ovat helppoja ja vasikan syntymäpaino on 30-50 
kg. Kaksosia syntyy erittäin harvoin. 
 

 
Maidontuotanto on keskimäärin 8-9 litraa päivässä, maksimissaan 15 l. Rasvapitoisuus on 8-13%. 10 
litrasta maitoa saadaan 2,5kg juustoa. Eläimet lypsetään kahdesti päivässä, ja maidontuotanto 
heikkenee eläimen vanhetessa. Maidontuotannon käynnistyminen ei ole yhtä helppoa kuin 
tavallisella lehmällä. Maitoa ei ala herua ilman vasikan läsnäoloa ja myös vasikalla pulloruokintaan 
tottuminen on vaikeaa, joten heti syntymän jälkeen vasikka asetetaan emon turvan eteen emon 
nuoltavaksi, emo lypsetään samalla ja annetaan maito vasikalle pullossa. Vasikka täytyy ottaa heti 
pois emoltaan, sillä se kieltäytyy pullosta, jos saa ensin imeä maitoa emostaan, eikä emo anna lypsää, 
vaan potkii. Vesipuhveli potkii eteen ja sivuille päin, ei taaksepäin. Maidon eritykseen tarvitaan 
oksitosiinihormonia, joten lypsytilanteen ja lypsäjän täytyy olla tuttu. Tosin Italiassa käytetään myös 
lypsyrobotteja. 
 
Vesipuhveli on jostain syystä immuuni punkeille, 
immuniteetti muodostuu 7-8- kk iässä. Sitä 
ennen ne voivat infektoitua punkin levittämiin 
tauteihin, mutta sen jälkeen niihin kiinnittyneet 
punkit ennen pitkää kuolevat. 
 

 
 



 

Ängsholmenin tila saa 
luonnonlaitumista tilatuen, mutta ne 
eivät kelpaa erityistukikohteiksi liian 
puustoisuuden vuoksi. Tila oli 
aiemmin luomutila, mutta 
luomutarkastukset tulivat niin 
kalliiksi, että luomu-statuksesta 
luovuttiin, vaikka kaikki käytännöt 
ovat jatkuneet samanlaisina. Eläimet 
syövät pääasiassa korsirehua, niille ei 
syötetä soijaa tms.  
 

 
Tilalla poikimiset on siirretty kevääseen, jotta laidunkausi voidaan käyttää parhaiten hyödyksi. Eläimet 
lypsävät alkukesästä parhaiten, ja myös juuston kysyntä on kesällä suurinta. Eläimet on tarkoitus 
lypsää jatkossa lokakuulle asti, ja pitää talvitaukoa lähes poikimiseen asti. Se ei olisi välttämätöntä 
eläinten kannalta, mutta tilanväen oman jaksamisen takia pidetään tuotantotaukoa silloin. 
 
Eläimet pidetään navetassa kuuden yksilön aitauksissa. Ne eivät pääse talvisin ulkoilemaan, sillä maa 
polkeutuisi liikaa. Lisäksi ne laumaantuvat kuuden yksilön pienlaumoihin, ja jos pääsisivät 
samanaikaisesti ulos, seuraisi aina pari viikkoa kestävä välineselvittely ja sarvienkalistelu. Koska 
viihtyvät tiiviissä laumoissa, niiden tilantarve navetassa on pienempi kuin tavallisilla naudoilla. 
Laitumella niiden laidunalatarve on samaa luokkaa kuin naudoilla. Myös teuraskuljetuksissa voi olla 
vain saman pienlauman jäseniä kerrallaan. 
 
Vesipuhvelin liha maistuu naudanlihalta, niitä käytetäänkin usein nimenomaan lihantuotannossa. 
Vesipuhvelin nahkaa käytetään mm. loistoautojen verhoilussa. 

Oivallukset 

- Vesipuhvelit olivat mielenkiintoinen tuttavuus. Erityisesti viehätti niiden rauhallisuus ja 
sopuisa laumakäytös. Vesipuhvelit vaikuttaisivat sopivat hyvin maiseman ja luonnonhoitajiksi 
Ruotsissa, joten niitä kannattaisi ilman muuta tuoda ainakin kokeilumielessä myös Suomeen 
ruovikoita syömään. Ne soveltuisivat maisemaankin paremmin kuin esim. ylämaankarja, jota 
paljon käytetään luonnonlaitumilla. 

