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1. Johdanto 

 

1.1 Kohde 

Anjalan kartanomuseo sijaitsee Kymijoen länsirannalla, Ankkapurhan kosken alapuolella. Entinen 

Anjalan kartano on huomattava historiallinen ja kulttuurihistoriallinen muistomerkki ajalta, jolloin 

Ruotsin ja Venäjän välinen raja kulki Kymijoen kohdalla. Kartanoon liittyy poliittisen historian kannalta 

merkittäviä vaiheita, jonka lisäksi kartano lähiympäristöineen on tunnettu kulttuurimaisema. Koski- ja 

jokimaisema ovat muuttuneet voimakkaasti 1900-luvulla, samoin kartanon karjanhoitoon ja 

maanviljelykseen liittyvä osa tilasta. Päärakennus lähiympäristöineen on säilynyt museoalueena.  

Rakennuskokonaisuuteen kuuluu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa rakennettu päärakennus, 1840-

luvun alussa kivestä rakennettu viljamakasiini ja 1970-luvun alussa muualta siirretty puinen 

viljamakasiini. Myös osa vanhasta kartanon puistosta on säilynyt. Kartano palautui valtiolle vuonna 

1907 ja vuonna 1953 sen hallinnointi ja hoito siirrettiin maatalousministeriöltä Museovirastolle. 

Päärakennuksen kartanomuseo avattiin kaksi vuotta kestäneiden restaurointitöiden jälkeen vuonna 

1957.  

Kartanomuseon toiminnan hoitaminen siirtyi Kymenlaakson maakuntaliitolta Museovirastolle vuonna 

1989. Maamieskoulun käytössä ollut entinen kartanon tilanhoitajan asunto Tammela hankittiin 1990-

luvulla museon käyttöön. Kartanon mailla toiminut maanviljelyskoeasema lopetti toimintansa vuonna 

1992, mutta 1950-luvulla perustettu maatalousoppilaitos, entinen Kymenlaakson maamieskoulu, 

toimii mailla edelleen.  

Kartanomuseo on ollut suljettuna vuodesta 2010 lähtien. Kartanon hallinta siirtyi Museovirastolta 

Senaatti-kiinteistöille vuoden 2014 alussa niin kutsuttujen muki eli museo- ja nähtävyyskiinteistöjen 

joukossa. 
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Suojelutilanne 

Valtakunnallisesti 

merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö  

RKY 2009 Kartanomuseon alue on osa Anjalan 
historiallinen ympäristö – nimistä RKY-kohdetta. 
Kymijoen vastarannalla sijaitsee Anjalan 
paperitehdas sekä Inkeroisten kartonkitehdas ja 
yhdyskunta – niminen RKY-alue. 

Valtakunnallisesti 

arvokas maisema-alue 

VN 1995, Ympäristön-
suojeluosasto 
mietintö 66/1992: 
Arvokkaat maisema-
alueet 

Kartano sijaitsee maisema-alueella Kymijoen 
laakso; Kouvola, Valkeala, Elimäki, Anjalankoski, 
Pyhtää, Kotka 

Suojelu asetuksen 

480/85 nojalla 

VN 1990 Kartanopuisto on määrätty luokkaan S4 (alue 
suojellaan), päärakennus luokkaan S1 (rakennus 
suojellaan kokonaan) ja kumpikin viljamakasiini 
luokkaan S2 (rakennus suojellaan osittain). 

Kymenlaakson 

maakuntakaava 

YM 28.5.2008 Alue on rasteroitu merkinnällä 
”kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue”, joka noudattaa 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 
sekä RKY-alueen rajauksia. Kymijoen länsiranta 
kartanon alueella on merkitty virkistysalueeksi, 
jonne voidaan osoittaa myös haja-
asutusluonteista rakentamista jo käytössä 
olevilla rakennusalueilla (V). Ankkapurhan 
suvantoallas on merkitty Natura 2000 – 
verkostoon kuuluvaksi alueeksi (FI0401001 
Kymijoki). Anjalankoskea ympäröivät teollisuus- 
ja asuinalueet on merkitty /S: alue, jolla 
säilytettäviä merkittäviä 
rakennuskulttuurikohteita. 

Anjalankosekn 

taajamayleiskaava 

KH 20.10.2003 Kartanorakennus on varustettu merkinnällä SR 
(suojeltava rakennus tai rakennusryhmä) ja 
viereinen maatalousoppilaitoksen alue 
merkinnällä PY (julkisten palvelujen ja hallinnon 
alue). 

Muinaisjäännösrekisteri Rekisteriin merkitty 
”mahdollinen 
muinaisjäänne” 

Ankkapurhan ympäristössä, sekä kartanon 
eteläpuolella että kosken itärannalla, on useita 
muinaisjäännöksiä. Anjalankosken kartanon 
alueella ei ole tehty arkeologisia kaivauksia 

 

Valtion rakennusten suojeluluokitusten tarkempi kuvaus on tämän dokumentin liitteenä.  
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1.2 Tehtävä 

Tähän raporttiin on koottu Museoviraston hallinnan ajalta keskeiset aineistot kohteen hoidosta ja 

tutkimuksesta. Lisäksi on luetteloitu kirjalliset lähteet, jotka valottavat kohteen historiallisia vaiheita. 

Nämä aineistot on lisätty selvityksen liitteeksi pdf-tiedostoina. Aineistot on luetteloitu Harvard-

järjestelmää käyttäen. Poikkeuksen luettelointijärjestelmän noudattamiseen muodostavat päivätyt 

asiakirjat, jotka on tilaajan toiveesta luetteloitu kronologisessa järjestyksessä. 

Aineisto keskittyy 2000-luvulla tehtyihin korjaustöihin sekä kiinteistön historiallista ja maisemallista 

arvoa kuvaaviin dokumentteihin.  Vanhempia aineistoja on otettu mukaan valikoiden. Valokuvat ja 

piirustukset rajattiin selvityksen ulkopuolelle. Kirjallisuutta lukuunottamatta kaikki tähän kartoitukseen 

listatut dokumentit skannattiin pääsääntöisesti kokonaan. Joistakin kirjallisista lähteistä on kuitenkin 

mukana vain yhteenveto tai dokumentin Anjalankosken kartanoa koskeva osa. Kohteen 

varhaisemmatkin vaiheet kattava historiallinen aikajana löytyy vuoteen 2003 päättyvästä 

korjaushistoria -dokumentista.  

Työssä käytetyt arkistolähteet olivat Museoviraston arkisto, sekä virkamiesten käytössä muodostunut, 

järjestämätön Museoviraston restaurointipalvelut -yksikön käsiarkisto ja sen sähköinen vastinpari, K-

asema. Lisäksi selvityksen kokoamisessa käytettiin useita sähköisiä tietokantoja: Kulttuuriympäristön 

tulosalueen asianhallinta -rekisteriä, jonka sisältöön voi tutustua Museoviraston arkiston 

asiakaspäätteellä, sekä useita vapaasti verkossa sijaitsevia Museoviraston rekisteriportaalia, 

tapettitietokantaa ja valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen portaalia, rky.fi 

-sivustoa. Museovirasto restauroi -verkkosivustolla oli tietoa kohteiden viimeaikaisista korjaustöistä.. 

Kirjallisuusluettelo koottiin arkistodokumenteissa mainituista lähteistä sekä tekemällä kirjallisuus- ja 

artikkelihaut verkossa kirjastojen yhteistietokanta Melindassa sekä artikkelitietokanta Artossa. 

Kohteen suojelutilannetta on selvitetty johdantoon liitetyllä taulukolla, jossa on esitelty kunkin 

kaavatason suojelumääräykset. Kaavatilannetta voitiin tämän työn puitteissa selvittää verkossa olevien 

kaava-aineistojen perusteella, joten selvitystä tulee tältä osin pitää alustavana. Kohteen tarkempi 

suojelutilanne tulee selvittää kunnan kaavoittajalta. 
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2.Piirustusluettelo 

Piirustusluettelo sisältää museoviraston rakennetun ympäristön piirustusluettelo –tietokantaan 

merkityt piirustukset. 

 

Kouvola 
75  Anjalan kartano 

 

Signum: 2000000084 

  päärakennus, Ullakon ikkuna, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000085 

  päärakennus, 1, krs pääovi D1, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000086 

  päärakennus, 1. krs ulko-ovi D2, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000087 

  päärakennus, 2. krs ulko-ovet D4 ja D5, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000088 

  päärakennus, kuistien kaiteet, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000089 

  päärakennus, julkisivun vauriokartoitus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x63,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flnk, 2000 

 

Signum: 2000000090 

  päärakennus, pohjapiirustus ikkunalitterointi, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x63,5 cm  
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  Piirtäjä: Selja Flnk, 2000 

 Signum: 2000000083 

  päärakennus, 2. krs. Ikkuna B detaljit, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000082 

  päärakennus, 2. krs. Ikkuna B, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000081 

  päärakennus, I. krs. Ikkuna A 2 detaljit, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000080 

  päärakennus, I. krs. Ikkuna A 1 detaljit, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000079 

  päärakennus, I. krs. Ikkuna A, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 2000000078 

  päärakennus, kivijalka ja vesilista, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31,5 cm  

  Piirtäjä: Selja Flink, 2000 

 

Signum: 754030001 

  kivinen viljamakasiini, leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 28x40 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1958 

 

Signum: 754030002 

  kivinen viljamakasiini, I krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 28x40 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1958 

 

Signum: 754030003 
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  kivinen viljamakasiini, II krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 29x40 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1958 

 

Signum: 754030004 

  päärakennus, I krs pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 68x38 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1953 

 

Signum: 754030005 

  päärakennus, II krs pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 66x42 cm  

  Piirtäjä: Lindquist Th., 1953 

 

Signum: 754030006 

  puutarhasuunnitelma, puutarhasuunnitelma, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 66x62 cm  

  Piirtäjä: Saatsi H., 1978 

 

Signum: 754030007 

  päärakennus, tilankäyttö, I krs, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x42 cm  

  Piirtäjä:  

 

Signum: 754030008 

  päärakennus, tilankäyttö, I krs, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x41 cm  

  Piirtäjä:  

 

Signum: 754030009 

  päärakennus, kalustus v:lta 1964, I krs, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 62x38 cm  

  Piirtäjä:  

 

Signum: 754030010 

  päärakennus, kalustus v:lta 1964, II krs, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x36 cm  

  Piirtäjä:  

 

Signum: 754030011 

  päärakennus, kalustus 1800-luvulla, I krs, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 60x35 cm  
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  Piirtäjä:  

Signum: 754030012 

  päärakennus, kalustus 1800-luvulla, II krs, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 60x35 cm  

  Piirtäjä:  

 

Signum: 754030013 

  purettava rakennus, fasadit, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 60x42 cm  

  Piirtäjä: Tohka E., 1970 

 

Signum: 754030014 

  purettava rakennus, pohja, leikkaukset, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 60x43 cm  

  Piirtäjä: Tohka E., 1970 

 

Signum: 754030015 

  asemapiirros, asemapiirros 1 / 3, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 119x84 cm  

  Piirtäjä: Jama E., Hirvonen T., 1994 

 

Signum: 754030016 

  asemapiirros, asemapiirros 2 / 3, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 123x92 cm  

  Piirtäjä: Jama E., Hirvonen T., 1994 

 

Signum: 754030017 

  asemapiirros, asemapiirros 3 / 3, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x94 cm  

  Piirtäjä: Jama E., Hirvonen T., 1994 

 

Signum: 754030018 

  hirsinen viljamakasiini, pohja ja fasadit, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 88x63 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T, Valo A, 1995 

 

Signum: 754030019 

  päärakennus, I krs pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 88x63 cm  

  Piirtäjä: Jama E, Hirvonen T., 1997 

 

Signum: 754030020 
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  päärakennus, II krs pohja, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 88x63 cm  

  Piirtäjä: Jama E, Hirvonen T., 1997 

 

Signum: 754030021 

  päärakennus, poikkileikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., 1997 

 

Signum: 754030022 

  uittoyhdistyksen maja, asemapiirros, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., Valo A., 1997 

 

Signum: 754030023 

  vanha viljamakasiini, pohjat, leikkaus A-A, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 88x63 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., Valo A, 1997 

 

Signum: 754030024 

  asuinrakennus Tammela, I krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x32 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030025 

  asuinrakennus Tammela, ullakon pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x32 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030026 

  asuinrakennus Tammela, luoteisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x32 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030027 

  asuinrakennus Tammela, ullakon porras, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x62 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030028 

  asuinrakennus Tammela, kuisti A, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x62 cm  
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  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 Signum: 754030029 

  asuinrakennus Tammela, kuisti, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x32 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030030 

  asuinrakennus Tammela, ikkunat F1-F8, ikkunalauta, 

verhokotelo, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x60 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030031 

  asuinrakennus Tammela, keittiön pohja, seinäprojektiot, 

kalusteleikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x60 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030032 

  asuinrakennus Tammela, pesuhuoneen ja saunan pohja, 

seinäprojektiot, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030033 

  asuinrakennus Tammela, toimiston keittiön taukotilan pohja, 

seinäprojektio, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 46x31 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030034 

  asuinrakennus Tammela, toimiston pukuhuoneen, WCn, suikkun pohja, 

seinäprofiili, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x31 cm  

  Piirtäjä: Aedes Oy / Flink S., 1998 

 

Signum: 754030037 

  maisemasuunnitelma, asemapiirros, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 124x66 cm  

  Piirtäjä: M-L Rosenbröijer maisemasuunnittelutsto, 1981 

 

Signum: 754030038 
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  viljamakasiini, pohja, I krs, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 42x30 cm  

  Piirtäjä: , 1958 

 

Signum: 754030039 

  viljamakasiini, pohja, II krs, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 42x30 cm  

  Piirtäjä: , 1958 

 

Signum: 754030040 

  viljamakasiini, leikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 30x42 cm  

  Piirtäjä: , 1958 

 

Signum: 754030041 

  keltainen sali, II krs, uuni, pohja, leikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 30x42 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., 2004 

 

Signum: 754030042 

  keltainen sali, II krs, ovi, pohja, leikkaus, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 30x42 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., 2004 

 

Signum: 754030043 

  asemapiirros, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x61 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikkelin piirirakennustoimisto, 1988 

 

Signum: 754030044 

  asemapiirros, sähköistys, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x62 cm  

  Piirtäjä: Shköinstst Kallioinen & Oikkonen, 1982 

 

Signum: 754030045 

  päärakennus, I krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x46 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikkelin piiritrakennustoimisto, 1982 

 

Signum: 754030046 

  päärakennus, II krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x46 cm  
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  Piirtäjä: Kymen ja Mikkelin piiritrakennustoimisto, 1982 

 Signum: 754030047 

  päärakennus, koillisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x31 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikkelin piiritrakennustoimisto, 1982 

 

Signum: 754030048 

  päärakennus, kaakkoisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x31 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikkelin piiritrakennustoimisto, 1982 

 

Signum: 754030049 

  päärakennus, luoteisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x31 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikkelin piiritrakennustoimisto, 1982 

 

Signum: 754030050 

  päärakennus, lounaisfasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x31 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikkelin piiritrakennustoimisto, 1982 

 

Signum: 754030051 

  päärakennus, vessikatto, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x33 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikkelin piiritrakennustoimisto, 1992 

 

Signum: 754030052 

  päärakennus, I krs pohja, sähkö, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x48 cm  

  Piirtäjä: Sähköinstst Kallioinen & Oikkonen, 1982 

 

Signum: 754030053 

  päärakennus, II lrs pohja, sähkö, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x48 cm  

  Piirtäjä: Sähköinstst Kallioinen & Oikkonen, 1982 

 

Signum: 754030054 

  päärakennus, paloilmaisinkaavio, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x47 cm  

  Piirtäjä: Sähköinstst Kallioinen & Oikkonen, 1982 

 

Signum: 754030055 
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  päärakennus, paloilmaisinkaavio, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 43x49 cm  

  Piirtäjä: Hankkija Oy, 1982 

 

Signum: 754030056 

  päärakennus, I krs pohja, paloilmaisimet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 86x46 cm  

  Piirtäjä: Hankkija Oy, 1982 

 

Signum: 754030057 

  päärakennus, II krs pohja, paloilmaisimet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x47 cm  

  Piirtäjä: Hankkija Oy, 1982 

 

Signum: 754030058 

  viljamakasiini, I krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x32 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikklin piirirakennustoimisto, 1981 

 

Signum: 754030059 

  viljamakasiini, II krs pohja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x33 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikklin piirirakennustoimisto, 1981 

 

Signum: 754030060 

  viljamakasiini, julkisivuja, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 85x32 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikklin piirirakennustoimisto, 1982 

 

Signum: 754030061 

  viljamakasiini, leikkaus, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x33 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikklin piirirakennustoimisto, 1981 

 

Signum: 754030062 

  viljamakasiini, ikkunakalterit, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 87x30 cm  

  Piirtäjä: Kymen ja Mikklin piirirakennustoimisto, 1987 

 

Signum: 754030063 

  viljamakasiini, I krs pohja, paloilmaisimet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x32 cm  
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  Piirtäjä: Sähköinststo Kallioinen & Oikkonen, 1982 

 Signum: 754030064 

  viljamakasiini, II krs pohja, paloilmaisimet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x33 cm  

  Piirtäjä: Sähköinststo Kallioinen & Oikkonen, 1982 

 

Signum: 754030065 

  viljamakasiini, leikkaus, paloilmaisimet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 64x32 cm  

  Piirtäjä: Sähköinststo Kallioinen & Oikkonen, 1982 

 

Signum: 754030066 

  viljamakasiini, II krs pohja, paloilmaisimet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x32 cm  

  Piirtäjä: Hankkija Oy, 1982 

 

Signum: 754030067 

  viljamakasiini, leikkaus, paloilmaisimet, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 65x32 cm  

  Piirtäjä: Hankkija Oy, 1982 

 

Signum: 754030068 

  kivinen viljamakasiini, länsi- ja pohjoisfasadit A-A, B-B, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., 2006 

 

Signum: 754030069 

  kivinen viljamakasiini, itä- ja eteläfasadit C-C, D-D, mittauspiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 63x44 cm  

  Piirtäjä: Hirvonen T., 2006 

 

Signum: 754410356 

  päärakennus, fasadi, suunnittelupiirustus 

  Koko: leveys x korkeus 49x31 cm  

  Piirtäjä:  
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ANJALAN KARfANON PUISTO JA PUUfARHA 

Historiallinen selvitys ja hoitosuunnitelman tavoitteet 

1. Toimeksianto 

He!mlkuussa 1995 museovirasto Wasi toimlstoltani Anjalan kartanon ympäristöä 
koskevan selvitys-, arvtolnti- ja suunnittelutyön. Tehtäväksi annettiin tutkia kohteen 
historiaa, verrata sitä nykyalkaan ja ennakoida tulevaa kehitystä, kartoittaa hoItotar
vetta ja luoda tavoitteet tulevalle restauroIntisuunnittelulle. '!Yöhön kuulu! myös 
jatkotutkImustarpeen kartoitus. '!Yön seurannasta on museoviraston puolesta vastan
nut arkkitehti MaIja lvars. 

