Aino ja Jean Sibeliuksen koti
Ainola on Suomen kansainvälisesti tunnetuin kotimuseo ja ainutlaatuinen osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä. Ainola
valmistui vuonna 1904 ja Sibeliukset asuivat siinä elämänsä
loppuun saakka.
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Paikoitus
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Tervetuloa Ainolaan, Jean Sibeliuksen ja hänen perheensä
maailmaan!
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Vierailu alkuperäisessä asussaan säilytetyssä Ainolassa on
ainutlaatuinen aikamatka viime
vuosisadan taiteilijakodin elämään ja käynnin täydentää
mahdollisuus viivähtää hetki
Ainolan viihtyisässä kahvilassa
ja vaihtaa mielipiteitä näkemästään ja kokemastaan.

Liiteri ja ulkohuone valmistuivat yhtäaikaa päärakennuksen kanssa. Kahdeksan vuotta myöhemmin valmistui Ainolaan 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.

AINOLAN ALUE

Ainola sijaitsee Järvenpäässä
Tuusulanjärven maisemassa.
Järven itäpuolelle muodostui
1900-luvun alussa merkittävä
taiteilijayhdyskunta, johon kuuluivat Ainolan lisäksi mm.
Juhani Ahon ja Venny SoldanBrofeldtin Ahola, Eero ja Saimi
Järnefeltin Suviranta, Pekka ja
Maija Halosen Halosenniemi
sekä J.H. Erkon Erkkola.
Ainolan rakennusten muodostama pihapiiri, ympäröivä luonto metsikköineen sekä Aino
Sibeliukselle läheinen puutarha
muodostavat tunnelmallisen kotiympäristön ja luovat rauhaisan
tyyssijan myös Aino ja Jean
Sibeliuksen haudalle.

Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema
päärakennus valmistui vuonna 1904.
Rakennusta laajennettiin vuosina
1911-15, jolloin myös ulkoseinät saivat
lautaverhouksen. Tiilikate on 1930luvulta. Vesijohdot ja viemäri Ainolaan
asennettiin vasta 1960-luvulla
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Varmistaakseen Ainolan säilymisen alkuperäisessä asussaan jälkipolville Sibeliusten tyttäret myivät Ainolan Suomen
valtiolle 1972 ja se avattiin
museona 1974.

Uudisrakennus vuodelta 1974 on
arkkitehti Aulis Blomstedtin suunnittelema. Rakennuksen nykyinen asu on
arkkitehti Simo Freesen käsialaa vuodelta 2010.
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Vuonna 1905 valmistuneen saunarakennuksen on suunnitellut Aino
Sibelius. Vuonna 1925 sauna purettiin
lähes kokonaan siinä ilmenneiden
vaurioiden vuoksi, mutta rakennettiin
samana vuonna uudelleen alkuperäiseen asuunsa.

Siimeksen portti

Sibeliukset oleskelivat 1900-luvun
alussa Italian Rapallossa, jonka mukaan puutarhan lämmin ja aurinkoinen paikka nimettiin. Kuvassa etualalla on Sibeliusten pronssinen hautapaasi, jonka on suunnitellut arkkitehti
Aulis Blomstedt.

"Temppeli"

Paikalla oli juurista tehty istuin kauniiden honkien siimeksessä, mistä
avautui avara peltonäkymä. Tämä oli
Jean Sibeliukselle mieluinen
mietiskelypaikka ja päiväkävelyjen
kohde.

AINOLA
Ainolankatu
Järvenpää
www.ainola.fi
info@ainola.fi

Sivukoko A4 siten että kartta teksteineen ja kuvineen rajautuu sivun reunaan nurkkaviivojen linjassa (ei siis valkoisia marginaaleja
ylös alas eikä oikealle)
SB 13.4.2017 korjattu 25.7.2019

Vattumaa

AINOLAN PUUTARHA 1923

o j a

Tammiston
perunat

P

Lanttuja

Punajuuria
ja sikuria

Kaalit
Omenapuita
Multakasa
Puutarhakaivo
Hesan
kamari

Sikuria

PÄÄRAKENNUS

Omenapuita
Ainon ja Hellun penkki

Lipputanko
Ikivihreät
kivikkoistutukset

"HEVOSENKENKÄ"
Viinimarjapensaita

Omenapuita

Kukkivat
portaat

PUUVAJA
Kaisun
penkki

"Omenakellari"

Perunamaa

TALLI

Lehtimaja

Peltoherneet
Maakellari

o j a

Keittiön kaivo
Sokeriherne ym.

Saunan kaivo

LEIKKITUPA

Puutarhakaivo
SAUNA
Sokerijuurikkaat

Istukassipulit, dilli
ja persilja

Kuivauskenttä

TOMAATTIHUONE

Perunoita
Selleri ja
purjo

Korkeat pavut,
dilli ja salaatti,
istukassipuli,
kylvösipuli

Kasvilavat

Pinaatin
taimet,
tomaatti,
kurkku

Dilli

Papuja

Nauriita
Raparberi

Kurkkuja
MansikkaOmena- maa
puita
Silpoydinherneet

"RAPALLO"

Porkkanoita
Omenan
taimia

Papuja
Porkkanoita

Omenapuita

SIIMEKSEN
PORTTI
0

50 m

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