 
- Puhvelinmaidon tuotantoon tuntui liittyvän hankaluuksia, ja koska maitotuotos jää 

suhteellisen alhaiseksi, puhvelit vaikuttaisivat soveltuvat paremmin lihantuotantoon. Mikäli 
puhvelinmaidon koostumuksen voi todeta olevan erityisen hyvää ja terveellistä, myös 
maidontuotantoon voisi panostaa. Esimerkiksi Italiassa puhveleiden lypsy onnistuu myös 
robotilla, joten tulisi selvittää, miksi se ei aina onnistu. 

 
- Olisi myös mielenkiintoista selvittää, mikä tekijä on vesipuhveleiden punkki-immuniteetin 

takana. Olisiko siinä pohjaa lääketieteelliselle tutkimukselle, kun punkkirokotetta tai 
vastalääkettä kehitetään. 

  



Hammarby ja kuuluisa kasvitieteilijä Carl von Linné (1707-1778) 
Raportoija: Hanna Suominen 
 

 
 

Carl von Linnén merkitys biologian kehitykselle 
Tutustuimme Hammarbyssä Carl von Linnén (aikaisemmalta sukunimeltään Linnaeus) elämään. Opas 
esitti Abraham Beckiä, Linnén parasta ystävää. Carl von Linné tunnetaan parhaiten 
luonnontieteilijänä, joka loi perustan kasvien ja eläinten tieteellisille nimistöille. Carl von Linné onkin 
kaikkien aikojen merkittävin kasvitieteilijä ja hän on vaikuttanut suuresti biologian yleiseen 
kehitykseen. Linné on ainoa 1700-luvulla vaikuttanut luonnontieteilijä, joka edelleen on 
maailmankuulu ja jonka työn arvo on selvästi havaittavissa vielä tänä päivänä.  
 
Linnén merkitys biologian kehitykselle on suunnattoman suuri kahdesta merkittävästä syystä. 
Ensinnäkin Linné on taksonomian eli eliöiden luokitteluopin eli isä. Hän kuvasi, nimesi ja järjesti 
valtavan määrän eläimiä ja kasveja. Taksonomia sinänsä on ensiarvoisen tärkeää biologisen luonnon 
melkein rajattoman moninaisuuden hallitsemiseksi. Lisäksi, vaikka Linné itse ajattelikin, että lajeja on 
niin paljon kuin Luoja niitä alussa loi, hänen luomansa eliöiden hierarkkinen luokittelu avasi tietä 
evoluutioteorialle, mikä teoria on puolestaan tärkein biologian yhtenäistävä teoria. Usein siteeratun 
lauseen mukaan biologiassa mikään ei käy järkeen muuten kuin evoluution valossa.  

Toinen Linnén suuri idea ja tärkeä uudistus on eliöiden niin sanottu binomiaalinimistö, jonka mukaan 
jokaisella eläimellä ja kasvilla on suku- ja lajinimestä koostuva kaksiosainen tieteellinen nimi. Ennen 
Linnétä kasvien ja eläinten tieteelliset nimet olivat olleet monisanaisia kuvauksia, eräänlaisia 
määritelmiä, mutta Linnén nimistö, joka periaatteessa on yhä voimassa, selkeytti tilanteen 
ratkaisevasti. Binomiaalinimistön arvo on ensinnäkin sen taloudellisuudessa; jokainen laji voidaan 



yksikäsitteisesti määrittää ainoastaan kahdella sanalla. Toiseksi lajin binominen nimi määrittää heti 
sen paikan biologisessa luokittelussa ja ilmaisee mihin sukuun laji kuuluu.  

