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Aino ja Jean Sibeliuksen koti
Ainola on Suomen kansainväli-
sesti tunnetuin kotimuseo ja ai-
nutlaatuinen osa Suomen kan-
sallista kulttuuriperintöä. Ainola
valmistui vuonna 1904 ja Sibe-
liukset asuivat siinä elämänsä
loppuun saakka.

Varmistaakseen Ainolan säily-
misen alkuperäisessä asus-
saan jälkipolville Sibeliusten tyt-
täret myivät Ainolan Suomen
valtiolle 1972 ja se avattiin
museona 1974.

Ainola sijaitsee Järvenpäässä
Tuusulanjärven maisemassa.
Järven itäpuolelle muodostui
1900-luvun alussa  merkittävä
taiteilijayhdyskunta, johon kuu-
luivat Ainolan lisäksi mm.
Juhani Ahon ja Venny Soldan-
Brofeldtin Ahola, Eero ja Saimi
Järnefeltin Suviranta, Pekka ja
Maija Halosen Halosenniemi
sekä J.H. Erkon Erkkola.

Ainolan rakennusten muodos-
tama pihapiiri, ympäröivä luon-
to metsikköineen sekä Aino
Sibeliukselle läheinen puutarha
muodostavat tunnelmallisen ko-
tiympäristön ja luovat rauhaisan
tyyssijan myös Aino ja Jean
Sibeliuksen haudalle.

Vierailu alkuperäisessä asus-
saan säilytetyssä Ainolassa on
ainutlaatuinen aikamatka viime
vuosisadan taiteilijakodin elä-
mään ja käynnin täydentää
mahdollisuus viivähtää hetki
Ainolan viihtyisässä kahvilassa
ja vaihtaa mielipiteitä näkemäs-
tään ja kokemastaan.

Tervetuloa Ainolaan, Jean Si-
beliuksen ja hänen perheensä
maailmaan!

Vuonna 1905 valmistuneen sauna-

rakennuksen on suunnitellut Aino

Sibelius. Vuonna 1925 sauna purettiin

lähes kokonaan siinä ilmenneiden

vaurioiden vuoksi, mutta rakennettiin

samana vuonna uudelleen alkuperäi-

seen asuunsa.

Uudisrakennus vuodelta 1974 on
arkkitehti Aulis Blomstedtin suunnitte-
lema. Rakennuksen nykyinen asu on
arkkitehti Simo Freesen käsialaa vuo-
delta 2010.

Liiteri ja ulkohuone valmistuivat yhtä-
aikaa päärakennuksen kanssa. Kahdek-
san vuotta myöhemmin valmistui Aino-
laan hankitulle Vilkku-hevoselle oma
talli sekä kärryvaja. Sikaakin Ainolassa
pidettiin aina jatkosodan lopulle asti.
Sille oli varattu oma mökki ja karsina
hevos- ja kärrytallin takana, jossa oli
oma tilansa myös kukolle ja kanoille.

Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema
päärakennus valmistui vuonna 1904.
Rakennusta laajennettiin vuosina
1911-15, jolloin myös ulkoseinät saivat
lautaverhouksen. Tiilikate on 1930-
luvulta. Vesijohdot ja viemäri Ainolaan
asennettiin vasta 1960-luvulla

Paikalla oli juurista tehty istuin kaunii-

den honkien siimeksessä, mistä

avautui avara peltonäkymä. Tämä oli

Jean Sibeliukselle mieluinen

mietiskelypaikka ja päiväkävelyjen

kohde.

Sibeliukset oleskelivat 1900-luvun

alussa Italian Rapallossa, jonka mu-

kaan puutarhan lämmin ja aurinkoi-

nen paikka nimettiin. Kuvassa etualal-

la on Sibeliusten pronssinen hauta-

paasi, jonka on suunnitellut arkkitehti

Aulis Blomstedt.
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Puutarhakaivo
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Ainolan puutarhan istutukset ja niiden sijainti. Karttapiirros on laadittu Aino Sibeliuksen vuonna 1923 tekemän piirustuksen pohjalta
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