Anjalan kartanosta ei ole aiemmin tehty rakennus- tai ympäristöhistorialllsta selvitys
tä. Seuraavassa perehdytään varsin perinpojaisesti kartanosta löytynelsiln harvoihin 
arklstolåhtelsiln. Niiden avulla on voitu löytää puutarhan ja puiston kehityksen kan
nalta tärkelmInåt ajanjaksot, jolta ovat olleet 1760-80-luvut, 1800-luvun kaksi ensim
mäistä sekä sen puolivälin Jälkeiset vuosikymmenet. Tärkeimmiksi jatkotutkImus
tarpeiksi ovat Ilmenneet puistossa, varsinkin raunioiden ympäristössä tehtävät kai
vaukset ja kasvlllisuuslnventolnti. Arkistolåhtelstä låhinnä sukujen kiIjeenvaihtoon 
tutustuminen saattaisi tuoda lisätietoja puutarhan ja puiston vaiheista. 

ArkIstotyö on tehty talven 1994-95 alkana, maastokäynntt syksyllä 1994 ja keväållå 
1995. Anjalaa koskevaa aineistoa sållytetään valtionarkistossa, museoviraston histori
an kuva-arklstossa ja maanmlttaushalltuksen arklstossa. 
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2. Anjalan kartanoympårlstön historiaa 

2.1 Aika ennen Anjalan kartanoa 

Kartanon vieressä oleva Ankkapurhan koski on ollut tunnettu kalastuspaikka jO vuosi
satojen ajan. Vuonna 1415 annetussa Turun hovioikeuden maakiIjassa Ankkapurha 
oli häma..Iåisten ja savolaisten välisen nautintarajan alkupiste, jonka hämäla..tset olivat 
jo vanhastaan vallanneet. Kun 1458 tehtiin rajamäär:tttely Hämeen ja Viipurin läänien 
talonpoiklen vällllä, lähti raja taas Ankkapurhasta. Enstmmä.lnen asiakiIjatieto Anja
lan kylästä, tuomio Anjalan rajoista on vuodelta 1477. 1500-luvulla Anjalan kylää 
verotettiin muita raskaammin Ankkapurhan kalastuksen takia. (Oksanen 1981 s.41) 

Kustaa Vaasa kävi Anjalassa tarkastusmatkallaan 1555-56. Matkan seurauksena 
rakennettiin Ankkapurhaan kruunun toimesta kalastuslaitteet. 1557 siellä kalastettiin 
kolmella, muutamaa vuotta myöhemmin neUällä lohihäkllla.. Lohihäklt oli asetettu 
jokeen kIviarkkupatojen avulla, joita oli aluksi 10 ja vuodesta 1578 19. Kivtarkut olivat 
3- tai 4-setnäisiä hirsisalvoksia, joiden sisällä oli poikkIpuista rakennettu tasoja, 
permantoja. Permantojen päälle asetetut raskaat kivet pitivät arkun paikolllaan joessa. 
Arkkuja oli yhtenä tai useampana rivinäjoen poikki, mutta ns. kuntnkaanväyläjätet
tiin aina vapaaksi. Arkut oli yhdistetty toisitnsa porraspullIa, joita vasten oli pantu 
seipa..ttä sulkupuiksi. Seipäät muodostivat jokea sulkevia setnta., ja niissä olevien 
aukojen kohdelle oli asetettu 10hihäklt. Kruunu asetti kalastamoihinsa omat kalasta
jat, Ankkapurhassa heitä oli kaksi vuodesta 1574 lähtien. He kalastivat 6-7 kuukautta 
vuodessa ja valvoivat talonpoiklen nuottakalastusta. Tuollotn syntynyt asutus ei var
mastikaan ollut ensimmä.lnen kosken rannalla, mutta nyt kruunu oli ensimmäisen 
kerran vakituisesti läsnä Anjalan kartanon paikalla Kosken rannalla oli 10h1aittoja 
sekä kalastajien asumuksia, ylempänä niemellä ehkä muutakin asutusta Tehokkaan 
patokalastuksen alettua kalansaallit aikoivat huveta Vuostna 1559-1603 koski tuotti 
kruunulle ainakin 442 tynnyriä lohta (Oksanen 1981, s.79) 

2.2 1600-luku 

Henrik Wreden Kirkholman taistelussa 1605 tekemän maineikaan urotyönja..tkeen 
Kaarle IX läänitti Elimäen neUänneksen ja siihen kuuluvan Anjalan kylän tämän 

leskelle. Gertrud von Ungem sai Kaarlelta luvan rakentaa säterikartanonsa aivan 
minne hän itse tahtoi. Anjala on siis sijoitettu "parhaalle mahdolliselle" paikalle. Gert
rud rakensi enstmma..tsen kartanonsa Peippolaan, sitten Hämeenkylään ja kolmannek
si vasta Anjalaan. Kartanon paikan luovutti lautamies Matti Antinpoika Pukki, jolla oli 
ehkä ollut talo samalla paikalla Ainakin pellot olivat jo aiemmin viljel!:Y.fä, sillä 1647 
Carl Wrede taivutti talonpojat maanvaihtosopimukseen viljelysten yhtena..tsta.miseksi. 
(Oksanen 1985, s.75) Kartano oli valmis viimeistään 22.5.1630 (Oksanen 1981, s.105). 
Pihan puolella oli kaksi kerrosta ja joen puolella kolme, kellarlkerros oli kivestä holvat
tuo 1683 suoritetussa säterintarkastuksessa todetaan, että sekä miespiha että kaIjapi
ha ovat hyvin ja tyylin eli säädyn mukaisesti rakennetut. Kartanon ulkoalueista tai 
maista ei tarkastuksessa ole mainintoja (Oksanen 1981, s . 136). 

Gertrud von Ungemtn muistokitjoituksessa mainitaan hänen perustaneen puutarhan 
Porvoon pitäjässä Sijaitsevaan Strömbergin kartanoon (Oksanen 1981 , s.135). Jonkln-
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lainen puutarha on vannasti tuolloin ollut Anjalassakln, sillä jO Kustaa Vaasan aikana 
(1523-1560) oli annettu mååräys, että kaikk1In aatelisten asumakartanolhtn oli perus
tettava ryytlmaat. StrömberglStä vuonna 1652 tehdyssä kartassa ei ole erikseen mer
kitty puutarhaa, kartan atheena on rakennusten laajentaminen [VA pa1kalllskartat). 

Gertrud oleili mieluummin StrömberglSsä ja Wredet myöhemminkin kävivät Anjalassa 
vain hoitamassa asioitaan. Kartano olikin lähes koko historiansa ajan Ulanholtajlen 
hallussa. OmIstajISta ilmeisesti vain Otto Gustav ja Gustav asuivat Anjalassa vakitui
sesti (edellinen 1761-72jajålklmmålnen 1820-luvullal. Nämä ajanjaksot sekä Men
schtkovin aika 1800-luvun puolivälissä ovat olleet myös puistojen ja puutarhojen 
kehityksen kannalta tårketmmät vatheet. Seuraavassa on lueteltu Anjalan kartanon 
omistajat ja hallinta-ajat: 

Gertrud von Ungernja Joakim Berndes 1608-1649 
Karl Henrik Wrede 1650-54 
Fabian Wrede 1655-1709 
Otto Gustav Wrede 1707-72 
Rabbe Gottlleb Wrede 1773-1803 
Gustav Wrede 1804-30 
Karl Gustav Creutz 1838-42 
Otto Vilhelm KlInkowstöm 1843-47 
Alexander Menschtkoff 1848-69 
Vladimir Menschtkoff 1870-94 
valtio 1895-97 
Ivan Menschtkoff-Korelsh 1898-1907 
valtio 1907-

(JuUkkala, Ntkander, 1939, s.719) 

Fabian Wrede (1641-1712) ei tiettävästi käynyt Suomessa vuoden 1681 jälkeen, vaan 
oleskeli Tukholmassa ja RuotsISsa olevilla Ulolllaan ja hoiti ElImäen suuret sukuUlat 
voutlen ja Inspehtorln avulla (Kansallinen elämäkerrasto V, s. 655). 

2.3 1700-luku 

Vuokraajien vastuu Anjalan kartanon hoidosta jatkui 1700-luvun puolella aina vuo
teen 1761 asti. HetIIsonvIhan jälkeen kartano oli vuokrattu Jonas HlrnIlle, joka oli 
mIehitysvallan aikana ollut venäläisten palveluksessa ja mahdollisesti myös silloin 
asunut kartanossa. AInakin vuonna 1722 hän asui siellä vaimonsa kanssa ja palvelus
våkenä oli vain kaksi renklåja pltka (Oksanen 1981, s. 421). Tuolloin Anjalan omisti 
Henrik Jakob Wrede, joka oli vuosina 1747-53 Kymlnkartanon låånIn sekä Savon ja 
Katjalan maaherrana. Henrik Jakob teki katkkensa maatalouden kohottamiseksi ja 
joutui riitoihin låånInsä väestön kanssa (Kansallinen elåmåkerasto V, s .658) . Hän 
kuolllapsettomana 1758, jolloin hänen veUenså Fabian ja Otto Gustav perivät Anjalan 
ja Vllltkkalan kartanot, ja pian Otto sai vathdon kautta molemmat kartanot Itselleen. 
Hän oli nuorin Fabian Carllnpolka Wreden 12 lapsesta, 101 soUlasuransa Ranskan 
kuninkaan palveluksessa mutta luopui sIItä jo varhain omlstautuakseen maanvIlje
lykselle . Vuonna 1759 hän jätti RuotsISsa s!laltsevat Ulansa ja muutti Vllltkkalaan. 
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Anjala oli tuolloin vuokralla kruununvouti Backmanilla, joka kuoltua 1761 Otto Gus
tav otti sen haltuunsa. Uusi maatalouteen perehtynyt Omistaja halusi parantaa tilojen 
tuottoa ja huolehtia paremmin omaIsuudestaan. Peltojen ja niittY.fen raivaus sekå 
kaskenpoltto ilman lupaa kiellettiin muhniemelälslltä. Kielloista syntyi kiistoja tottele
mattomlen kyläläisten kanssa. Otto Gustav lisäsi myös päIvätöiden mååråå nlskoltte
lusta huoUmatta. Tämä hyödyn aikakauden kasvatti vaikutti varmasti myös koliste- ja 
hyötypuutarhojen kehitykseen Anjalassa, vaikka tästä ei olekaan så!lynyt todisteita. 
Vuoden 1774 ISOjakokartassa esitetyt laajat hyötypuutarhat ovat s11s syntyneet vii
meistään Otto Gustavin aikanaja olivat kartan p1trtåm1sen aikoihin vielä melko uudet. 
1769 hän luovutti kartanon pojalleen Rabbe GottUebille, joka muutti asumaan V1llik
kalaan. Otto Gustavin kuoUnvuonna 1772 kartanon alustalatsluettelossa eSiintyy myös 
ensimmäisen kerran puutarhuli (Oksanen 1981, s. 423, suulI.) . Edelläolevan perus
teella voidaan melko varmasti ajOittaa Anjalan hyötypuutarhojen perustaminen 1760-
luvulle, v1Jrnelstään 1770-luvun alkuun. 

Isojakokartta 1770 -luvulta 

Isojakokartta on tehty muutama vuos1kyrnrnen ennen päärakennuksen tuhoutumista 
Kustaa ill:n sodassa 1789. Tarkka vuosIluku on ilmeisesti 1774, sillä vuonna 1848 
puhtaakslp11rretyssä kartassa ma1n1taan sen olevan P. Westermarkln 1774 tekemään 
mittaukseen perustuva (MaanmlttaushaiUtus G 138). Vanha päärakennus (1) sijaitsee 
maastossa vapaasti, trrallaan syrnmetrtsestä mlespihasta. Se on rakennettu aikana, 
jolloin joki oli tärkeä yhteys ulkornaailmaan. Siksi rakennuksen kuisti on joelle päin, ja 
se on jokeen viettävåssä rtnteessä niin että kohnikerrokslnenjulkislvu on näkynyt 
joelle ja kaksikerroksinen julkisivu jäi takapuolelle. Koko kartanorna1sema avautui 
1600- ja 1700-luvuilla veden puolelle ja myöhemminkin tämä "edustusjulk1slvu" så!lyi 
maalausten ja pttrrosten tarkastelusuuntana. Vanhan päärakennuksen paikka näkyy 
maastossa nykyisinkin selvästi, kalUoleikkauksenaja klvijalkana nykyisen pääraken
nuksen itäpuolella. 

Miespihaa reunustaa neljä sivurakennusta (2,3,4,5), joiden rakentamlsajankohdasta 
tai kåyttötarkoltuksesta ei ole så!lynyt tietoja Nå1stä numero 3:n kivijalka on vielå 
nåkyv1llä maastossa Tästä kaakkoon on rajattu alue (6) joka on ehkå ollut keIttiöpuu
tarha. Näin ollen rakennuksessa on saattanut olla kartanon keittiö. Miespihan polut 
on Unjattu suorakuhnalsesti suhteessa rakennuksiin ja pååakseUlnja koko sommitel
ma on kuin odottamassa päärakennuksen s11rtym1stä oikealle (nykyiselle) paikalleen. 
Asetelma edusti sommlttelultaan eli aikakautta kuin vanha päärakennus, maalUkenne 
onjo kehittynyt niin että saapumlssuunta on vaihtunut päinvastaiseksi. Todennäköi
sesti slvurakennukset olivat vasta Isonvihan jälkeen rakennettuja. EI ole tiedossa, 
saavutettilnko tavoiteltu syrnmetrtnen rakenne koskaan täydellisesti vai tuhoutuiko 
myös slvurakennuksia vuoden 1789 pommituksessa (katso akvarelli vuodelta 1801). 

Päärakennuksesta rantaan kulkee aita (7) joka on erottanut pohjoisen talousraken
nusten alueet päärakennukseen llittyvåstä niemestå. Nlemesså on s11s jo 1700 -luvulla 
ollut jonkinlainen puisto tai ainakin pelkästään omistajien kåyttOön varattu piha-alue. 
Tå!laiseen kåyttOön viittavat myös rannassa syrnmetrisesti sijaitsevat rakennukset 
(8,9) sekå veteen p11rretty rakennus (10), ilmeisesti uJmahuone tailaituli. AIkana 
jolloin kartanolle saavuttiin vesitse on niemen kärki ollutkin aktUvisemmln kåytettyå 
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Isojakokartta vuodelta 1774. YmpyrOldyt numerot vllttavat tekstlln. (Kymen läänin 
maanmltlauskonttort) 
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kuin 1800- ja 1900-luvullla. Rannassa olleiden rakennusten paikat voidaan edelleen 
löytäl!. maalausten, karttojen ja raunioiden avulla. 

Englantilaisen maIsemapuiston aatteet, vapaamuotolsuus, luonnonläheisyys ja harkl
tut näkymät saapuivat laajemmassa mitassa Suomeen vasta 1790-luvulla, muttajo 
1770-luvulla on HalIkon Joensuun tilalle saatu lupa toteuttaa englantilainen puisto 
"luonnolliseen tyyliin" (Rosengren 1994). Anjalaan uudet puIstoaatteet ovat saattaneet 
levitä myös Venäjältä, vaikka Kymijoki olikin voimakas raja sekä poliittisesti että 
kulttuurisesti. 