Linnén panos on myös ollut tärkeä luonnontieteellisen tutkimusmatkailun uranuurtajana ja 
kehittäjänä. Hän lähetti apostoleiksi kutsumiaan oppilaitaan matkoille keräämään eläin- ja 
kasvinäytteitä sekä muutoinkin tutkimaan luontoa kaikkiin silloin tunnettuihin maanosiin. Näin hän 
loi eräänlaisen tieteellisen tutkimusmatkailun perusmallin organisoimalla laajoja tutkimusmatkoja 
vaikka hän ei itse tehnyt niitä kotimaansa ulkopuolelle. Kuvaavaa kuitenkin on, että Linnén 
ensimmäinen ja kansainvälistä tunnustusta tuonut matka suuntautui Lappiin, joka oli 
eksoottisuudessaan verrattavissa kaukaisiin ulkomaihin. Lapin matkansa hän teki yksin ratsain kesällä 
1732.  
 
Linnén merkitys on mittaamattoman tärkeä myös Suomen biologian kehitykselle. Linné vaikutti 
ratkaisevasti luonnontieteellisen näkemyksen kehittymiseen Ruotsi-Suomessa yleensä, mikä näkyy 
Suomeen koulujen biologian opetuksessa edelleen.  

  

Carl von Linnén elämänvaiheita 
Carl (Carolus ) Linnaeus, josta vasta aateloimisen myötä vuonna 1761 tuli von Linné , syntyi vuonna 
1707 pappisperheeseen Råshultissa Smoolannissa, missä hänen syntymäkotinsa on edelleen 
museona. Linnén kiinnostus luonnontieteitä kohtaan sai alkunsa jo kotioloissa, sillä hänen isänsä 
harrasti puutarhan hoitoa ja harvinaisten kasvien keräämistä. Linné jatkoi muiden tehtäviensä ohella 
luonnontieteiden tutkimista koko elämänsä ajan. Linné kävi koulua Växjössä ja opiskeli lääketiedettä 
ja kasvitiedettä ensin Lundissa ja sitten Uppsalassa. 1700-luvun kasvitieteilijät olivat koulutukseltaan 
myös lääkäreitä, sillä se oli sama tieteenala. Ainoat käytössä olevat lääkkeet olivat myös peräisin 
kasveista.  

Vuonna 1732 tiedeakatemia lähetti Linnén tutkimusmatkalle Lappiin. Matkan tuloksena syntyi teos 
Flora Lapponica. Tutkimusmatkansa jälkeen hän siirtyi Alankomaihin, missä julkaisi vuonna 1735 
teoksen Systema Naturae. Tämä teos loi pohjan nykymuotoiselle systemaattiselle kasvien 
luokittelulle ja näin Linné kehitti nykyaikaisen taksonomian perusteet.  

Oppaamme kertoi, että Hammarbyssä näyttää hyvin samanlaiselta kuin Linnén aikana. Päärakennus 
oli myös alkuperäiskunnossaan, eikä siellä saanut ottaa valokuvia tai koskea huonekaluihin. Tänä 
päivänäkin päärakennuksen huoneista saa hyvän kuvan siitä, miten Linnén perhe on elänyt talossa 
1700-luvulla. Monet kasveista, jotka Linné kasvatti puutarhassaan, kuten Sloveniasta kotoisin oleva 
koisokasvi Scopolia carniolica ja Siperiasta kotoisin oleva valkohanhikki (Potentilla rupestris), 
kukoistavat vielä nykyäänkin pihojen ja puistojen puutarhoissa. 

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Systema_Naturae&action=edit&redlink=1


 
 
Linné asettui ensin Tukholmaan harjoittamaan lääkärinammattia, ja aseman näin vakiinnuttua hän 
solmi vuonna 1739 avioliiton Sara Elisabeth Moraeuksen (1716–1806) kanssa,jota hän oli lyhyen 
tuttavuuden jälkeen kosinut Falunissa jo 1734. Linné tapasi tulevan vaimonsa opiskelijoiden 
tanssiaisissa. Sara Elisabeth oli yläluokan tyttö oikein varakkaasta perheestä ja hänen isänsä oli 
lääkäri. Nuoret rakastuivat toisiinsa ja Linné kävikin pyytämässä Sara Lisa Moraean isältä lupaa 
naimisiin menoon. Ennen 1700-lukua ei menty naimisiin rakkaudesta vaan myötäjäisten takia. Sara 
Lisan isä antoi luvan tulevalle liitolle kolmella ehdolla: Linnén piti ensin suorittaa tutkinto, hänen piti 
saada töitä ja hänen piti tulla varakkaaksi. Linnén avioliitosta syntyi poika Carl von Linné nuorempi 
(1741–83), joka ehti vähän aikaa ennen kuolemaansa olla myös isänsä professuurin perijä Uppsalassa. 
Linné sai lisäksi neljä tytärtä.  

