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Bastubyggnaden som blev färdig år
1905 ritades av Aino Sibelius. År 1925
måste den rivas på gund av
byggnadstekniska problem men
återuppbyggdes omedelbart i sitt
ursprungliga skick.
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AINOLA MED OMNEJD

Servicebyggnaden med kaféet är från
år 1974 och ritad av arkitekt Aulis
Blomstedt. Byggnaden renoverades år
2010 av arkitekt Simo Freese.

I början av 1900-talet vistades paret
Sibelius i Rapallo i Italien enligt vilket
detta varma och soliga ställe fick sitt
namn. I förgrunden Jean och Aino
Sibelius gravsten av brons, formgiven
av arkitekt Aulis Blomstedt.
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Lider och uthus färdigställdes samtidigt
med huvudbyggnaden år 1904. Åtta år
senare skaffades hästen Vilkku  och för
den byggdes ett stall och en vagnsbod.
Ända till slutet av fortsättningskriget år
1944 fanns det även gris på Ainola. För
den hade en egen koja med kätta
reserverats bakom häststallet där också
tuppen och hönsen hade sitt tillhåll.

Här, skuggad av vackra furor, fanns
en stol gjord av trädrötter. Med sina
vida vyer över åkrarna som öppnade
sig mellan träden var "Templet" för
Sibelius ett kärt ställe för meditation
samt ett mål för hans dagliga
promenader.

Ainola är det mest kända
finländska hemmuseét i världen
och en unik del av det
nationella kulturarvet i Finland.
Huset blev klart 1904 och
fungerade därefter som Jean
och Aino Sibelius hem resten
av deras liv, dvs. för Jean
Sibelius del till 1957 och för
Aino Sibelius del till 1969.

För att säkerställa att Ainola
skulle bevaras i sitt ursprung-
liga skick för efterkommande
generationer sålde paret
Sibelius döttrar Ainola till finska
staten 1972. Museet öppnades
1974. Ainola hör i dag till
Museiverkets specialmuseer.

Ainola är beläget vid Tusby
träsk i Träskända och var en
del av konstnärskolonin vid
Tusby träsk i början av 1900-
talet. Andra konstnärshem i
trakten är bland annat Juhani
Ahos och Venny Soldan-
Brofeldts Ahola, Eero och Saimi
Järnefelts Suviranta, Pekka och
Maija Halonens Halosenniemi
samt J.H. Erkkos Erkkola.

Den omgivande naturen, Aino
Sibelius restaurerade trädgård
och gårdsbyggnaderna från
Sibelius tid bildar en stämnings-
full hemmiljö, som även skapar
en rofylld bakgrund åt Jean och
Aino Sibelius sista viloplats.

Ett besök på Ainola, som
bevarats i sitt ursprungliga
skick, är en unik tidsresa till
förra seklets hemkultur.

Efter museibesöket passar det
bra med en kopp kaffe och en
pratstund om upplevelserna på
Ainolas förtjusande kafé.

Välkommen till Ainola, familjen
Sibelius värld.

AINOLA

Ainolankatu

Järvenpää

www.ainola.fi

info@ainola.fi
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Huvudbyggnaden som ritades av
arkitekt Lars Sonck blev färdig år 1904
och byggdes ut under åren 1911-15.
Väggarnas brädfodring och tegeltaket
är från 1930-talet. Vattenledning och
avlopp installerades först på 1960-
talet.
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Planteringarna på Ainola och deras placering. Kartritningen är gjord på basis av en ritning av Aino Sibelius från 1923
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