PMakselln (11) molemmin puolin sijaitsevat varsin laajat hyötypuutarhat (12,13) 
joiden ympa.rtllä kulkee alta. 1700-luvun toisella puoliskolla suomalaisissa kartanoIs
sa, esim. SalvIlahdessa, alettiin hyötypuutarhoja liittää osaksi kartanosommitelmia ja 
ne laajenivat aldatulksl 'barokklpulstolksl", jotka edelleen sisälsivät hedelmäpultaja 
maIj apensalta, sMnnöllisten kortielelden sisällä myös kelttiökasvej a kesa.Irukklen 
lisäksi (Rosengren 1994). Puutarha on sijainnut suotuisalla palkalla, tasaisella alueella 
rakennusten ja loivasti länteen viettävien peltojen välissä. Alueen luotelspa.a.ssä kasvaa 
nykyisin yli 200-vuottas tammi, joka on saattanut liittyä Isojakokartassa kuvatun 
puutarhan Istutukslln. Anjalan hyötypuutarhoihln on tuskin koskaan liittynyt kovin 
merkittäviä puutarhatalteel1isla sommitelmia, vaikka 1900-luvun tarkastuksissa 
mainitaankin käytäviä, siltoja ja veistoksia. Puutarhojen keskeinen sijainti ja laajuus 
kuvaa niiden tärkeää asemaa kartanon taloudessa. 

Puutarhan luoteispuolella on navetta kaIjaplholneen (14), kaksi pienempää rakennus
ta ovat ehkä myös olleet elälnsuojla. KaIjaplhasta edelleen luoteeseen on rtlhi (15) ja 
tämän länsipuolella laldun tai nIItty (16) joka on erotettu pelloista aidalla. Navetan 
koillispuolella oleva aidattu alue (17) on ilmeisesti hevosaltaus jonka eteläpuolella on 
pistevIivan rajaama hakamaa. Sen eteläpuolella on ollut talli (18). Nykyisen vuonna 
1842 rakennetun viljamakasIlnln kohdalla on pieni rakennus (19), joka on saattanut 
myös olla viljamakasllni. 

SIvuakselIn (20, nykyisellä palkallaan) varressa on ollut asuinrakennus (21), rakennus 
on ollut kaksikerroksinen ja kuistll1a varustettu ja siinä on ollut ikkunoita ja savupII
put (katso Wahlbergin tussllaveeraus). Ilmeisesti rakennus on ollut väentupa. Tästä 
rantaan päin on kolme talous- tai varastorakennusta (22,23,24). Näiden rakennusten 
ja tallin raunioita on edelleen havaittavissa maastossa. RakennusrivIn pohjOIspuolI on 
ollut avoin, ilmeisesti palvelusväen "miesplha". Tällä palkalla olevassa notkossa kulkee 
nykyisin pieni metsätle joka yhdistää sivuakselIn ja rannan, kulkureIttI on varmastikin 
ollut käytössä jo ISOjakokartan ptlrtämisen aikoihin. TielInjaa lukuunottamatta ta.ma. 
ennen avoin alue on nykyisin rehevän lehdon peittämä. 

Kosken rannalla on lohenkalastukseen liittyviä laitteita ja laituri (25), ja koskessa 
olevaan LohIsaareen on merkitty mylly (26). Ankkapurhan kosken villi ja romanttinen 
maisema on keskeinen aihe kaikissa kartanoa kuvaavissa maalauksissa ja piirroksis
sa, maiseman ohella kosken rooli kartanon arkipäivässä on ollut merkittävä. Kosken 
valjastamisen yhteydessä on kartano menettänyt tärkeimmän ympäristöönsä vallrutta
neen elementin. 
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Isojakokartan perusteella 1848 pllrretty kartta. jossa esiintyy vielä vanha pääraken
nus. (Maanmlttaushallituksen arkisto. G 138) 

/,. ... (c. '-' ,.. ~ t...-J tF j 1\ G ,( r, et • l 1"1,. te' r (. " (r t " rL--

" Lägret vid Aniala emellan 16 august! och 25 september 1789" 
SotIlaskartta. johon on merkitty sotilaiden leirien sYalntl Anjalan kartanon lähistöllä. 
Kartanon päärakennus 011 jo tuolloin tuhottu. Huomattavaa on pääaksel1. joka jatkuu 
läpi metsäalueiden ja jota reunustavat puukujanteet (vA, Cygn. 1. 20 17/17) 
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Charlotte Knorrlngln akvarelli vuodelta 1801 (MV. historian kuva-arkisto) 
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Akvarell1 vuodelta 1801, Charlotte Knorrtng. (MV, historian kuva-arkisto) 

Akvarellissa kuvataan Umeisesti aikaa ennen vanhan päärakennuksen tuhoutumista 
jollotn kuva olisi tehty vanhemman esikuvan mukaan. Päärakennus poikkeaa nykyi
sestä ja muissa kuvissa esitetystä n1tn paljon että se miltei varmasti esittää vuonna 
1789 pommltettua rakennusta Korkea kivijalka ja sijainti rinteessä sopI! myös nykyl
s!!n rauniolhin. Rakennusten palkat ovat summittaiset ja yksi m1esplhaa reunustavls
ta rakennuksista onjätetty kuvaamattajotta päärakennus näkyisi paremmin. Isojako
karttaan merkityt kaksi rannalla olevaa rakennusta erottuvat selvästi. Toisessa on 
aidattu laiturija Umeisesti venevaja. Puutarhaa ympäröi riulruaitaja pensasrivlja 
siellä kasvaa muusta ympäristöstä poikkeavia puita. Akvarelli on hyvin samankaltai
nen isojakokartan kuvauksen kanssa. Kuvaa voidaan tulkita myös n1tn että suurin 
rakennus on isojakokartan nro 3 ja itse päärakennus puuttuu. Vuonna 1801 p!!rretty
nä se ajoittuisi hetkelle, jollotn kartanolle palattitn aloittamaan uuden päärakennuk
sen rakennustöitä entisen lojuessa rauniotna. (Kalmar läns museum, Kalmar. Museo
virasto, historian kuva-arkisto 53945. Sijaitsee nykylstn Anjalan kartanossa.) 

Anjalan ens1mmätnen, jo 160 vuotta paikoUlaan seissyt päärakennus tuhottitn 25.7. 
1789 venäläisten joukkojen luultua sitä linnoitukseksi. Tämä tukee perimätietoa sl!tä, 
että rakennus olisi ollut kokonaan k!v!stä tehty. Hävityksestä on sä.!lynyt kuvaus 
Anjalan kappalaisen Alexander Ruuthin raportissa: ..... N!!n venälä.!set ampuivat joen yl! 
tuleen Anjalan kaun1tn herraskartanon, jonka koko rakennus ja suuri osa 1rta1mlstos
ta lyhyessä ajassa muuttui tuhkaksi kunnIanarvolsan herra paroni RG. Wreden 
suureksi menetykseksi" (Oksanen 1981, s.327). Perimätieto joutuu koetukselle, sUlä 
klv!llnna tuskin olisi kokonaan palanut lyhyessä ajassa 

Perimätiedon mukaan kuntngas seurasi paloa VäräIän nk. Kuninkaanvuorelta. Ennen 
paloa oli Anjalan kartanon palveluskuntaan kuulunut mm. kotiopettaja, kaksi kama
rineltoa, taloudenhoitajatar tyttärineen, yksi "mademoiselle", kahdeksan p1!kaa, kar
jakko, kaksi m1espalvelijaa, ajuri, renklvouti ja renkljä perhetneen. Palo lopetti kar
tanoelämän Anjalassa kerralla, ja vielä vuonna 1792 oli kartanon palveluskuntana 
vain yksi renki ja yksi p!!ka (Oksanen 1981, s.430). 

2.4 1800-luku 

1800-luvun alussa Anjalan kartanoelämä elpyi, kun Gustav Wrede rakennutti uuden 
päärakennuksen. Uudet klassiset Ihanteet lähtivät llIkkelle Roomasta 1780-luvun 
alussa ja ovat kulkutuneet nätn kauas pohjoiseen hlimmästyttävän nopeasti. Raken
nus on tyyllhistorialllsesti edelläkävijä Suomessa, ja se ol! myös silloisen Euroopan 
"kulttuuriraja" Itään päin (Dahl, Gardberg 1989, s.IOI). Gustav Wrede seurasi sl!s 
hyvin tarkasti aikansa kansainvälisen kulttuurin kehitystä, eivätkä puutarhataiteen 
uudet maIsematyyliset suuntaukset varmastikaan olleet hänelle vieraita. Uusklassiset 
Ihanteet olivat vielä tuoIlotn harvinaisia maassamme, ja saattaa olla että uuden päära
kennuksen rakentamisen yhteydessä tehtitn myös puistossa uudistuksia. N!!npä 
rannan puolella olevat puistokäytävät, kellari, kasvilavat ja vanh1mmat lehmukset, 
tammet ja saarnet lienevät päärakennuksen kanssa saman1kä.!siä. Gustav muutti 
1815 Varkauteen jossa hän kuoli 1830, mutta asui kuitenkin myös Anjalassa 1820-

10 



luvulla. Jaakko Jutelnl oli kotiopettajana Anjalassa vuosina 1810-12 ja klIjOltti peri
mätiedon mukaan siellä laulun "arvon mekin ansaltsemme" (Oksanen 1981, s.433) . 

Akvarelli vuodelta 1827. MV. historian kuva-arkisto 177676. 

Ehkä enstmmälnen kuva jossa uuSi päärakennus esiintyy. Puutarhaa ympäröivä 
rlukualta on samanlainen kuin vuoden 1801 kuvassa. Rannassa oleva I11ttohuoneen 
edessä kasvaa kuusla, aivan rannassa on venevaja Päärakennuksen ja puutarhan 
välJssä on ryhmä rakennuksia näistä rantaan päin on tie ja klvipengenys, joka ilmei
sesti on sama kaareva muuri joka nykyisin erottuu puutarhurin asunnon yläpuolella 
Muuri on kuvassa varsin uusi eikä sen takana oleva lehmuSIllaja vielä erotu. 

11 



, . - ~ , ' 

J ! I 

IWI 

. ; 

.. ' 
, ., d 

d '. 

. ~ .. ') 

." "< : . 

Kartta vuodelta 1839. Kuviot 269, 270, 272 ja 274 ovat puutarhaa. Laajermusta vuo
den 1774 karttaan verrattuna ovat kuviot 272 ja 274, puutarhat ovat kasvaneet tuntu
vasti ja ulottuneet atna nykyisen sISääntulotien luona olevan puiston rajalle. Tämä 
kohnionmuotoinen alue on vielä 1839 peltoa Niemen kärki on metsämaataja päära
kermuksen vieressä oleva kuvio 254 on merkitty pelloksi (kelttiötarha) , kuten myös 
251. Numerolle 225 ei löytynyt selitystä, mutta vihreällä merkityt alueet ovat nilttyjä, 
puronvarsla, Ia!tumiaja multa avoimia alueita, tässä tapauksessa pIhamaataja nur
mikkoa 253 on nykyisinkin paljaana oleva kall!o, 256 metsää ja 266 muokkauskelvo
tonta maata. [V A. FinanssikonttorI) 

1830-37 Anjala ol! Gustav Wreden perikurman hallussa, kurmes se sUrtyt tämän vävyn 
C.G. Creutzin omistukseen, joka pian möi sen senaattori Kllnkowströmille. Wrede
suvun perlrmöllinen omistusoikeus 1630-luvulla perustettuun säterlln päättyi 1841. 
Kl!nkowström myi kartanon valtiolle läånitettävaksl perlrmölI!senä majoraatttna ken
raalikuvemöörl Alexandr Menshikoville vuorma 1842. Kartano ol! tuolloin pahasti 
rapplolla, joten se kurmostettiin valtion varo!l1a. (Borgå tidnlng, 3 .7.1844, Kymen 
keskilaakso 22.2.1935, Päivälehti 6.4.1894.) 1843 arkkitehti Lohrmarm laati, tJmelsesti 
uuden Isärmän kunniaksi, suunnitelman suuren kivISen lirman rakentamISeksi Anja
laan. Nykyinen pMrakermus olISI jäänyt sen yhdekSI sllveksl. Tässä fantasIasuunnitel
massa ei valitettavasti ole esitetty maastoa ta! ympäristöä mutta siihen liittyvät pitkät 
venäjånklellSet selostukset [VA. NL rnf 122). 

Menshikov oleskeli harvoin Anjalassa, ja kartano oli jälleen tilanhoitajien käsISsä. 
Hänen kerrotaan ra!vauttaneen Junkkar!nvuoren (muutama kilometri kartanosta 
länteen) laelle tien, jotta sieltä pääsisi katsomaan avautuvaa kaunolSta Ilåkyrnåå. 
Menshikovin aikana kartanossa asui venäläISiä palve~olta, renklvoutejaja puutarhan-
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jälkeen kartanosta vastasi kappalainen K.J. Antellja vuodesta 1858 lähtien G.L. Eneh

jelm. 

Menshlkovln ajalta on säilynyt klIjanpitoa kartanon taloudesta. esimerkiksi 1840-
luvulla puutarhurin asunto oU jO kOIjauksen tarpeessa (VA NL mf 123). Tästä volmme 
päätellä ettei rakennus enää ollut aivan uusi. vaan rakennettu ehkä 1800-luvun alku
puolella tai vielä alkalsemmln. Työkalujen Inventolnneissa vuosllta 1845, 1849 ja 
1853, esiintyy puutarhan kohdalla aina sama, seuraava luettelo (hinnat 1849): 

1 st Trädgårds sax, 1 rub. 
1 st Stor Trädgårds knlf, 50 kop. 
2 st Kvlst eller Tapp yksa, å 10 kop. 
3 st Gång skyflar, å 7 kop. 

puutarhasakset 
suur! puutarhaveitsi 
oksaklrves 
työkalu, jolla poIStettiin rikkaruohoja käytävll
tä. 

(VA ''Valkealan kartano") 

TlllklIjat ovat valtaosin venäjankleUslä, mutta myös ruotslnkleUsiä muistiinpanoja on 
joukossa. Esimerkiksi vuoden 1857 kesäkuussa tuloja on klIjattu seuraavasti: 

Maanvlljelys 1290 
Puutarha 77 
Navetta 788 
Vllnanpoltto 122 
Kalastus 80 ruplaa 

Puutarhan tuotto ei vielä kesäkuussa ole ollut suurlmmillaan, joten sen osuus kasvoi 
syksyn lähestyessä. Näin laaja puutarha ei ollut vain omaan käyttöön, vaan se var
mastikin tolml myös kauppapuutarhanaja on saanut aslakkalta laajalti ympärIStön 
kyUstä. Kun itse omlstajat eivät asuneet kartanossa, tuntulslkln luonnolliSelta että 
tilanhoitajat ollvat vastuussa lähinnä puutarhojen taloudellisesta tuotosta ja taiteelli
set tavoitteet oUvat toISarvoISia. Klljanpidon mukaan puutarhasta myytiin vuonna 
1857 omenoita, karviatsia, v1InlmaIjOja, porkkanoita, pinaattia, mansikoita, kurkkuja, 
perslljaa, kaallnpältå, päärynöitä, punaslpuleita, krlllrunoita, punajuuria, pipaIjuurla, 
kaalInlehtiä, retilSejä, salkopapuja, sokertherneitäja salaattia. Vuonna 1861 kOIjattiln 
kasvllavaa tai -huonetta sillä puutarhan kulutssa maInltaan puutarhurin palkan 
llsåksi 20 laslruutua ja valkoISta maal1a 1865 pelloilla vlljeltiln mm. perunaa. ohraa, 
ruISta, apllaa, heinää, herneltå, peltokauraa sekä ukonkauraa. 

Menshlkov kuoU 1869, jolloin kartanon Omlstajaksi tuU hänen poikansa Vladlmlr. 
Vuosina 1874-1898 kartanoa vuokrasivat valtioneuvos Karl af Hellen ja hänen puo
Usonsa. Vuonna 1898 Anjalan sai haltuunsa Menshlkovln sukuun kuuluva kornetti 
Ivan Nikolajevitsh Koreish kunnes vuonna 1907 senaatti palautti kartanon valtiolle ja 
herraskartanoeläml!. päättyi (Oksanen 1981, s .434). Vaikka asukkaat vaihtuivat tihe
ään, oU henkllökunta puutarhur! mukaanlukien varmasti vaklnalsempaa. Vtlmelnen 
puutarhuIi Johan Nyman st!rty1kln vuoden 1907 jälkeen kartanon vuokraajaksI. 

Lähes kalkki puistossa nykyISin oleva istuttu puusto on peräisin 1800-luvun loppu
puolelta. Tuolloin Anjalaan perustettiin kaksi "englantilatstyyllstä" puIStoa: yksi päära
kennuksen pohjOISpuolelle talousrakennusten ja väentuvan palkalle ja toinen päåakse-
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kennuksen pohjOiSpuolelle talousrakennusten ja väentuvan paikalle ja toinen pååakse
Iin alkupååhån entiselle pellolle. Päärakennuksen låhellä lehmukset, saamet ja lehti
kuuset istutettiln omlln edelleen selvästi erottuvlln ryhmllnså. Puistojen asusta saa 
sUUIJlurteisen käsityksen vuoden 1907 kartasta. Päärakennuksen vieressä olleet 
työväenasunnot ja talousrakennuksetjoututvat vå!st:ymåån puiston tieltåjolloin uudet 
tilat rakennettiln etååmmålle päärakennuksesta. Nå!den rakennusvuosien avulla sekä 
puiden !kåå mäår!ttämållä voidaan selv!ttåå puistojen perustamlsajankohta. 