Vuonna 1741 Linné nimitettiin lääketieteen professoriksi Uppsalan yliopistoon, minkä viran hän sai 
pian vaihdettua kasvitieteen professuuriksi ja oli tässä virassa kuolemaansa saakka. Linnén 
aikakaudella malaria oli pelätyin sairaus. Uppsalassa malariaa kutsuttiin Uppsalan kuumeeksi. Linné 
keksi, että malariaa parannetaan Etelä-Amerikassa kasvavan puun kuoresta saatavan kiniinin avulla.  

Upsalassa toimiessaan Linné jatkoi luonnontieteellisiä tutkimuksiaan ja julkaisi useita siihen liittyviä 
teoksia. Hän perusti sinne myös kasvitieteellisen puutarhan ja luonnontieteellisen museon. Vuodesta 
1758 Linné asui Upsalan lähellä olevalla Hammarbyn säteritilalla, jonne hän istutti kauniin puutarhan 
ja rakennutti erityisen kivirakennuksen kasvi- ja hyönteiskokoelmiaan varten. Linné kuoli Uppsalassa 
10.1.1778 ja hänet on haudattu tuomiokirkkoon. Linnén kuoleman jälkeen eräs englantilaismies osti 
nämä kokoelmat ja nykyisin ne ovat Lontoossa luonnontieteellisessä museossa. 

Kun Linné osti Hammarbyn säteritilan perheelleen vuonna 1758, hän oli professori ja kuuluisa tutkija. 
Linné osti tilan, jotta hänellä olisi ihanteellinen paikka, jossa voi työskennellä ja levätä maaseudun 



rauhassa. Ongelmana oli se, että tuohon aikaan Ruotsissa säteritilan saivat omistaa vain aateliset. 
Linné sai kuitenkin ostettua tilan tuttavankaupalla ja hänet kuitenkin aateloitiin takautuvasti 4 vuotta 
säteritilan ostamisen jälkeen. Myös kauppasopimukseen tuli merkintä, että Linné olisi ollut aatelinen, 
kun hän osti Hammarbyn säteritilan itselleen. Linné piirsi ensin itselleen aatelisvaakunan, jossa oli 
kolme väriä, jotka kuvastivat luontoa. Vihreä kuvasti kasveja, punainen eläimiä ja musta kiviä. 
Heraldikot kuitenkin parantelivat vaakunaa. Linnén lempikasvi oli vanamo, ja mm. kaikissa Linnén 
muotokuvissa oli aina maalattu hänen käteensä vanamo.  

Hammarbyn tilan päärakennus edustaa falunilaista rakennustyyliä. Kun Linnén perhe saapui 
Hammarbyhyn, Linné sanoi vaimolleen, että hän on tutkija ja hoitaa kasvitieteen ja vaimo saa hoitaa 
muut asiat. Yksi syy miksi Linné halusi maaseudulle asumaan, oli maaseudun puhdas ilma kaupunkiin 
verrattuna ja siellä ei ollut samanlaista tautien vaaraa kuin kaupungissa, jossa mm. jätteet heitettiin 
suoraan kadulle. 

Linnén työhuoneen ja makuuhuoneiden seinät on koristeltu Linnén tarkoilla alkuperäisillä 
kasvipiirustuksilla. Opas kertoi, että eräs Euroopan kuuluisin kukkapiirtäjä Hollannista lähetti Linnélle 
kasvipiirroksensa tarkistettaviksi. Linnén työhuoneessa oli myös esillä hänen kasvien luokittelussa 
käyttämänsä lipasto. Linné oli pienikokoinen mies ja hän oli pituudeltaan vain 156 cm. Hammarbyn 
päärakennuksessa oli eräässä huoneessa näytillä Linnén ja hänen tyttärensä puvut. Tyttären puvun 
malli oli peräisin Ranskasta Marie Antoinetten piirtämästä mallista. (Ranskan muoti saapui Ruotsiin 
1700-luvulla kolmessa kuukaudessa.) Tyttären puku oli silkkiä. Silkkivaatteista ja silkkitapeteista piti 
maksaa veroa 1700-luvun Ruotsissa. Peilien laseista piti myös maksaa veroa. Oppaan mukaan myös 
Linnén hienosta astiastosta voidaan päätellä, että hän oli aatelismies. Linné tilasi astiastonsa Kiinasta, 
ja siinä piti olla kuvattuna vanamo. Väärinkäsitysten vuoksi vanamot olikin piirretty Kiinassa 
ruusumaiseksi. Linné kuitenkin lähetti astiaston korjattavaksi takaisin Kiinaan. Pelkästään astioiden 
laivamatkassa Ruotsista Kiinaan kesti tuolloin 10 kuukautta. 

Linnén puistoalue ja siperialainen puutarha 
Linnén pihapiirin vieressä on puistomainen metsäalue.  Puistossa oli istutettu puita ympyrän 
muotoon ja Linnén viimeinen toive oli, että puiden kuoltua niiden tilalle istutettaisiin uusia puita. Tätä 
toivetta ei ole kuitenkaan noudatettu. Tämän metsäalueen reunalla on harjumainen muodostelma, 
jota ympäröivät kivenlohkareet. Kerrotaan, että tätä muodostelmaa on kutsuttu hammarn-nimellä ja 
tila olisi saanut nimensä tämän muodostelman mukaan. Linnén pihapiirin vieressä kallioisessa 
mäenrinteessä sijaitsee Linnén perustama siperialainen puutarha. Linné istutti puutarhaan suuren 
määrän kasvien siemeniä, jotka hän oli saanut vuonna 1773 Venäjän keisarinna Katariina II:lta lahjaksi. 
Linné oli kiinnostunut tuomaan Ruotsiin uusia hyöty- ja koristekasveja, jotka voisivat sopeutua 
ruotsalaiseen ilmastoon. Linné oli erityisen kiinnostunut Pohjois-Amerikasta ja Siperiasta peräisin 
olevista kasvilajeista. Nykyään ei tiedetä tarkalleen mitä lajeja kasvoi Linnén aikana tässä 
siperialaisessa puutarhassa, mutta todennäköisesti nykyään paikalla kasvavat maksaruohokasvi 
pallomehiparta (Jovibarba globifera) ja valkohanhikki (Potentilla ruperstris) ovat molemmat peräisin 
Linnén ajoilta. 
 

Ukonpalko 
Meille kerrottiin myös ukonpalkosta eli ‘ryssänkaalista’. Ukonpalko on kotoisin Itä-Euroopasta ja laji 
on kulkeutunut Suomeen aikoinaan venäläisen sotaväen mukana (siitä kansanomainen nimitys 
ryssänkaali). Pohjolaan ukonpalko levisi 1700-luvun puolivälissä, kun Venäjän keisarinna lähetti 
nälänhädästä kärsivälle vanhalle vihollismaalleen Ruotsille siemenviljaa. Ikävä kyllä siemenerä sisälsi 



epäpuhtautena niin paljon ukonpalon siemeniä, että kasvista tuli varsinainen vitsaus Keski-Ruotsin 
pelloille. Suomeenkin ukonpalko saapui venäläisen sotaväen huoltokuljetuksissa, ennen muuta 
kasakoiden hevosille tarkoitetun rehuheinän ja -viljan seassa. Ukonpalon levinneisyys heijastelee yhä 
vahvasti venäläisten sotilaallisen toiminnan ydinalueita, sillä vanhat kasarmit ja linnoitusalueet 
värjäytyvät alkukesästä helakankeltaisiksi ukonpalon kukkiessa. Venäläisajan varuskunnat 
leviämiskeskuksinaan ukonpalko alkoi yleistyä Suomessa 1910-luvulla ja pyrkii edelleen leviämään 
kulkuväylien varsia pitkin. Nykyisin laji kasvaa Etelä- ja Keski-Suomessa monissa taajamissa, 
satunnaisena paikoin Keski-Lapissa saakka.  
 