. sa; he;@' • 

"Vue de la domatne d'Anjala". Kadetti Wahlbergin tussllaveeraus 1840-luvulla Karl 
Johan Mauritz Nymandertn (J 797-1856) pllrroksen mukaan. 

Wahlbergin laveerauksessa uusi päärakennus sijaitsee avoimella palkalla. kuitenkin 
väentuvasta puuryhmån erottamana. Nåkymåt koskelle ovat avoimet ja aivan rantaan 
on rakennettu korkean klv!falan påållå oleva rakennus jonka käyttötarkoltuksesta ei 
ole tietoa Tåmån oikealla puolella näkyy päärakennuksen piha-aluetta rajaava aita. 
Kosken rannalle pllrretty h!rslrakenne kuvaa kalastuslaltetta Metsåa1ueet on kuvattu 
sankaksi kuusikoksi myös niemen puolella. (Museovirasto, historian kuva-arkisto 
92954.) 
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Litografia klIjasta "F1nland framståldt I tecknJngar", 1845. (MV, historian kuva-arkis
to) 

Vuonna 1845 tehdyssä IItograftassa påårakennuksen ItäpuoleIsella nlemellä on hoide
tun, englantIlaIstyylIsen maIsemapuIston elementtejä: avoin nåkymå påårakennukselta 
joelle, rtnteessä kaartuva käytävä. nunnlkenttåja muutamia selvästi puistoon IIIttyv1å 
rakennelmia Pieni porttlmalnen rakennus vasemmalla on ilmeISesti kellari. Sinne on 
johtanut oma polku rannan kautta suuaukkoa on peittänyt rautaporltl ja rakennel
man takaosa on kätkeytynyt rtnteessä olevaan pensalkkoon. Kellarin rauniot ovat 
edelleen selvästi maastosta haVaittavISsa, rakennelman pohjapIIrros on hevosenkengån 
muotoinen. Kellarin vasemmalla puolella on ilmeisesti ollut lasIlla katettu kasvIlava tai 

mahdollisesti matala kasvihuone. KasvIlava eSiintyy vielä vuonna 1920 pidetyssä 
tarkastuksessa Uäljempånå) jossa m BJnltaan myös sen takana ollut vllnlhuone. Tätä 
rakennelmaa varten on tehty klvlpengenykslåjotka edelleen löytyvät maastosta Ran
nassa kuusten takana oleva jyrkkåkattolnen rakennus on sittemmin Wredebyhyn 
siirretty Anjalan lIIttohuone. MiespIhan slvurakennukset on ilmeISesti jo tässä vaihees
sa purettu. Kasvll1lsuudesta on niemen kärkeen kuvattu kuuslkko ja rantapensalkkoa. 
muun rannan ollessa hyvin avointa. Taustalla näkyy juuri rakennettu kivinen vIljama
kasIInl. 
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Kuva 5. P A Kruskopfin p11rros. ei vuosUukua, MV historian kuva-arkisto 49305. 

Kuvasta voidaan tarkastella kartanoympärtstOn laajempaa maisemallista rakennetta; 
Puutarhojen ja rannan välissä on muista kuvista poiketen lehtipuustoa, mIka. on 
kasvanut paikalle siis vasta 1800-luvun puoIMl.llnja.Ikeen. Peltomaisema on rantaan 
asti avoin. Kartanon läheisyydessä kasvillisuuden rakenne on samanlainen kuin 
muissakin kuvissa. paitsi että niemen ka.Ijessa. näytta.lsl olevan lehtipuita. Rannalla 
olevan puutarhurin asunnon vieressä on korkea lIpputanko. 

2.5 1900-luku 

10.1. 1907 ma.a.räsl keisari Anjalan majoraatin kokonaisuudessaan palautettavaksi 
Suomen vaItiovarastoIle yhden miljoonan markan suuruista vastiketta vastaan. Maa
alueet 011 osoitettava pienemmiksi Itsenäisiksi talolksl ja palstatllolksl. Etusijalla olivat 
tlIan silloiset palkolliset ja a1ustalalset. jOiden taloille 011 varattava myös riittävästi 
metsa.maata kotitarpeen täyta.mlseksl. Oslttamlnen jM senaatin harkintaan ja vastuul
le. Senaatti yhdisti Anjalan silloiset kymmenen taloa yhdeksi maakhjataloksi. nlmena. 
"Anjalan rllIsslsäterl 1". T1Ia osltettiln seurakunnan klrkko- ja hautausmaaksi seka. 
pappilan malks1. yhteisiksi sorapalstolksl. venevalkamolksl ja telksl. Ja.Ijelle jMvästä 
osasta muodostettiin Anjalan kantatlla, 98 yksityisille luovutettavaa Itsenäistä taloa ja 
nllllle jaettu yhteIsmetsä. seka. 34 palstatilaa. Koski oIkeuksIneen tuli kuulumaan 
yksin kantatllalle. Osltuksesta on yksityiskohtaiset tiedot karttoja, OmistaJia ja hintoja 
myOden Valtionarkistossa (vA, AsutushallItuksen vtrkataloaslaklljat. kansio 909). 
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Osltuksen yhteydessä tehty kartta on yksity1skohtaisln så!lynyt dokumentti kartanon 
lähiympäristön maisemasta. Karttaan l!ittyy as!ak!lja: "Lohkoam!s ja palstaamlsselitys 
Anjalan majoraatm kaikille tiluks!lle Anjalan pitäjässä Pernajan k!hlakunnassa. Uu
denmaan lääniä. Tehnyt Komisionimaanmitiari Axel Herlin vuosina 1907 ja 1908." 
S!1nä annetaan päärakennuksen lähiympäristön kuvioille (kartan numerot. alkaen 
pohjoisesta. lopussajyvitysnumerol seuraavat selitykset: 

260a Myllär1n tontti ja 7 rak . 2 601 Puutarha. 5 
261a Pelto. 6 601a Puutarha ja 1 rakennus. 5 
262 Pelto. 6 602 Puutarha. 10 
263 Niltty.3 603 Pelto. 10 
264 Kangas. 3 604 PuistO. 5 
265 Kangas. 2 604a Niltty.5 
266 Kallio. 0.5 605 Niltty.5 
267 Ri!hitontti ja 6 mk. 2 606 Kallio. 0 
268 Kallio. 0 607 Niltty.5 
269 Notko. 1.5 607a Niltty.4 
271 Nurmimaa.2 608 Pelto. 9 
272 Niltty.3 
273 Niltty.2 
275 Niltty.2 
573 Niltty.4 
574 Kallio. 0 
575 Niltty.4 
576 Niltty.3 
578 Niltty.3 
579 Klviaita.O 
580 Tonttlmaaja 4 raka. 2 
581 Niltty.6 
582 Niltty.6 
583 Niltty ja p!hamaa. 6 
583a Niltty ja plhamaa. 6 
584 Tonttlmaa ja 5 mk. 2 
585 Puutarha. 4 
586 Tonttlmaa ja 5 mk. 2 
587 Niltty. plhamaa. 6 
588 Kangas. 3 
589 Kangas. 3 
590 Pelto ja 1 rakennus. 6 
591 Myllytontti ja 2 rak, 2 
592 Notko.l 
593 Kangas. 2 
594 Tontti ja 5 rako 2 
595 PuistO. 6 
596 Puisto ja 1 rakennus. 4 
597 Puisto ja 1 rakennus. 4 
598 Puisto. 3 
599 Kallio. 0.5 
600 Kangas. 3 
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Kartta vuodelta 1907 (vA, asutushallltuksen soUlasvtrkatalot 909) 

KantatiIaan kuului myös vesialueita seuraavasti: .... .Anjalan kylän jakokuntaan kuulu
va osa Anjalan koskesta ja sen vesivoimasta ynnä Kyminvtrrasta kosken ylä- ja ala
puolella niin pitkålle kun! virta ja kantaUla ovat rajatuksin kun! myös oikeus kalastaa 
koskessa ja sanotussa osassa Kyminvirtaa, jota paitsi kantaUla on saapa laill1sen 
osuutensa jakokunnan muihin vesialueisiin." 

Anjalan majoraatista on 1900-luvulla vuokrattu kahta erillistä osaa; Vtrkataloa (Anja
lan kantatiIa) ja Puutarha- ja puistoUlaa (Anjalan koskiUla) . Nåillä on ollut eri vuokra
laiset. Seuraavassa on selvitetty vuokra-alueet ja ni1hin sisältyneet rakennukset sekä 
vuokralaiset. Varsinainen päärakennus siis jäi osaksi puutarhaUlaa eika. enM kuu
lunutkaan "virkataloon", jolle jäivät pellot, metsät ja talousrakennukset. 
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2.5. 1 Puutarhatila 

Puutarhatila erotettiin Anjalan majoraattlkartanosta senaatin määräyksellä 13.6. 
1908. 24.5 1913 - 1.3. 1920 se oli vuokrattuna kartanon entiselle puutarhurille Johan 
Nyman1lle. Vuokra-alueena oli: "Kartanon puutarha kokonaisuudessaan ja puistosta 
se osa. joka sijaitsee eteläpuolella linjaa. joka ajatellaan vedetyksi kivestä rakennetun 
v1ljamakas11n1n kaakkoiskulmasta alas Kymijoen rantaan ynnä ka1kk1 muut näillä 
mo1emm1lla alue1lla löytyvät asuin- ja muut rakennukset. paitsi n11n kutsuttu li1ttopy
tlnki". 

Vuokramiehen tul1 hoitaa alueen rakennukset. "pitää puutarha ja sieltä löytyvät puut. 
pensaat ja istutukset sekä puiston käytävät ynnä se kävelytie. joka puutarhurin asun
nosta pitkin Kymijoen rantaa johtaa Känkkärämäelle ja se osa tätä viimeksi sanotulta 
paikalta vievää kävelytietä. joka tähänkin saakka on pidetty kunnossa, kuin myös joka 
kevät suuren asuinrakennuksen ympär1llä olev11n kukkaispenkere1s11n istuttaa kukkia 
ja kasvla sekä pitää penkereet kunnossa." 

Kalastuoikeus koskessa sekä kalastukseen li1tlyvät rakenteet ja kellarit tulivat erik
seen vuokrattaviksl. Mylly ja kosken rannalla olleet my11ärtn rakennukset ja peltoalu
eet jäivät edelleen my11ärtn hall1ntaan. 

Nymanin kuoltua puutarhatilan vuokralaiseksi tuli jo aiempina kesinä päärakennusta 
NymanJlta vuokrannut rouva Matilda Blomster. Lähtö- ja tulokatselmuksessa malnI
taan seuraavat rakennukset: 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

Päärakennus. pitkä koIjausluettelo 
V11n1huone. 9.5 x 4m 
Puutarhurin asuinrakennus. ulkoseinät rapatut 
Halkoll1terl 
Makki 

Perunakellari. katto tl1listä 
Jääkellari. katto "ikivanha" 
Pikku talli 

Puutarhan osalta katselmuksessa kävi ilm1 seuraavaa: V11n1huoneen edessä 011 kasvI
lava josta puuttui 6 kuormaa multaa, pensaat pikkutall1n puolella sekä puutarhassa 
että puistossa olevat tiet olivat hoitamatta. Puistossa olevat hedelmäpuut olivat suu
rtmmaksi osaksi vanhoja ja hoitamattom1a, Känkkliramäelle menevä rantaa pitkin 
kulkeva tie oli muuten entisellään. mutta penkit puuttuivat. Isolla puistotIellä (pMak
sel1) olleet penkit. pylväät ja portit määrätt11n uusittaviksi sekä puiston ympäri kulkeva 
alta koIj atavaksl. 

Vuokralaisen pojan. puutarhurt Kalle Nl1n1vaaran mukaan päärakennus oli ollut jo 
vuokralle otettaessa (1913) n11n huonossa kunnossa. että sitä 011 voinut käyttää vain 
lyhyen ajan kesästä. JollOin sitä 011 edelleen vuokrannut rva Blomster. Kasv11avojen 
ikkunat olivat puuttuneet jo vuokrakauden alussa. Perunakellari oli tehty vuokra
aikana entisen kuopan sijaan. Tämä tIilikattoinen perunakellari on edelleen maastos
sa. joskin sen sortunut katto on vuonna 1994 purettu. Kellari on osin k1v1stä ladottu. 
osin salvottu hirsistä. Nl1nIvaara malnItsee istutlaneensa n. 60 karvialsmaIjapensasta 
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ja useita kymmeniä vilnlmaIjapensaita sekä raparperelta. Penkkejä ei ollut vuokrakau
den alussakaan, puistossa olleet rautapenktt oli myyty huutokaupalla kun kartanoa 
myytttn valtiolle. 

Syyniolkeus katsoi puutarhan osalta Nymanin laimtnlyöneen velvollisuutensa pitää. 
puut, pensaat, Istutukset, käytävät ja kävelykset kunnossa. Teiden kuntoonsaattam!
nen maksaisi 2000 mk. pensatden ja puiden uuslmlnen 2000 mk. penkkien, pylvä.!den, 
porttlenja aiden uuslmlnen 600 mk. VIrkatalojen tarkastaJa Lauri Lounasmaa ja rva 
Blomster arvioivat puutteellisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset 30 768 markak
si. Tämän valituksen katsoi maaherra Bruno Jalander aiheelliseksi ja velvoitti Nyma
nin pertkunnan maksamaan vielä 28 048 mk katselmusoIkeuden mliä.rä.ämän 4000 
markan lisäksi. Korvauksen määrä.ä.mistä. varten puutarhan kävivät tarkastamassa 
Kotkan kaupunginpuutarhuri Emil Verso ja kotkalainen kauppapuutarhurt Emil 
Pursiainen, jotka antoivat seuraavan asiantuntijalausunnon: 

"Anjalan pitäjän Anjalan kartanossa, Kesäk. 21. 1920, olemme me allekiIjoittaneet, 
pyynnöstä. tarkastaneet ylläm. Kartanon puutarhan, ja tämän perusteella katsomme 
valvollisuudeksemme eslln tuoda seuraavaa: Puutarhan taloudellinen kuin myöskin 
kOristepuoleinen asema on monivuotisen kunnottoman hoidon ja huolen puutteessa 
sllrtynyt melkeenpä nousemattomaan rapploilaan; sen johdosta. alempia kustannuksia 
silmä.llä pitäen, olemme harkinneet oikeaksi, että. vä.1ttä.mä.ttömlen töltten jä.Ijestelyyn 
ylempänä mainitun kartanon puutarhaa varten ensiillassa myönnettäisiin seuraavat 
rahamäärät: " 
(Tässä vain mainitut kohteet ja loppusummatl 

KOristepuutarha: 

Pä.ä.käytävän kOlj austa 
SivukäytävIen kOlj austa; 

Lehtimaja 
Kä.nkkärämä.kl 
Ulkohart. 

Kahden sillan korjaus 
Puhdistustyöt 

Keilliökasvltarha: 

Pä.ä.käytävän korjausta 
SIvukäytävän avaaminen 
13 sillan korj aaminen 
Jä.Ijestely- ja muokkaustyöt 

Hede1mä.tarha: 

2244m2, 175m2 
282m2 
28m2 
1912m2 
250m2 

11 020,-

1345m2, 1037m2,42Om2 
300m2 

8726,-

Omenapuita 88 kpl, hedelmä.ä.kantavla, puhdistus, leikkaus ym työt 
Omenapuita 36 kpl, arvottomia, ylösotto 

1524,-
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MaIjapensaat: 
KarviaismaIjoja 310 kpl, homeensaastuttamla, ylösotto 
VlJnlmaIjapensaat 120 kpl, hedelmääkantavia, leikkaus 

Viinihuone: 
Lasien kOljaus ym remonttityöt 

Lavatarha: 
Lavakehyksen uusimtnen 60 akkunalle 
Lavan akkunoiden uus1m1nen 

687,-

2800,-

3900,-

Yhteensä: 28 048,-

Puutarha- ja puistotila vuokrattttn 20.1 1920 Kouvolan hotellissa pidetyn huuto
kaupanjälkeen 1.3. 1920 alkaen rva Matilda Blomsterille, enstn viideksi vuodeksi 
4000 markan vuosivuokraa vastaan, sitten 14.3. 1925 lähtien 15 vuodeksi 7000 litran 
vuotuista viljavuokraa vastaan. 14.3 1925 vuokrattttn Blomsterille myös myllärtn 
asuinrakennus ja peltoalue kosken rannasta. viideksi vuodeksi. 

14.6. 1933 vuokraoikeus S11rrettttnjäljelläolevaksi ajaksi kiIjapainonomistaja Heikki 
Markkaselle entistn ehdotn. Atnaktn vuostna 1923-25 Blomster vuokrasi myös myllärtn 
asutntilan (ylempänä kosken rannalla). 

19.7.1937 pidetyssä taloudell1sessa tarkastuksessa vaaditaan hedelmä- ja rnaIjapui
den istuttamista, luumu- ja kriikunalehtojen harventam1sta ja asuinrakennuksen 
ympäristössä olevan alikasvuston harventamista. Kartanoon johtava pääportti puutar
han suussaja sen äärellä ollut ruusupuslkko sekäjoitaktn patsaita määrättitn uusit
taviks1. Kaksi vuotta myöhemmin vastaavassa tarkastuksessa vaadittttn vielä kuusiai
tojen lelkkaamista sekä kellartn luona olevien kahden ison kuusen ja puul11tertn taka
na olevan jalavan kaatamista. Muistitiedon mukaan kuusiaidat poistettttn pa.a.akselin 
varsilta kun tammikujaa käytttn istuttamaan. Vuonna 1929 leimatussa posttkorttssa 
käytävää reunustaa hyvin vanha lehmuskuja. Sen korvasi 20-ja 30-lukujen vaihteessa 
kuusiaita, joka 50-luvun alussa korvattitn nykyisillä tammilla. 

1930-luvun asiak1Ijoista käy myös llm1 ettei Kymijoen vesi enää kelvannut juotavaksi 
ylempänä olevien tehtaiden vuoksi vaanjuomaveSijouduttitn hakemaan 500m päässä 
olevalta lähteeItä. 

Vuonna 1939 julkaistu "Säterier och storgårdar i Ftn1and" kuvailee Anjalan kartano
ympäristöä seuraavasti: "Puistoalue sisääntulotien ympärillä on muotoiltu ranskalai
sen maun mukaan, kun jokivarressa oleva alue on saanut asunsa vapaasta englanti
laisesta tyylistä. Pihamaalla on lehmus, joka kasvoi siinä jo Kustaa III:n aikana. Jotkut 
puiston tammista on istutettu 1700-luvuiJa vid en dop tai muissa perhejuhl1ssa. Kivi
nen viljamakasitni on rakennettu pOmm1tetun päärakennuksen kivistä" (Juttkkala, 
Nikander 1939, s.720). 
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19.4. 1939 päätti maatalousmlnistertö sllrtää Anjalan majoraatin kartanon maatalous
hallituksen hallintaan ja hoitoon 14.3.1940 alkaen, käytettäväksi Kymenlaakson 
maam1eskoulun havalntotilaks1. Tamän seurauksena pidettlln vuokralaisten låhtökat
selmukset 6. ja 7. heinäkuuta 1939. 

6.7. 1939 pidettiin lähtö- ja tulokatselmus Majoraatin virkataloon kuuluvalla puutar
ha- ja puistotilalla vuokramles Heikki Markkasen ja vastaanottajan valtion vållllä. 
Tällöin tilan rakennukset olivat palovakuutetut Suomen maalaisten paloapuyhdistyk
sessä 339 000 markasta. Katselmuksessa luetellaan seuraavat rakennukset: 

-Päärakennus, peltIkatto, rakennusta on viime vuosina huomattavasti kunnostettu 
(seuraa pitkä luettelo vielä tarvittavista kotjaukslsta, låhinnä maaJaus- ja selnäpapert
en paikkaustöltä) . 
..J ååkellari, hirsistä, päreillä katettu, 4 x 4 x 3m, purettava 
-Vlrkatalon kantatilan kotielålnrakennuksen etelåpää, joka on puutarhati1an vuokra
mIehen hallinnassa, kunnossa 
-Käymälä, laudolsta, huopakatto, 2 x 1,7 x 2m, kunnossa 
-Käymälä. kivestä ja hirsistä, tiIllkatto, 2,5 x 2 x 2m, kunnossa 
-Kellari, osaksi maahan kaivettu, seinät hirsistä, katto ti1lIstä, 4 x 2,5 x 1,7m, kun-
nossa 
-Halkokatos aittolneen, pllrukehikon varaan rakennettu pärekattolnen, 13 x 7,7 x 3m, 
kunnossa 
-Puutarhurin asuinrakennus, hirsistä kIllaklvijalalla, katettu päreillä. vuorattu ulkoa 
pystylaudoltuksella saumarlmolneenja maalattu punaiseksi veslvärlllå, 10.75 x 7,5 x 
3m, lkkunanpulttelssa, savuplipulssaja slsäplnnoissa kotjaam1sta. 
-Sikolätti, 2,5 x 2,5 x 1m, hajoamlstilassa, purettava 

Aldolssa olevat molemmat uudet portit määrättiin maaJattavaks1. 

Vlljelykslstäja puutarhasta mainlttiln vuoden 1939 katselmuksessa seuraavaa: 'Vuok
ra-alueen pinta-ala on 5,39 ha, mistä 3,59 ha puutarhaa ja peltoa. 0,48 ha niittyä, 
1,14 ha puistoa ja 0,18 hajoutomaata. Puutarhassa laskettiin olevan omena- ja pää
rynäpuita 127 kpl, luumupulta 165 kpl sekä joukko vIIni- ja karvlaismatjapensaita. 
Kun osa omenapuIsta on vanhoja ja todennåkölsesti mitään tuottamattomIa, on niiden 
tilalle Istutettava 10 kpl uusia jalostettuja omenapuita. LähInnä päärakennusta keskI
käytävän oikealla puolella oleva luumupuusarka on harvennettavaja perattavajuurt
vesolsta. Peltojen nlityjen ja puiston suhteen ei ollut huomauttamista. .. 

Katselmuksessa Markkanen llmoltti Istuttaneensa vuokra-aikanaan 25 omenapuuta, 
joista oli jäljellä 19 kpl. Lisäksi hän oli uuslnut osa luumupuutarhaaja Istuttanut 
joukon karvlaismatjapensaita ja mustavllnlmatjapensaita. 

Edellåolevlen tietojen perusteella voidaan rakentaa mielikuvaa kartanon puutarhasta 
ja puistosta tämän vuosisadan alkupuolella, sellaisena kuin se oli 1800-luvun puolivä
linjälkeen luotu. RapIstumInen oli alkanutjo 1800-luvun puolella ja osa rakennuksIs
taja kasvillisuudesta 011 jo hyvin vanhaa. Valokuvissa nähdään koskenpuoleInen 
puisto pusikoltuneenaja puuston joukossa vanhoja huonokuntoisia kuusla. AInoa 
pieni kivirakennus on käymälä, ja se tarkoittanee jo vuoden 1845 kuvassa näkyvää 
kuvan selostuksessa kellartksl ehdotettua rakennusta. jonka hevosenkengän muotol-
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nen kiviSeinä edelleen on maastossa. Onhan mahdollista että herrasväen makki ol! 
näin pramea ja trujOSI viihtyisän nåköalan yl! jokimaiseman, mutta llmelsempää on 
että rakennelman käyttötarkoitus ol! muuttunut omistajien vaihtuessa Vl!nihuone 
laseineen on llmelsesU tarkoittanut kasvihuonetta, jossa on kasvanut viiniköynnökslä. 
Se on sIjainnut nykyisten kiviterasslen kohdalla ja kasv1lava on ollut sen edessä. 
Puutarhurin asunto on nykyisn veistoskokoelman så1lytyspa!kkana, ja halkol!iteri ol! 
sen vieressä. Rantaa pitkin kulkeneen tien varresta puututvat rautapenkit eI! reitti 
Känkkårämäelle ol! ollut tärkeä puistokäytävä, Lehtimaja ol! puutarhurin asunnon 
pohjoispuolella, pa!kallajossa nykyisin kasvaa tiMs pyöreä rykelmä vanhoja suuria 
lehmuksla. Lyhenne ulkohart. jää mysteeriksi, ehkä puistossa ol! jonkinlainen har
taushetkien pitämiseen varattu kenttä. Siltoja on niin paljon että ne ovat varmaankin 
olleet vaatimattomia avo-ojia yl!ttäviä pieniä puus!ltoja Huomattavaa on myös tarkas
tajien tapa jakaa puutarha osa-aluels!in; koristepuutarha, keittiökasvitarha, hedelmä
tarha, mrujapensaat, v1in!huone ja lavatarha. TIlmäjako on suoraan rinnastettaviSsa 
vuoden 1907 kartassa olevlin aluels!in, mutta eri kasv1lajien sijalnnista on tietoa vain 
luumutarhan osalta. 

Ilmeisesti ränsistyneen hedelmä- ja mrujatarhan kunnostaminen ei koskaan onnistu
nut, ja 1950-luvulla maamieskoulun rakennustöiden yhteydessä låhes 200 vuotta 
hyötypuutarhana palvellut alue muutettiin nurm!koksi. Nurmikko perustettiin varmas
tikin kyntämållä, ja kaytävien jäänteitä tuskin löytyisi kalvauksien avulla. 

2.5.2 Kantatila 

Vaikka kantatilaksi vuokratun osuuden historia ei vål!ttömåsti l!ity Anjalan kartanon 
puutarhaan, kertoo se låh!ympäristön maiseman kehityksestä ja on siksi myös tässä 
lyhyesti käsitelty. MuistiinpanoIsta saattaa olla myös hyötyä mahdollisiajatkotutki
muksia tehtäessä. 

16.3.1915 Senaatti hyväksy! talollisen poika Em!! Ebenhard To!kan tekemän korkeim
man vuokratrujouksen Anjalan kantatilasta, vuokrasopoimus tehtiin kymmeneksi 
vuodeksi alkaen 14.3.1915. Sopimusta jatkettiin 3.4. 1925 vahviStetulla vuokravål!kir
jalla edelleen 15 vuodeksi. Vuokranmaksuksi ol! mååråtty 18000 l v1ljaa/vuosi. 

2.12. 1920 asutushall!tuksen virkamies Paavo Björk kävi tarkastamassa kantatilalle 
rakennetun uuden asuinrakennuksen. Tåmå ol! vuokralaisen Em!! To!kan itselleen 
rakentama. Rakennuksesta käytettiin suurimmaksi osaksi vanhasta asuinrakennuk
sesta saatuja hirsiä (el! tämä ol! purettu), ulkopuol! ol! vuorattu laudo!lla Vanhasta 
asuinrakennuksesta sållynyt valokuva on kartanomuseon hallussa. 

7.7. 1939 pidettiin lähtö- ja tulokatselmus majoraatin vIrkataloIla vuokramiehen Em!! 

Ebenhard To!kan (lähtijänä) ja valtion vål!llä. Rakennukset ol! vakuutettu Suomen 
maalaisten paloapuyhdistyksessä 627 000 markasta Seuraavassa main!taan vain 
kartanon lähiympäristössä olleet rakennukset, puuttuvat numerot kuuluvat torp!lle ja 
lado!lle. 

8 
9 

Navetta ja lautaseinäinen lato, kunnossa 
Rilhen p!kkulato, 28,5 x 8 x 3,5m, hirsistä, kunnossa 

23 



10 Riihen isolato, 34 x 11 x 4,5m, seinät lankuista ja påreillä katettu, kun-
nossa 

II Riihi, 28 x 9 x 6m, hirsistä, kivijalka maakivistä, pårekattoa paikattava 
12 Olkilato, 28 x 11 x 4m, kunnossa 
12a Asuinrakennus, 13 x 11,4 x 4m, hirsistä, kivijalka lohkokivestäja påre

kattoinen, kunnossa, ulkoportaat ja kuistin lattia sekä kaiteet maalattava 
öljyvärillä, sisätöitä 

13 Kalustoliiterin pårekatto uusittava 
14 Kalustovaja, 12 x 10,5 x 3m, pårekattoa kOljattava 
15 Työväen asuinrakennus, 17,5 x 11 x 4m, hirsistä, kivijalalla, pårekatto, 

sisåmaalaustöitä U5a -d ovat eri huoneita) 
15e Työväen ulkohuone, kunnossa 
f Työväen navetta- ja halkovajarakennus, 23 x 4,3 x 2,5m, hirsistä, påre-

kattoa kOlj attava 
g Sauna, 7 x 5 x 4m, kunnossa 
h Sepän asunto, 8 x 7,5 x 2,5m, raputja laudoitusta koIjattava 
i Sepän asunnon ulkorakennus (navetta. käymålä, lato ja halkol1iteriJ, 17 x 

5 x 2,5m, kattoa koIjattava, I1iteriosan lautaseinät punattava 
j Vuokraajan yksityinen sauna sepän asunnon låhellå, purettava 
k Sepän aitta, kunnossa 
I Tallimiehen asunto, 6 x 5,5 x 3m lattia kOIjattava 
m talltmiehen halkovaja, tiilikatto koIjatava, seinien pårevuoraus paikattava 
n VUjamakasiini, kunnossa 
o Aittarakennus, 10 x 8 x 4m, kaksikerroksinen, kivipylvåillå, hirsistä, 

katto pårelStä. kunnossa 
p Halkokatos, 15 x 8 x 3m, kunnossa 
r Keittohuone, 14 x 10,5 x 2,5m, kokonaan kiUakivistä, tiilikatto, matto

huoneen kynnys uusittava 
s Iso kivtnavetta, 66 x 13,5 x 4,5m, kiUakivistä, pårekaton länsUape uusit

tava, itålape paikattava 

Maantieltä pihaan johtava tienvarsioja kivituvan kohdalta alkaen måårättiin pantavak
si kuntoon ja puhdistettavaksi kuusiaidan puolelta. Rakennusluettelosta voidaan 
nähdä, miten kartano, vaikka sen puutarha oikin raunioitunut, oli edelleen aktiivisesti 
toimiva Näyttålsikin että kartano on 1800-luvun lopulta lähtien toiminut suuren 
maatilan tapaan, varsinaisen herraskartanoelåmän hiipuessa. 

2.5.3 Votmalaitos 

Kho vahvisti 30.11. 1923 valtiolle luvan rakentaa votmalaitos Anjalan kosken länsi
puolelle sekä kiinteä pato kosken poikki. 1.3. 1938 siirsi maatalousministeriö majoraa
tin koskiosuuden ja tarvittavat maa-alueet koskitoimikunnan hallintaan, joka velvoi
tettiin vuokraamaan nämä Imatran Voima Oy:lle. Votmalaitosta laajennettiin vuonna 
1980 ja samalla aiheutettiin korvaamatonta vahinkoa kartanoympåristölle. 
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Anjala 

Kotkan Itlrjaltaupp .. O. Y. U. itllka Bok.haDlleh A. B. 

-- ---- "- _. 

Ehkä vanhin, Jo vIlme vuosisadalla kartanosta otettu valokuva. Maisema on hyvin 
avoin koskelle päin, pohjoispååssll. oleva kuistlkln näkyy selvästi. Puusto vaikuttaa 
vanhaJtaja huonokuntoiselta (MV, hlstorlan kuva-arkisto). 

Postikortti vuosisadan alusta. Suvanto on ollut promenadien pllAml!1l.rll.. polku laskeu
tuu kartanon pihalta alas kalliota pitkin ja rannassa odottaa vene. IstuteUua puustoa 
on maisemassa vähän, ennen avoin ranta on tiheän pensalkon pelt11lmll.. kalliolla on 
sama penkki kuin vuoden 1906 kortlssa. (MV, historian kuva-arkisto). 

25 



t-:> 
.cr> 

EtupIha 1910. Ympyrän kesklosassa on runsaat Istutukset ja keskellä rakennuksen 
tyylin mukainen jalusta kukkavaaselneen. Kanukat ovatjo tässä vanhoja ja suuria. 
Seinän vieressä on kukkapenkkl. Hiekkakenttä valkuttaa laajemmalta kuin nykyisin. 
LIpputanko on vielä kuisU1la (Signe Brander. MV Historian kuva-arklstol . 
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Postikortti johon on kiIjoitettu vuosiluku 1906. Puisto on pensaikkoinen ja holtamatto
man näköinen. Kalliolla on penkki josta saattollhailla nåkymåå silloin vieHI. vapaalle 
koskelle. KalUon reunalla kulkee polku samalla kohden kuin nykyisinkin (MV historian 

kuva-arkisto). 

Kuva etuplhasta 1930-luvulla Ympyrän jalusta on vaihtunut betonista valetuksi, 
jasmikkeet ja kanukat ovat nykyisillä paikoillaan, joskin villtiniyneinä. Aivan etualalla 
oleva! kasvit ovat pionejaja seinän vieressä on kukkapenkki. Käytävien muoto vaIkut
taa samanlaiselta kuin nykyisinkin. Kuistilla ollut llpputanko on pOistunut (MV, histo
rian kuva-arkisto). 
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Lehrnuskujanne Anjalassa vuonna 1929 lelmatussa postlkortlssa. Kujanne ei ole 
pääakselilla, vaan puiston reunalla kulkevasta käytllvästll.. Koulurakennuksen länsi
puolella on vielä osa käytävästä ja lehrnuksista jäljellä (MV, historian kuva-arkisto). 

Ilmakuva, joka on saapunut arkistoon 1952. Puutarhat ovat samassa asussa kuin 
vuoden 1907 kartassa, paitSi että nUden pohjoispuoleiselle pellolle on perustettu 
omenapuuviljelmäjoka on edelleen olemassa. Se korvasi ränsistyneen omenatarhan, 
joka oli nykyisen koulun paIkalla. Pääakseli on kuusiaidan reunustama. Volmalaltos
rakentaminen ei ole vielä muuttanut rantavilvaa kartanon kohdalla (MV, historian 
kuva-arkisto). 
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3 Hoitosuunnitelman tavoitteet 

Anjalan kartanomuseon vierailijat eivät juurt liiku kartanon puistossa, joka jo nykyi
sellään taIjoaisl paljon elämyksiä ja hlstortalllsta tietoa HoItosuunnitelma pyrkii 
tuomaan ulkoalueet osaksi kartanomuseota, paikaksi joka houkuttelee vierallemaanja 
viihtymään ja taIjoaa tietoa sekä opasteiden että Istutusten ja rakenteiden muodossa. 
Uedottava ja vallstava totmtnta saa puiston restaurotnnlssa suhteelItsen paljon paino
ruvoa, siksi tavoitteena on myös luoda rekonstruktiolta. Suunnitelmassa eSitetyt työt 
jajatkosuunnittelu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

n 

m 

Hlstortalltnen luontopolku. Opastettu reitti joka kulkee kartanon puistos
sa ja puutarhassa. Opastetssa käytetään tässä raportissa esitettyä tietoa; 
tekstiä, kuvia ja karttoja. Reitin Itnjaus, opasteiden muotoilu, sisällön 
muokkaus ja mahdolltnen opasvlhkonen tehdään erllltsen tarkemman 
suunnitelman mukaan. Puistosta painetaan opasvIhkonen. 