Linnén kotimaan tutkimusmatkat ja Linnén oppilaiden ulkomaiden tutkimusmatkat 
Jo nuorena ylioppilaana Linné lähetettiin tutkimusmatkalle Lappiin vuonna 1732. Matka ulottui myös 
Norjan puolelle. Linné teki Ruotsissa tutkimusmatkoja myös Taalainmaalle, Öölantiin, Gotlantiin, 
Länsi-Göötanmaalle sekä Skooneen. Kaikista Linnén tutkimusmatkoista on julkaistu 
matkakertomukset pienehköinä kirjasina. Matkakertomusten lisäksi matkojen tuloksina syntyivät 
teokset Flora Lapponica (Lapin kasvio) vuonna 1737, Flora Suecica (Ruotsin kasvio) vuonna 1745 ja 
Fauna Suecica (Ruotsin eläimistö) vuonna 1746. Linné ei itse tehnyt tutkimusmatkoja ulkomaille, 
mutta hän lähetti kylläkin oppilaitaan kaikkiin silloin tunnettuihin maanosiin. 
 

 

Linné oli tunnettu ja innostava opettaja. Hänen luennoilleen 
tuli paljon myös ulkomaalaisia, jotka myös osallistuivat hänen 
järjestämilleen luontoretkille. Linnéllä oli yhteensä yli 500 
oppilasta, joista hän valitsi 17 matkoille ympäri maailmaa, 
joiden tarkoituksena oli kartoittaa kaikki luomakunnan kasvit, 
eläimet ja mineraalit. Linné kutsui näitä 17 oppilastaan 
apostoleikseen. He keräsivät matkoiltaan tuhansia näytteitä 
ja löysivät lukuisan määrän ennestään tuntemattomia lajeja, 
joita he lähettivät Linnélle Ruotsiin. 
 
Nämä tutkimus- ja keruumatkat kestivät lähes 50 vuotta aina 
vuoteen 1779 asti, jolloin apostoleista Carl Peter Thunberg 
(1743–1828) palasi pitkältä Japanin matkalta. Mukaan 
luetaan myös Linnén omat matkat alkaen Lapin matkasta 
1732.  
 

 
Oppilaista ruotsalainen Daniel Solander (1733–82)  osallistui kasvitieteilijänä 1768–71 englantilaisen 
James Cookin ensimmäiseen Tyynenmeren matkaan tämän Endeavour-laivalla. Apostoleista 
kahdeksan kuoli tutkimusmatkoillaan ja yksi sairastui pysyvästi. Vain kahdeksan palasi terveenä kotiin 
ja jatkoi uraansa Euroopan eri yliopistoissa. 
 
Apostoleista kaksi Pehr (Pietari) Kalm (1716–79) ja Petter Forsskål (1732–63) olivat suomalaisia. 
Näistä Forsskål koki saman kohtalon kuin seitsemän muutakin Linnén apostolia, sillä hän kuoli 
tutkimusmatkallaan Jemenissä Arabiassa vain 31-vuotiaana.  Forsskål ehti kuitenkin kuvata yli tuhat 
aikaisemmin tuntematonta eläin- ja kasvilajia. Kalm palasi matkaltaan Pohjois-Amerikkaan 1747–51 
kotimaahan ja toimi Turun Akatemian ensimmäisenä talousopin professorina vuosina 1747–79. 