Tärketmplen Istutusten ja käytävien restaurotnti, puuston hoito ja Itsäls
tutukset. Kulun ohjaamtnen kesklakselllle ja muu totmtnnalltnen jäsente
ly, suojaistutukset maiseman eheyttämtseksl sekä päärakennuksen välit
tömässä lähetsyydessä olevat kukkapenkIt ja kukkaympyrä kuuluvat 
tähän vaiheeseen, samotn etupIhan hIekkakentän ja siitä puistoon lähte
vien käytävien muotoilu. 

Kolmannessa vaiheessa rakennetaan erllltsten suunnitelmien mukaan 
rekonstruktiolta hedelmä- ja kelttiöpuutarhotsta, kasvllavotsta, kellarista 
ja mutsta mahdollisista puutarharakentetsta Ulkoaluetsta tulee aktiivi
nen osa kartanomuseota 

3.1 Suunnitelma osa-alueittain, numerotntl viittaa kartan kuviothln 

1. Päärakennuksen etupIha 

Historia ja nykytila: 
EtupIhan muoto ja koko eivät ole kokeneet suurta muutoksia. Käytävien Itnjaus on 
hieman muuttanut muotoaan verrattuna vuoden 1907 karttaan, 1920-30 lukujen 
kuvitnja vuoden 1952 Ilmakuvaan. EtupIhanjäsentely on perälstn samalta aJalta kutn 
päärakennus, ja ne kuuluvat kltnteästl yhteen. Käytävien muodosta ISOO-Iuvun alku
puolella ei ole tietoja mutta muutoksia on tehty vain vähän. Osa hIekkakentästä on 
1900-luvun puolella muutettu nurmlkoksl nItn että nykyiset käytävät ovat epäsymmet
rtset. Pääoven molemmtn puoltn olevat jasrnlkkeet ja kanukat ovat olleet samalla 
paikalla nItn pitkään kutn valokuvalähteitä on käytettävtssä, tämän vuostsadan alusta 
lähtien. Setnän vieressä olleet, vuokraehdotssa erikseen mainitut Istutukset on poistet
tu. Etelässä pihaa rajaa hemepensasalta joka on ehkä tstutettu kasvimaan suojaksi. 
Perimätiedon mukaisesti Kustaa kolmannen aJalta perälstn olleen lehmuksen kanto 011 
etupIhalla vielä 1970-luvulla. Ympyrän keskellä on ollut putnenjalustajoka 1930-
luvulla korvattitn pyöretstä kivistä muuratulla (katso valokuvat), vanhimmat museon 
vieratsta ovat vielä mutstaneet ympyrän keskellä olleen "patsaan". Nykyään ympyrässä 
ei ole jalustaa. Llpputangot olivat 1940-luvulle asti kutstlen pruvekkeilla sekä etu-että 
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takapihan puolella. Sota-aikana keskelle etupihaa pystytettiin korkea erilllnen lippu
tanko ja se on edelleen paikoillaan. 

Suunnitelma: 
Etupiha palautetaan mahdollisimman tarkasti 1800-luvun alun asuun. Paras lähde 
käytävien muodosta lienee vuoden 1907 kartta, Istutusten suunnittelussa nojaudu
taan vertailevaan tutkimukseen. Perustarnlstyö tehdään 1800-luvun menetelmin, 
erillisen työselostuksen mukaan. Kukkaympyrään rakennetaan uusi jalusta vanhem
man, valokuvien perusteella suunniteltavan mallin mukaan. Suuri lipputanko poiste
taan ja korvataan parvekkeille sijoltetuilla valokuvista saatavan mallin mukaisilla 
pienemmillä lipputangoilla. Olemassaolevat kanukat ja jasmikkeet pidetään leIkkaa
maila riittävän pieninä ja hyväkuntoisina. Hemepensasaltaa hoidetaan vapaasti kasva
vanaja sille Istutetaan pari pihan pohjoisreunalle, tarkoltuksenajllljltellä vuoden 1774 
kartassa nähtävää symmetrtstä tilarakennetta. Tämä hienovarainen Idealisointi lienee 
oerusteltua, vaikka ei olekaan varmaa saavutettiinko tavoiteltu symmetrinen rakenne 
: . \skaan lopullisesti vai tuhoutulko myös sivurakennuksia vuoden 1789 pommltukses

~. 

2. Hyötypuutarha 1 

Historia ja nykytila: 
Hyötypuutarhasta museoviraston puolella oleva alue on nykyisin nurmikkoa jossa on 
joitakin puurivejä. Koivurivit ovat peräisin maamieskoulun perustamisen ajoilta, 
saarn1vaahterat aivan viime ajoilta. Vanhin alueen puista on alueen luoteisreunassa 
oleva tammi, joka on yli 200 vuoden Ikäinen. Myös pääakselin puoleisessa päädyssä 
olevat saamet ovat melko vanhoja. Makas1lni11e johtavaa sivuakselia reunustaa 1980-
luvulla näkösuojaksi kasvihuoneIta vasten istuttu syreenialta. Entinen hyötypuutarha 
tuntuukin olevan ennemmin koulurakennuksen takapihaa kuin osa kartanoympärts
töä. Nykyisellään se on kartanomuseolle eräänlaista ylijäämäaluetta, jolla ei ole mitään 
käyttöä. Lännessä alue rajautuu kasvihuoneisilnja niiden takana maisemaa hallitse
vaan koulurakennukseen. Hyötypuutarhan merkitys Anjalan kartanoympärtstössä on 
aina 1940-luvulle asti ollut sekä toiminnallisesti että sommittelun kannalta hyvin 
keskeinen. Nykyinen tilanne ei tee oikeutta tlllle tårkelllle paikalle. 

Suunnitelma: 
Hyötypuutarhan uudelleenrakentaminen kuuluu kolmannen valheen tehtäviin. Museo
viraston puolella olevasta nurmIkosta suunnitellaan "puutarhamuseo" -tyyppinen 
näytealue, joka on jaettu kortteleihin kartolsta saadun tiedon mukaan. Eri kortteleissa 
esitellään eri aikakausien viljelytapoja ja lajistoa. Istutusten muotoilussa. hoItotavoIssa 
ja lajlstossa pyritään mahdollisimman tarkkaan historialliseen todenmukaIsuuteen. 
Opasteet suunnitellaan osaksi kartanon "histortallista luontopolkua". Näin alue saa 
jlllleen keskeisen merkityksensä j ; .. anomalsemassa ja sen toimlnnotssa. Nykypäivän 
vierailijoille se tulee muodostamaau myös merkittävän lisätiedon lähteen ja houkutuk
sen. Onhan puutarhahlstoria eräs Kymenlaakson keskeisiä matkailuvaltteja, monet 
matkailijat käyvät samana päivänä sekä Mustilan arboretum1ssa että Anjalassa. 

Koko aluetta ei tarvitse heti perustaa puutarhoiksl, vaan kortteleita voidaan pitää 
matalana niittynä tai nurmlkkona. Koivurivit ja uudemmat puuistutukset pOistetaan 
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työn edistyessä. Alueen länsIreunalle vasten koulurakennusta, museoviraston omista
man alueen rajan tuntumaan istutetaan puurivi koIjaamaan rakennuksen ja kasvi
huoneiden hallitsemaa maisemaa. Kasvihuoneiden purkaminen tai silrtårninen toisaal
le olisi suuri teko kartanoympäristön hyväksi. Syreeniaitaan tehdään aukkoja käytävi
en kohdalle ja alue ympåröidään riukuaidalla (ma1lina esim. vuoden 1801 akvarelli) . 

3. Hyötypuutarha 2 

Historia ja nykytila: 
Puol1avointa lehtipuumetsikköä. jossa kivijalkojaja muita rakenteiden (ehkä terassoin
nin) jäännöksiä. Paikan historia on kerroksellinen, se on ollut ensin hyötytarhana, 
sittemmin osana puistoa lehUmajoineenja kivimuureineen. Lehtimaja on edelleen 
olemassa, lehmukset ovat vain varttuneet suuriksi putks1. Alueen lånsilaidassa on 
1910-luvulla rakennetun tillikattoisen perunakellarin raunio, viereinen palsta on stis 
ainakin tämän vuosisadan alussa ollut perunamaana. Vuoden 1939 katselmuksessa 
ma1n1taan olleen luumupuusarka, josta on jäljellä muutamia kritkunapuun juuriveso
ja. Syreeniaidan juurella kasvaa vaIjol1ljoja jotka nousivat esiin maata muokattaessa. 

Suunnitelma: 
Llsätietojen saamiseksi on tarpeen tehdä kaivauksia, kartoittaa rakenteet tarkasti ja 
verrata tuloksia kuvalåhteisiin ja rakennusluettelothin eri aikoina. Rauniot raivataan 
esiin ja esitellään yleisölle opasteiden avulla. Puustoa raivataan suunnittel1jan paikalla 
antaman ohjauksen mukaan nåkym1en avaamiseksileht1majaltajoelle. Lehtimajaan 
tehdään hiekkakåytävä. Llsätutkimus ja varovainen raivaus kuuluu ensimmålseen 
vaiheeseen, opasteet, polut ja mahdolliset rekonstruktiot tehdään toisessa ja kolman
nessa vaiheessa. 

4. Pååaksel1 

Historia ja nykytila: 
Pååaksel1a reunustaa melko nuori, n.1950-luvun alussa istutettu tamm1kujanne. 
Aiemmasta puustosta on löytynyt ainoastaan yksi valokuva viimeistään vuodelta 1929 
(postileima), jossa on melko vanha ja ränsistynyt lehmuskuja. perimätiedon mukaan 
paikalla 011 kuus1a1ta kun tamm1a käytiin istuttamaan, ja kuustaidan leikkaamista 
vaaditaan vuoden 1939 tarkastuksessa. Kuustaita on istutettu 20-luvun lopulla kaa
dettujen lehmusten tilalle tai sitten kuva ei ole Anjalasta. Käytävä on valokuvassa 
melko kapea ja suorareunainen ja hoidetun näköisen niityn reunustama, vaikka 
kartano olikin tuolloin "rappiolla" . NykyiSin käytävä on muutamasta kohdasta levinnyt 
ajoneuvoliikenteen seurauksena. 

Koulurakennus suhtautuu kartanon pååakseltin kuin takapihanaan; parkkipaikat, 
tomutustelineet ym. on kerätty käytävän viereen ja ne hålrttsevät suuresti kartanon 
muutoin varsin juhlallista låhestym1stå. Val1tettavasti tåmå alkuperäinen saapum1s
suunta ei ole käytössä vaan vierailijoiden autot ohjataan makastinin luona olevalle 
parkkipaikalie, josta kartanolle kuljetaan sivuaksel1a pitkin. 
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Suunnitelma: 
Kartanolle saapuminen pyritäJln jäIjestämäJln pääaksella pitkin. esimerkiksi slirtämål
lä pysäköIntIaluetta. Se ei kuitenkaan saa hålrttä peltomaisemaa. pysäkölnnln jäIjeste
ly onkin yksljatkosuunnittelun kohteista. Saapumista voidaan ohjata myös opasteIn. 
Tammlkujannetta hoitoleIkataan säJlnnölllsestl ja ympårö!v1stä puista poIStetaan oksia 
jotta tammien latvat pääsevät kasvamaan suoraan. Myöhemmin voi olla tarpeen myös 
kaataa Joitakin kujannetta vaIjostavla puita. Koulun hålrttsevää vaikutusta pyritään 
våhentämäJln pensaslstutuksln ja mahdollisuuksien mukaan slirtåmällä poIS maise
maan sopimattomia rakenteita. Käytävän linjaus pidetään suorana ja tasalevyISenä. 
plntahiekka vaihdetaan hienompaanja tarvittaessa käytävän pohjaa tlivlStetään. Kun 
hyötypuutarhojen restaurointi tulee ajakohtaiseksl. yhdIStetään ne kapeammilla käytä
villä pääakseliln. 

5. Päärakennuksen pohjoispuoleInen puisto 

Historia ja nykytila: 
Isojakokartassa 1770-luvulla alue on jo selvästi kartanon totmlnnal1inen puoli lukulsl
nen talous- ja työväen asuInrakennuksIneen. Piirrosten ja maalausten perusteella alue 
on ollut vielä 1800-luvun puolivålissä avoin aina sivuakselilta rantaan asti. Kaskessa 
oli tällä kohtaa suvanto. joka on palvellut kalastusta. pyykinpesua ja muita toimintoja. 
Myöhemmin valokuvISta nåhdäJln että suvanto oli osa puIStoa Sinne onjo 1700-
luvulla slvuaksellltajohtanut polku on edelleen olemassa Vuoden 1907 kartassa koko 
alue on merkitty puistoksl ja suvannalle johtaa polku myös päärakennuksen takapI
halta. Tästä risteyskohdasta polku Jatkui kosken rantaa ylös edelleen Kånkkårämäen 
näköalapaIkalle ja myllårtn pihapiirtln. 

TånåJl.n alue on rehevää lehtoa, jossa on useita kivIjalkoja eri ajoilta. Puuston joukossa 
on paljon istutettu ja jaloja lehtipuita JoISta osa on hyvinkin vanhoJa; puuceen takana 
oleva lehmus saattaa olla yli 200 vuoden ikålnen. Valtaosa puustosta on 1800-lvun 
puolivålin jälkeen Istutettua Puut on ryhmitelty lajelttaln; lehtikuuset. lehmukset ja 
saarnet ovat kukin omilla alueillaan. Puisto on varmastikin IStutettu saman aikaan 
kuin pääakselln alkupäässä oleva pulstoalue. 

Suvanto on täytetty voImalaitostöiden yhteydessä 1980-luvulla, täyttömaalle on perus
tettu nurmikko ja IStutettu terijoensalavia, jotka erikoISen kasvutapansaja uutuuten
sa vuoksi sopivat huonosti historiailiseen ympllriStOön. SIvuakselin varressa on pulsto
maisestl hoidettu vyöhyke; lelkattua nurmikkoa ja pensasistutuksia Tämä avoin alue 
avaa kauniin nåkymån sivuakselin suuntaisesti päärakennuksen edustaita vilJama
kasiinUle. Alueen etelåkulmassa lähellä päärakennusta on komea slperianlehtl
kuustryhmll.. 

Suunnitelma: 
SIvuakselin vlerelnen alue hoidetaan edelleen pulstomaisena ja nåkymå makas1lnille 
pidetään avoimena. Rantaan kulkeva polku restauroldaan. samoin kuin entisen su
vannon rannalta päärakennukselle nouseva polku. Ohjeena linjaukslSsa on vuoden 
1907 kartta. PuustolIe laaditaan ertlllnen hoItosuunnitelma. Kivijalat tutkitaan raken
nusten käyttötarkoltusten mållrittårnlSeks!. Alue sållytetään rehevänä lehtona eikä 
1700-1800-lukujen avointa maisemaa pyritä palauttamaan. TIheä puusto on tärkeä 
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suoja voimalaitoksen häiritsevää vaikutusta vastaan. Tolm1nnallista historiaa voidaan 
havainnollistaa raunioihin IUtetyilHl. opaskylteillä ja mahdollisesti JOidenkin rakentei
den rekonstruktioilla. Esimerkiksi täyttömaalJa olevalle nurmikolle voitaisiin rakentaa 
lohihåkin rekonstruktio opaskyltteineen. Rannan puusto suunnitellaan uudestaan, 
terijoensalavat poistetaan ja korvataan esimerkiksi tervalepillä. Nurmialue täyttömaal
Ja saa kasvaa vapaasti niityksi. 

6. Niemen puistometsä 

Historia ja nykytila: 
Niemen kärki ja siitä päärakennukselle ulottuva alue oli Jo 1770-luvulla erotettu aidal
la kartanon talous-Ja työväenrakennusten pihapiiristä. Kuvalåhteiden mukaan niemes
sä on 1800-luvulla ollut melko tiheä kuusikltO ja myös vuoden 1907 kartassa se on 
merkitty ympäröivien puistoalueiden sijasta kangasmetsåksi. Niemen kärkiosassa ei 
ole nykyisinkään istutettua puustoa Luonnontilaisuudesta huolimatta alue on aina 

toiminut osana kartanon puistoa Rantapolun varressa mainitaan olleen rautapenkit 
1800-luvun lopulla. Päärakennuksen läheisyydessä on myös istutettuja puita; tammia 

ja lehmuksia. Puusto on osittain huonokuntoista varsinkin vanhat koivut joita on 
muutamia päärakennuksen vieressä ja alempana rannassa suurempi ryhmä. Eri 
ikålsiä vaahteran ja saamen taimia on maastossa melko runsaasti. Nurmikkoalueen 
rajaus on epäselvä ja metsän aluskasvilllsuus kulunutta ja köyhää. Ranta on osittain 
rakennettu voimalaitostöiden yhteydessä kivenlohkareista ja syntynyt täyttOmaa on 
kylvetty nurmikoksi. Polusto on låhinnä kulutuksen ohjaamana muodostunut. Päära
kennuksen låhiympåristOlln on istutettu 1970-luvulla reunapensaita mutta ne ovat 
lähteneet heikosti kasvuun. 