Kalmin keräämiä kasveja kokeiltiin Turun Hirvensalon Sipsalossa ja Kalmin perustamassa Turun 
kasvitieteellisessä puutarhassa. Kaikki kasvikokeet eivät kuitenkaan vastanneet odotuksia, sillä 
ilmastoerot olivat liian suuret. Tuoduista kasveista Suomessa viljellään edelleen yleisesti vain kolmea 
lajia aitaorapihlajaa, tuoksuvatukkaa ja villiviiniä. Osa Kalmin näytteistä tuhoutui Turun palossa, osa 
on Lontoossa ja loput (yli 400 kasvinäytettä) ovat Kalmin kuningatar Loviisa Ulriikalle lahjoittamassa 
kokoelmassa, jota säilytetään Uppsalassa. 

Oivallukset 

- Carl von Linnén Hammarbyn vierailusta jäi päällimmäisenä mieleen loistava ja hyvin eläytynyt 
72-vuotias miesopas, joka kertoi mukaansatempaavasti Carl von Linnén elämänvaiheista.  

- Carl von Linnén elämään liittyviä asioita oli hyvin tuotteistettu Hammarbyn 
myymäläkahvilassa, jossa oli mm. kasveihin liittyviä matkamuistoja kuten vanamoaiheisia 
tarjottimia ja astiapyyhkeitä sekä Linnén kodin seinien tapettien kaltaisia kukkakuvioita 
muistuttavia kosmetiikka- ja käsilaukkuja. 

Gamla Uppsala, vanhan Uppsalan hautakummut 
Raportoija: Leena Lahdenvesi-Korhonen 
 
Ruotsin opintomatkamme päätimme Vanhaan Uppsalaan.  Gamla Uppsala on Uppsalan varhainen 

keskus, viisi kilometriä Uppsalan nykyisestä keskustasta pohjoiseen. 
 

 

Vanhassa Uppsalassa on laaja tasanko, jossa 
on vanha kivikirkko ja kolme valtavaa 
hautakumpua kansainvaellusajalta (400–500-
luvulta), jotka kuuluvat Ruotsin tunnetuimpiin 
muinaisjäännöksiin. Alueella sijaitsivat myös 
Moran kivet, jotka toimivat Ruotsin 
kuninkaiden kruunauspaikkana ainakin 
keskiajalla. 
 

Vanha Uppsala oli etenkin ennen kristinuskoa merkittävä keskus, jonka kuuluisia pakanallisia juhlia 
Adam Bremeniläinen kuvasi vuonna 1070. Vanha Uppsala oli Ruotsin arkkipiispanistuimena vuodesta 
1164 vuoteen 1273, jolloin arkkipiispainistuin siirrettiin Östra Arosiin, josta myöhemmin tuli nykyinen 
Uppsala. 

Vanhassa Uppsalassa sijaitsee kolme vanhan Uppsalan suurta 400-500 -luvuille ajoitettua vierekkäistä 
hautakumpua kutsutaan kuningaskummuiksi. Niitä pidetään Ruotsin vanhimpana kansallisena 
symbolina, ja niillä on jopa kuvitettu Ruotsin kansallisidentiteetistä kertovien kirjojen kansia. 
Kumpujen uskottiin pitkään sisältävän myyttisten ensimmäisten Ynglinga-kuninkaiden jäännökset, 
kuten Yngligatal-runon perusteella on päätelty. Tulkintaa ei nykyisin pidetä uskottavana, ja 
uudemman tutkimuksen mukaan ainakin yhteen kumpuun onkin haudattu nainen tai nainen ja nuori 
mies. 



Ruotsin arkkipiispanistuimena vuoteen 1273 asti toiminutta vanhan Uppsalan kirkkoa alettiin 
rakentaa luultavasti jo 1000-luvulla, mutta se saatiin valmiiksi 1100-luvulla. Kivikirkkoa saattaa olla 
edeltänyt puukirkko ja mahdollisesti paikalla on aiemmin sijainnut pakanallinen temppeli. Vuoden 
1240 tulipalon jälkeen osa kirkosta hävitettiin, mutta kuisti ja sakaristo lisättiin. Holvi ja 
liitumaalaukset tehtiin 1400-luvulla. Kirkon puuveistoksiin kuuluvat krusifiksit 1100-, 1200- ja 1400-
luvuilta. Vanhassa Uppsalassa aloitettiin laajat uudet arkeologiset kaivaukset 2012. Kaivaukset on nyt 
saatu valmiiksi ja arkeologit tutkivat löytämänsä korut, aseet, keramiikan, rakennelmien jäänteet, 
haudat ja monet muut löydöt. 

 

Vuonna 2017 tullaan esittämään 
sekä tieteellinen että myös 
suurelle yleisölle erillinen raportti 
kaivausten tuloksista.  
 
Kova ukkosmyrsky hääti 
opintomatkalaiset bussiin kesken 
kumpukiipeilyn.  
 

 

Kuralan Kylämäki, Turku 
Raportoija: Tarja Pajari 
 

 

Ruotsin vehmaiden ja hyvin 
hoidettujen kulttuurimaisemien 
jälkeen palasimme vesistön 
ylityksen jälkeen Suomen maan-
kamaralle. Turussa söimme 
aamupalan Kuralan Kylä-mäellä, 
joka on toiminnallinen ja elävä 
historian kylä erilaisine toimin-
toineen – kappale maalaiskylää 
kaupunkialueella.  
 
 
Kuva: Tarja Pajari 

 
Kuralan alueen maat omistaa Turun kaupunki ja alueella tapahtuvasta museotoiminnasta vastaa 
Turun Museokeskus. Kuralan Kylämäki tuli museoalueeksi 1980-luvun puolessa välissä ja alue on 
avattu yleisölle 1988, sitä ennen alue suojeltiin muinaismuistolain nojalla v. 1980. Kuralan Kylämäen 
alueella nyt sijaitsevat neljä tilaa sekä taloa ovat edelleen alkuperäisillä paikoillaan 1900-luvulta 



lähtien (Iso- ja Vähä-Rasi, Iso- ja Vähä-Kohmo).  Kylämäellä on ollut asutusta 600-luvulta lähtien ja 
ensimmäiset kirjalliset maininnat kylästä ovat olleet 1300-luvulta. Kylään on kuulunut enimmillään 
kuusi tilaa. 
 

Kokeile, tutustu, osallistu, virkistäydy… 
Kuralaa kehitetään kulttuurivirkistysalueeksi, jossa yhdistyvät museon perustoiminnan lisäksi 
monipuoliset vapaa-ajan palvelut. Lisäksi toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri järjestöjen, 
seurojen ja yritysten kanssa, tavoitteena on saada toimijat mukaan ja sitoutettua jo ideointivaiheessa. 
Kylämäki elää edelleen 1950-lukua. Tämä näkyy mm. kahvilan sisustuksessa, myymälässä sekä 
henkilökunnan asusteissa. Alueella pääsee kokeilemaan erilaisia vanhoja työmenetelmiä 
Kokeiluverstaan työpajoissa, kokemaan tiiviin kyläyhteisön puistomaisista alueista ja 
rakennuskannasta sekä perinteisestä peltomaisemasta, jossa lampaat ja hevoset laiduntavat. Alueella 
on luontopolkuja, perennanäytemaa sekä keittiöpuutarha. Alueelle on vapaa pääsy, paljon erilaisia 
teemallisia tapahtumia, jonka lisäksi maksullisia kursseja ja työpajoja – vauvasta vaariin – vanhoja 
toimintatapoja nykypäivään tuunattuna. Alueella työskentelee 10-20 kaupungin työntekijää, vastaten 
mm. ympäristön ja rakennusten kunnosta sekä osin toiminnallisista pisteistä.  
 

  
Kuvat: Tarja Pajari 
 
Turun kaupunki on ulkoistanut kahvilatoiminnan, kesäkauden 2014 alusta lähtien Omena ja Kaneli-
yritys on vastannut kahvilatoiminnasta. Tätä ennen yritys on toiminut Turun keskustan alueella.  
 

Oivallukset 

- perinnemaisemaa ja toimintaa kaikille, osallistumista ja osallistamista  
- lapsille kohdennetut ötökkäsafarit, ruohonjuuritason tutkintaa 
- kätkösuunnistusta ilman gps:ää, aarrekartta 
- facebook kannattaa katsoa! https://www.facebook.com/KuralanKylamaki 

 

 

 