Alueella on vanhan päärakennuksen ja IUttohuoneen kivijalka, uittoyhdistuksen ra
kennus sekä maakunta juhlien näyttämö. Avoin rinne on toiminut katsomona Rintees
sä on vielä jäänteitä vuoden 1845 kuvassa näkyvästä kaarevasta puistokäytävåstä. 

Suunnitelma: 
PuustolIe laaditaan ert11inen hoito- ja uudistussuunnttelma, varsinkin rapistuvan 
koivikon alle tulisi istuttaa uutta puustoa Nåkymiå joen ja päärakennuksen välillä 
avataan harkitusti, huomioonottaen etenkin rakennuksen ikkunoista avautuva maise
ma Kivijalat vapautetaan kasvilllsuudestaja tutkitaan minkåjålkeen ne otetaan 
osaksi museon näyttelyä opasteineen. Entisen päärakennuksen paikka olisi erityisen 
hedelmällinen paikka kaivauksille. 

Leikattavan nurmikkoalueen rajaus tarkistetaan ja metsän aluskasvilllsuutta rtkastu
tetaan luonnonperennojen ja niittykasvien kylvöillä ja istutuksilla. Rannan kiviheitoke 
pOistetaan tai muotoillaan luonnonmukaisemmaksi ja istutetaan luonnovaraisilla 
rantakasveilla. Polusto rakennetaan mahdollisimman tarkasti 1800-luvun tilanteen 
mukaiseksi. 
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7. Keittiötarha 

Historia ja nykytila: 
Jo l770-luvun kartassa alue on erotettu v1ivalla muusta puistosta. Se I11ttyy välittö' 
mästi sivurakennukseen ja on luultavaa että kyseessä oli keittohuone ja siihen I11ttyvä 
ryytlmaa. Vuoden 1839 kartassa se on merkitty viljellyksI. Kuvalähteistä nähdään 
kuinka viljelyä tehostett11n rakentamalla kasvilavat ja kasvihuone. jOiden kiviset perus
tukset jakavat rinteen vieläkin selvästi erottuv11n terasseihin. Ylin terassi on alunperin 
edellämainitun keittohuoneen kivijalka. Kellarin (tai makin) kivimuuri on melko hyvin 
så11ynyt. joskin vandalismin kuluttaIna. 

Suunnitelma: 
Paikasta kehitetään keskeinen osa museon puutarhahistorian näyttelyä. Sen kasv1l11-
suus inventoidaan tarkkaan mahdollisten viljelY.jäänteiden löyta.miseks1. Rakenteiden 
historiaa selvitetään kaivauksin ja verta1levalla tutkimuksella. Käännetylle maalle 
nouseva kasvillisuus antaa v1itteitä viljelyksistä. ja se inventoidaan myös tarkasti. 
Mikåli tietoa saadaan riittävästi voidaan kellaria ja kasvilavoja rekonstruoida. muutoin 
tyydytään esittelemään niitä opastein. Istutuksia voidaan rekonstruoida yleisen histo
riallisen tiedon perusteella. Alue voidaan jakaa lohkoihin. joilla esitellään eri aika
kausien suosittuja keitt1ötarhan kasveja ja istutustapoja. Tärkein ajanjakso tällä 
paikaila lienee ollut Menshikovin aika l800-luvun puolivälissä. SivuakseUn rannapuo
leinen osa palautetaan alkaisempaan leveyteensä. 

Suunnitelmassa ei käsitelty museoviraston alueen ulkopuolella olevaa puistoa ja 
puutarhaa. MaatalousoppUattoksen hall1naassa olevat piha-alueet ovat kuitenkin 
erottamaton osa kartanoympäristöä ja olisi hyvä jos niitä kehitettäisiin yhteisesti 
museoviraston alueiden kanssa. 
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Hoitosuunnitelman osa-alueet 

1. Päärakennuksen etupiha 
Tavoite: KAytävåtja Istutukset rakennetaan 1800-1 

alun asuun 
Valhe: 2 

2. HyOtypuutarha 1 

Tavoite: 

Valhe: 

Rekonstruoldaan eri aikakausien hyOtypuu
tarhakorttelelta 
3 

3. HyOtypuutarha 2 
Tavoite: 
Valhe: 

4 . PMaksel1 
Tavoite: 

Valhe: 

Kaivaukset, raivaus, käytävän rakentaminen 
1 ja 2 

Tamm1lrujan hoito, lilkenteen Ohjaus käytä
välle, näkOsuojalstutukset 
1 

5. Päärakennuksen pohjoIspuoleinen puisto 
Tavoite: Opasteet, kaivaukset, polkujen rakentami

nen, puuston hoito, luonnotlla1sen aluskas
villisuuden så1lyttamtnen 

Valhe: 1.2 

6. Niemen puistometså 
Tavoite: 

Valhe: 

Puuston hoito ja Istutukset. näkymien 
avaus, kaivaukset, opastus, rannan muotoi
lu, aluskasvilllsuuden elvyttåm1nen, polku
jen rakentaminen 
1.2 
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\ Tavoite: 
Valhe: 

Kaivaukset, :i1:konstruktiot. opasteet 

1.3 

Puut ja pensaat 

ta tammi 

sa saarn1 

hp hopeapajU 
le lehmus 
ko kOivu 
mä mänty 

tl tervaJeppa. 
ha haapa 

kr kr1lkuna 

sh slpertanhemepensas 
a angervo 
s syreent 

ANJALAN KARTANO 
Puisto ja puutarha 
1: 500 

Historiallinen selvitys j a hottosuunnitelman tavoitteet 
31.5_1995 

Ma1sema- j a puutarhasuunnittelu Juha Pr1tt1nen 
Kylånvanht=antle 22 A 00640 Hkl, p .7774136 
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VALTION RAKENNUSTEN SUOJELULUOKITUS 

Museovirasto on istunnossaan 14.5.1987 ja rakennushallitus istunnossaan 3.11.1987 hyväksynyt seuraavassa 

esitettävän luokittelun, jota sovelletaan valtion omistamien rakennusten suojelussa. 

1. ASETUKSEN NOJALLA SUOJELTAVAT KOHTEET 

Suojelu tapahtuu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla 

valtioneuvoston päätöksellä. Päätös edellyttää näiden rakennusten ja muiden suojeltavien kohteiden aktiivista 

hoitoa, kunnossapitoa ja restaurointia niin, että kulttuurihistoriallinen arvo säilyy tai korostuu. 

Valtioneuvoston päätöksellä suojeltaviksi ei tässä vaiheessa esitetä vuoden 1939 jälkeen valmistuneita 

rakennuksia. 

Rakennukset esitetään suojeltaviksi valtioneuvoston päätöksellä seuraavasti: 

S1 Rakennus suojellaan kokonaan 

Opetusministeriön 20.11.1985 antaman asetuksen 11 §:ssä tarkoitetut soveltamisohjeet 

koskevat koko rakennusta. 

S2 Rakennus suojellaan osittain 

Päätöksessä mainitaan erikseen suojeltu rakennuksen osa (esim. ulkoasu, tietyt huonetilat).  

Opetusministeriön soveltamisohjeet koskevat vain rakennuksen suojeltuja osia. 

S3 Rakennusryhmä suojellaan  

Rakennusryhmään kuuluu ainoastaan suojeltavia rakennuksia sekä niihin liittyvänä 

rakentamalla tai istuttamalla muodostettu alue (2§ 2mom.).  Alue rajataan 

suojelupäätöksessä.  

S4 Rakennettu alue suojellaan  

Alueella on suojeltavien rakennusten ohella muitakin rakennuksia ja sille voidaan 

uudisrakentaa museoviraston hyväksymällä tavalla. Alue rajataan suojelupäätöksessä.  

2. VARJELTAVAT RAKENNUKSET 

Varjeltavia rakennuksia ei saa purkaa tai oleellisesti muuttaa ilman museovirastosta ja rakennushallituksesta 

pyydettävää lausuntoa.  Rakennusten kunnossapidossa ja hoidossa on otettava huomioon niiden 

kulttuurihistoriallinen merkitys. Varjelu voi koskea myös uudempia tai muitakin kohteita, jotka saattavat 

myöhemmin tulla suojeltaviksi valtioneuvoston päätöksellä. 

Varjelusta vastaa haltija. Haltijan tai korjaushuollosta vastaavan on tarvittaessa neuvoteltava museoviraston 

kanssa. 

Varjelusta päättävät museovirasto ja rakennushallitus noudattaen soveltuvin osin asetuksen (480/85) 

säännöksiä. 

 



V1 Rakennus varjellaan kokonaan 

 Asetuksen 11 §:ssä tarkoitettuja soveltamisohjeita ei velvoiteta noudatettavan. 

V2 Rakennus varjellaan osittain 

 Asetuksen 11 §:ssä tarkoitettuja soveltamisohjeita ei velvoiteta noudatettavan. 

V3 Rakennusryhmä varjellaan 

Rakennusryhmään kuuluu varjeltavia rakennuksia ja niihin liittyvänä rakentamalla tai 

istuttamalla muodostettu alue. 

Rakennuslain mukainen rakennusten suojelu asema- tai rakennuskaavalla tapahtuu rakennuslain säädösten 

nojalla. 

 

Helsingissä 21.11.1987 

Museovirasto     Rakennushallitus 

 

 

 

 

 



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  
Tulostettu 26.10.2005

Karttatuloste



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  26.10.2005
Tulostettu 26.10.2005

Omistajat ja omistusperusteet

Tila  754-414-1-1942 ,  Anjalan koskitila

Omistus  (tietolähde: Maanmittaustoimisto) 

OMISTAJAT: 

Nimi: SUOMEN VALTIO/OPETUSMINISTERIÖ

Osoite: MERITULLINKATU 10,  00170 HELSINKI

Osoite: MERITULLINKATU 10,  00170 HELSINKI

Osoite: PL 293,  00171 HELSINKI

OMISTUSPERUSTEET: 

Lainhuuto

Nämä kiinteistörekisterin omistaja- ja osoitetiedot ovat tammikuu 2005 tilanteesta.

Viralliset omistajatiedot ovat saatavissa lainhuutorekisteristä.  

Lisätietoa www.ktj.fi



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  
Tulostettu 26.10.2005

Perustiedot

Rekisteriyksikkö

Kiinteistötunnus: 754-414-1-1942

Kunta: Anjalankoski

Kylä: ANJALA

Nimi: Anjalan koskitila

Maapinta-ala: 21.6296 ha

Kokonaispinta-ala: 21.6296 ha

Palstojen lkm: 2

Yksikkölaji: Tila

Rekisteröity: 04.02.1999

Arkistotunnus: 754:1999:15



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  
Tulostettu 26.10.2005

Karttatuloste



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  26.10.2005
Tulostettu 26.10.2005

Omistajat ja omistusperusteet

Tila  754-414-1-1956 ,  Tammela

Omistus  (tietolähde: Maanmittaustoimisto) 

OMISTAJAT: 

Nimi: SUOMEN VALTIO/MUSEOVIRASTO

Osoite: NERVANDERINKATU 13,  00100 HELSINKI

OMISTUSPERUSTEET: 

Lainhuuto 28.10.1999

Omistusosuus: 1/1

Asianumero: 1093

Nämä kiinteistörekisterin omistaja- ja osoitetiedot ovat tammikuu 2005 tilanteesta.

Viralliset omistajatiedot ovat saatavissa lainhuutorekisteristä.  

Lisätietoa www.ktj.fi



16.11.2005Kiinteistön perustiedotMuseovirasto

Tunniste:Hallinnollinen kiinteistö: 117
Katuosoite:

Tilannimi: Omistaja: Museovirasto

 (Rakennuskaava, Asemakaava)
Kaava: Viemäri, Vesijohto, SähköLiittymät:Ei ole kaavan mukainen

-
< määrittelemätön > / 

Ostopvm: 20.10.1999Palstojen lukumäärä: 0 kpl
Hankintahinta:Tehokkuusluku: 0,00  EUR0,00

Vapaa rakennusoikeus: 0,0 Verovuosi: 0 m²
Käytetty rakennusoikeus: Verotusarvo: m²  EUR0,000,0
Rakennusoikeus: Arviopvm:   m²0,0
Maapinta-ala: Tilan nykyarvo:0,20 ha m² 0,00 EUR1 960,0

Virall. kiint.tunnus: 754-414-0001-1965 Vuokrauksen siirto-oikeus:
Rekisterinumero: 1:1956 Omistussuhde: Oma

Tunniste: 1691
Haltija: MuseovirastoKylännimi: Anjala

Lainhuudon kirj.pykälä: Perustettu:
Lainhuudon kirj.pvm: Viimeinen muutos:

Kiinteistön perustiedot
Tammela

Jakomerkki:
Tilan laatu:

28.10.1999
Tilanne:

26.10.2005 / skarvine
10.05.2004 / systeemi

Anjalankoski, Anjalan kartanom
Ankkapurhantie 5, 46910 ANJALANKOSKI

Arvot
Arvotiedon tyyppi MuutettuSeliteArvoPäiväys

ToimenpideManttaaliRek. n:o
Muodostuminen
Rek. pvm

1:1956 0,000000 Lohkominen13.01.2001

RasitePvm
Rasitteet

YksTL:n mukainen oikeus13.01.2001
Osuudet: ei osuutta. Lisätiedot: Anjalan maa- ja metsätalousoppilaitoksen rakennuksen siirtäminen Museoviraston 

hallintaan: kts. KIINTEISTÖTIEDOT.                                    Johtoryhmän päätösehdotus: 
Johtoryhmä esittää yhtymähallitukselle Anjalan maa- ja metsätalousoppilaitoks

Lainhuuto: Omistusosuus 1/1, 1999-10-28 asianro 1093.
Lohkottu tilasta 1:1940.

Komartek Kiinteistönpito
0014 - rev. 040119A

sivu 1 / 1



 

MAANMITTAUSLAITOS - KARTTAPAIKKA  
Tulostettu 26.10.2005

Perustiedot

Rekisteriyksikkö

Kiinteistötunnus: 754-414-1-1956

Kunta: Anjalankoski

Kylä: ANJALA

Nimi: Tammela

Maapinta-ala: 0.1960 ha

Kokonaispinta-ala: 0.1960 ha

Palstojen lkm: 1

Yksikkölaji: Tila

Rekisteröity: 13.01.2001

Arkistotunnus: 754:2001:8



16.11.2005Kiinteistön perustiedotMuseovirasto

Tunniste:Hallinnollinen kiinteistö: 117
Katuosoite:

Tilannimi: Omistaja: Museovirasto

 (Rakennuskaava, Asemakaava)
Kaava: Liittymät:Ei ole kaavan mukainen

-
< määrittelemätön > / 

Ostopvm:  Palstojen lukumäärä: 0 kpl
Hankintahinta:Tehokkuusluku: 0,00  EUR0,00

Vapaa rakennusoikeus: 0,0 Verovuosi: m²
Käytetty rakennusoikeus: Verotusarvo: m²  EUR0,000,0
Rakennusoikeus: Arviopvm:   m²0,0
Maapinta-ala: Tilan nykyarvo:5,00 ha m² 0,00 EUR50 000,0

Virall. kiint.tunnus: 754-414-0001-1758 Vuokrauksen siirto-oikeus:
Rekisterinumero: 1:1758 Omistussuhde: Oma

Tunniste: 1173
Haltija: MuseovirastoKylännimi: Anjala

Lainhuudon kirj.pykälä: Perustettu:
Lainhuudon kirj.pvm: Viimeinen muutos:

Kiinteistön perustiedot
Pöllinmäki

Jakomerkki:
Tilan laatu:

 
Tilanne:

26.10.2005 / skarvine
10.05.2004 / systeemi

Anjalankoski, Anjalan kartanom
Ankkapurhantie 5, 46910 ANJALANKOSKI

Arvot
Arvotiedon tyyppi MuutettuSeliteArvoPäiväys

ToimenpideManttaaliRek. n:o
Muodostuminen
Rek. pvm

1:1758 Hallinnansiirto KL:lta08.11.1996

Osuudet: Lisätiedot: Hallinnonsiirto KL:lta 8.11.1996.

Komartek Kiinteistönpito
0014 - rev. 040119A

sivu 1 / 1



16.11.2005Kiinteistön perustiedotMuseovirasto

Tunniste:Hallinnollinen kiinteistö: 117
Katuosoite:

Tilannimi: Omistaja: Museovirasto

 (Rakennuskaava, Asemakaava)
Kaava: Liittymät:Ei ole kaavan mukainen

-
< määrittelemätön > / 

Ostopvm:  Palstojen lukumäärä: 0 kpl
Hankintahinta:Tehokkuusluku: 0,00  EUR0,00

Vapaa rakennusoikeus: 0,0 Verovuosi: m²
Käytetty rakennusoikeus: Verotusarvo: m²  EUR0,000,0
Rakennusoikeus: Arviopvm:   m²0,0
Maapinta-ala: Tilan nykyarvo:19,91 ha m² 0,00 EUR199 100,0

Virall. kiint.tunnus: 754-414-0001-1759 Vuokrauksen siirto-oikeus:
Rekisterinumero: 1:1759 Omistussuhde: Oma

Tunniste: 1172
Haltija: MuseovirastoKylännimi: Anjala

Lainhuudon kirj.pykälä: Perustettu:
Lainhuudon kirj.pvm: Viimeinen muutos:

Kiinteistön perustiedot
Anjalan koskitila

Jakomerkki:
Tilan laatu:

 
Tilanne:

26.10.2005 / skarvine
10.05.2004 / systeemi

Anjalankoski, Anjalan kartanom
Ankkapurhantie 5, 46910 ANJALANKOSKI

Arvot
Arvotiedon tyyppi MuutettuSeliteArvoPäiväys

ToimenpideManttaaliRek. n:o
Muodostuminen
Rek. pvm

1:1759 Hallinnansiirto08.11.1996

Osuudet: Lisätiedot: Osa, ks. 754026.   Hallinnansiirto KL:lta  8.11.1996                    (Kiinteistölaitos=KL).
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16.11.2005Kiinteistön perustiedotMuseovirasto

Tunniste:Hallinnollinen kiinteistö: 117
Katuosoite:

Tilannimi: Omistaja: Museovirasto

 (Rakennuskaava, Asemakaava)
Kaava: Viemäri, Vesijohto, Sähkö, PuhelinLiittymät:Ei ole kaavan mukainen

-
< määrittelemätön > / 

Ostopvm: 30.09.1989Palstojen lukumäärä: 0 kpl
Hankintahinta:Tehokkuusluku: 0,00  EUR0,00

Vapaa rakennusoikeus: 0,0 Verovuosi: 1997 m²
Käytetty rakennusoikeus: Verotusarvo: m²  EUR7 871,190,0
Rakennusoikeus: Arviopvm: 01.01.1998 m²0,0
Maapinta-ala: Tilan nykyarvo:1,35 ha m² 0,00 EUR13 500,0

Virall. kiint.tunnus: 754-414-0001-1759 Vuokrauksen siirto-oikeus:
Rekisterinumero: 1:1759 Omistussuhde: Oma

Tunniste: 1171
Haltija: MuseovirastoKylännimi: Anjala

Lainhuudon kirj.pykälä: Perustettu:
Lainhuudon kirj.pvm: Viimeinen muutos:

Kiinteistön perustiedot
Anjalan Koskitila/Kartanomuseo

Jakomerkki:
Tilan laatu:

 
Tilanne:

26.10.2005 / skarvine
10.05.2004 / systeemi

Anjalankoski, Anjalan kartanom
Ankkapurhantie 5, 46910 ANJALANKOSKI

Arvot
Arvotiedon tyyppi MuutettuSeliteArvoPäiväys

ToimenpideManttaaliRek. n:o
Muodostuminen
Rek. pvm

1:1759 Hallinnansiirto30.09.1989
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16.11.2005Kiinteistön perustiedotMuseovirasto

Osuudet: Lisätiedot: VALTIONEUVOSTO on päätöksellään 7.9.1989
N:o 81/569/89 suojellut käyttöyksikön alueella olevan rakennetun alueen (S4).       
Käyttöyksiköllä EI ole lainhuutoa (LH).
Anjalan entinen säterikartano on muodostunut ns. Elimäen neljän- neksestä, jonka kuningas 
Kaarle IX lahjoitti Gerdrud von Ungernille vuonna 1606. Kartano pysyi Wrede suvun 
hallussa vuoteen 1837. Kymmenen vuotta myöhemmin Suomen valtio osti sen ja lahjoitti 
kenraalikuvernööri Menshikoville. Anjalan kartano palautettiin valtiolle vuonna 1907, 
jolloin maat palstoitettiin ja jaettiin alustalai- sille, vain päärakennus ja koskialue jäi 
Suomen valtiolle.
Viimeisin vuokrasopimus oli Kymenlaakson maakuntaliitto ry:n kanssa. Vuokrasopimus 
päättyi 30.9.1989, jolloin käyttöyksikkö siirtyi Museoviraston hallintaan.                                
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på svenska paluu etusivulle tietoa palvelusta palaute suurenna pienennä

PERUSHAKU

valitse kunta
kaikki kunnat 
kohteen nimi tai sen osa ?

kohteeseen sisältyy
kaikki vaihtoehdot 
ympäristön nykyluonne
kaikki vaihtoehdot 

hae

KARTTAHAKU

kohteet maakunnittain

Kouvola Kymenlaakso
Anjalan historiallinen ympäristö

Kuvaus
Kymijokeen liittyvällä Anjalan kulttuurimaisemalla on merkittävä asema 
kartanolaitoksen muotoutumisessa, valtakunnan sotahistoriassa sekä 
varhaisen suurteollisuuden syntypaikkana. 

Anjalan kartano sijaitsee Kymijoen rannalla, Ankkapurhan kosken 
alapuolisen suvannon rannalla. Ankkapurhan kivikautinen asuinpaikka on 
merkkinä seudun pitkästä asutushistoriasta. Kymijoen asema Ruotsin ja 
Venäjän rajajokena 1700-luvulla on jättänyt jälkeensä sekä ruotsalaisten 
että venäläisten rakentamia linnoitteita ja varustuksia alueelle (ks. myös 
erillinen kohde Kymijoen rajalinnakkeet). 

Anjalan kartanon kaksikerroksinen päärakennus on 1790-luvun lopulta tai 
1800-luvun alusta edellisen tuhouduttua ns. Kustaan sodassa 1789. 
Ruotsalaisen uusklassismin vaikutus näkyy sen lakonisissa ja 
jäsentelemättömissä julkisivuissa. Pääsisäänkäynnin eteen rakennettu 
pylväikkö ja parveke ovat museoksi muutetun päärakennuksen restauroinnin 
ajalta. Anjalan kartano kuuluu ajallisesti ja tyylillisesti samaan 
kartanorakennusten ryhmään kuin Kauttuan ruukin päärakennus, Hakoinen 
ja Kirkniemi. Muusta Anjalan kartanon vanhasta rakennuskannasta on 
säilynyt 1840-luvulta kiviset navetta, maitokeittiö ja viljamakasiini, kaksi 
väentupaa, lato ja riihi. Vanhan kartanoalueen maista on muodostettu 
Anjalan maatalousoppilaitos, jonka uudisrakennukset sijaitsevat kartanon 
entisen puutarhan alueella. 

Anjalan kartanokulttuuria rakennuksineen, laajoine viljelyksineen ja 
koivukujineen edustavat vanhat Wrede-suvun kartanot Anjalan kartano, 
Rabbelugn (Takamaa), Wredeby ja Rauhamaa. Anjalan rälssistä 1805 
erotettuun Takamaan kartanoon johtaa puolitoista kilometriä pitkä 
koivukujanne, jossa entiset peltolohkojen rajat on merkitty kuusilla. 
Päärakennus on valmistunut 1820. Wredeby, jonka kaksikerroksinen 
mansardikattoinen päärakennus on valmistunut 1815, on erotettu 
kantatilastaan 1800-luvun alussa. Rauhamaa on tullut Wredebyn ulkotilaksi 
1866. 

Anjalan kartanon läheisyydessä on 1756 valmistunut Anjalan ristikirkko, 
jonka rakennusmestarina on toiminut todennäköisesti Arvid Junkkarinen. 
Teiden risteyksessä sijaitsevassa puukirkossa on itäsuomalaiseen tapaan 
ulospäin kapenevat ristivarret. Kirkon empiretyylinen ulkovuoraus on 1840-
luvulta. Anjalan valtauksessa vaurioita kärsineen kirkon sisustuksen 
keskeiset osat ovat 1790-luvulta. Kirkon tapuli on valmistunut 1792. Kirkon 
luoteispuolella Kirkkovuorella sijaitseva vanha hautausmaa jäi 1800-luvun 
lopussa Wrede-suvun käyttöön. Suvun punatiilinen hautakappeli on vuodelta 
1860 (G.Th. Chiewitz). Lisäksi tunnelmallisella hautausmaalla on mm. 
Kakolan vankien Mathilda Wreden haudalle pystyttämä obeliski vuodelta 
1934. Kirkkoa vastapäätä maantien toisella puolen on Heikki Siikosen 1940 
suunnittelema Anjalan entinen kunnantalo. 

Anjalan kartanon puistomaisemaa leimanneen Ankkapurhan kosken 
partaalle on perustettu Kymenlaakson ensimmäinen puuhiomo 1872. 
Kymijoen puunjalostusteollisuuden kehittyminen suurteollisuudeksi on 
muuttanut maisemakuvaa 1800-luvun lopulta lähtien. (Ks. erilliset 
tehdaskohteet, Anjalan paperitehtaan ja Inkeroisten kartonkitehtaan alueet; 
Myllykosken teollisuusalue.)

Historia
Kymijoen keskijuoksu asutettiin pysyvästi 1400-luvun aikana ja raja 
Hämeen ja Viipurin läänin talonpoikien välillä vakiintui jo keskiajalla 
kulkemaan Kymijoen Ankkapurhan kautta. Kustaa Vaasan aikana 1550-
luvulla Ankkapurhan kalaisaan koskeen rakennettiin kruunun kalapatoja. 

Anjalan kylään, Ankkapurhan kosken läheisyyteen muodostettu säteri sai 
vahvistuksen 1630. 

Säterin perustaja Gertrud von Ungern oli saanut maaomaisuutta, kun hänen 
miehensä Henrik Wrede uhraten oman henkensä pelasti kuningas Kaarle 
IX:n 1605 Kirkholman taistelussa lähellä Riikaa. Leski sai useita tiloja 
palkinnoksi miehensä urheudesta. Anjalan kartano oli osa valtavaa 
Anjalassa, Elimäellä, Mäntsälässä ja Porvoossa sijainnutta maaomaisuutta. 
Kartanosta muodostui Wrede-suvun pääkartano, joka pysyi suvun hallussa 
vuoteen 1837. 

Pikkuvihan päättäneen Turun rauhan 1743 jälkeen Kymijoki toimi Ruotsin ja 
Venäjän välisenä rajajokena aina vuoteen 1809 saakka. Kymijoen länsiranta 
ja Anjala jäivät Ruotsin puolelle. Kymijoen ylityspaikkojen puolustustusta 
ryhdyttiin suunnittelemaan ja Anjalan kartanon eteläpuolella vanha itään 
Kymijoen yli johtanut maantie varustettiin. Myös jokea seurailevan, Anjalan 
kirkonkylältä pohjoiseen Ummeljoen ja Värälän kylien kautta kulkevan 
maantien suojaksi rakennettiin 1780-luvulla varustuksia ja sotatie. Kymijoen 
ylityspaikkojen puolustaminen huomioitiin uudelleen Salpalinjan 
rakentamisessa 1940-luvulla. Anjalan kartanoon johtavan tien itäpuolella 
sijainneen Anjalan kappeliseurakunnan ensimmäisen, 1690-luvulla 
rakennetun kappelin kivijalka tuhoutui osittain viime sotien taistelu- ja 
yhteyskaivantoja kaivettaessa. 

Ruotsin Kustaa III käynnisti 1788 ns. Kustaan sodan, jolla pyrki saamaan 
takaisin Venäjälle Turun rauhassa menetettyjä alueita. Sodan aikana Anjalan 
kartanolla oli merkittävä osa 1788 allekirjoitetussa ns. Anjalan liittokirjassa, 

Anjalan kartanon päärakennus.

Anjalan kirkko.

Kartta: Anjalan historiallinen 
ympäristö Anjala
Kartta: Anjalan historiallinen 
ympäristö Wredeby ja Rauhamaa
Kartta: Anjalan historiallinen 
ympäristö Rabbelung
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joka oli 113 ruotsalaisen ja suomalaisen upseerin allekirjoittama vetoomus 
Venäjän sodan lopettamiseksi. Anjalan vanha kartanorakennus paloi 1789 
venäläisen tykistön aiheuttamassa tulipalossa. Värälään rakennetussa 
rauhantemppelissä solmittiin Kustaan sodan päättänyt rauha 1790. 

Valtio osti Anjalan kartanon 1842 ja lahjoitti sen kenraalikuvernööri, 
ruhtinas Alexander Menshikoville. Anjalan kartano tuli uudelleen valtion 
omistukseen 1907, jolloin sen maat palstoitettiin ja jaettiin alustalaisille. 
Kartanon päärakennus siirtyi 1954 muinaistieteellisen toimikunnan 
hallintaan. Anjalan maatalousoppilaitos sijoitettiin alueelle samana vuonna. 
Museo avattiin kartanon päärakennukseen 1957.

Lisätietoa
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 näytä hakulomake

Kouvola Anjalan kartano 
1000022979

perustiedot lisätiedot alakohteet tutkimukset kooste

Nimi: Anjalan kartano Kunta: Kouvola
Järjestysnumero: -1
Laji: mahdollinen muinaisjäännös Vedenalainen: ei
Lukumäärä:

Tyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: kartanot 

Ajoitus: historiallinen Ajoitustarkenne: 1600-luku

Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6728978 I (ETRS-TM35FIN): 489831 
Z/m.mpy alin: Z/m.mpy ylin: 
syvyysmax: syvyysmin: 

Koord.selite:
Etäisyystieto:
Peruskartta: 302412 Perusk. nimi:

Kuvaus: Anjalan kartano on ollut 1600-luvun alussa muodostettu rälssisäteritila, jonka kuningas 
Kaarle IX lahjoitti vuonna 1608 liiviläisen Henrik Wreden leskelle Gertrud von Ungernille. 
Kartanon 1700-luvun lopun historiaa leimasivat Ruotsin ja Venäjän välillä käydyt sodat, 
joissa valtakunnan rajalla sijaitseva kartano oli mukana monella tavalla. Kuningas Kustaa 
III vieraili kartanossa useitakin kertoja. Myös kuninkaan sotatoimia vastustaneet upseerit 
kokoontuivat kartanossa ja allekirjoittivat siellä ns. Anjalan liiton sopimuksen elokuussa 
1788. Upseereita asui sotavuosien aikana kartanon maalla sijaitsevassa rakennuksessa, 
jota myöhemmin nimitettiin sen vuoksi liittopytingiksi. Rakennus siirrettiin vuonna 1911 
lähellä sijaitsevaan Wredebyn kartanoon. 

Ensimmäinen päärakennus tuhoutui Ruotsin ja Venäjän välisessä sodassa heinäkuussa 
1789 ja sen tilalle rakennettiin 1790-luvulla nykyinen, kaksikerroksinen puinen 
päärakennus. Sen pelkistetty, keltaiseksi maalattu arkkitehtuuri edustaa ruotsalaista 
kustavilaisajan uusklassismia. 

Wrede-suvun aika Anjalassa päättyi vuonna 1842 ja Anjalan kartano ostettiin Suomen 
valtiolle. Se lahjoitettiin Suomen kenraalikuvernöörin, ruhtinas Aleksander Menshikoffille. 
Tässä vaiheessa kartanoon rakennettiin uusia talousrakennuksia. Menshikoff kuitenkin asui 
pääasiassa Pietarissa. Menshikoffin suvussa Anjala säilyi 1800-luvun lopulle, mutta oli 
välillä parinkymmenen vuoden ajan vuokrattuna ulkopuoliselle. Vuonna 1907 Anjalan 
kartano palasi valtion omistukseen ja tilan maita ryhdyttiin palstoittamaan alustalaisille. 
Maatilan ja päärakennuksen historia on siitä lähtien kulkenut eri polkuja. Päärakennusta 
vuokrattiin erikseen ja vuokraajat pitivät siellä kesäisin täysihoitolaa. 

Kartanon alueella ei ole tehty arkeologisia tutkimuksia.

Luonti: 27.11.2013 Muutos: 4.12.2013

Anna palautetta näistä tiedoista

KUVAT (0 kpl)
LIITTEET (0 kpl)

 KOHDE KARTALLA

Rekisterilinkit

Muinaisjäännösten hoitorekisteri
999000013 Anjalan kartanomuseo
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 näytä hakulomake

Kouvola Anjalan kartanomuseo

999000013

perustiedot yleissuunnitelma taustatiedot luonnonympäristö käyttömahdollisuudet

Nimi: Anjalan kartanomuseo 
Kunta: Kouvola Muut kunnat:
Hoitoalue: Kymenlaakso Tunnus: 999000013

Ajoitus: historiallinen Hoitotaho: maanomistaja
Tyyppi: asuinpaikat Tyypin tark.: kartanot

Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6728976 
I (ETRS-TM35FIN): 489834 Pinta-ala: 0,00 ha

Peruskarttanro: 302409 Pkartan nimi: Anjala

Luonti: 12.1.2005 Viimeisin muutos: 27.8.2014 

Anna palautetta näistä tiedoista

 HOITOKOHDE KARTALLA

YLEISKUVAUS
Anjalan kartano sijaitsee Kymijoen varrella, entisen Ankkapurhan kosken alapuolisen suvannon 
rannalla. Anjalan kartano on peräisin 1600-luvulta. Kartanosta muodostui Wrede-suvun pääkartano, 
joka pysyi suvun hallussa vuoteen 1837. Myöhemmistä omistajista voidaan mainita kenraalikuvernööri 
ruhtinas Alexander Mensikov. Kartanolla oli merkittävä osa vuonna 1788 allekirjoitetussa ns. Anjalan 
liittokirjassa, joka oli 113 ruotsalaisen ja suomalaisen upseerin allekirjoittama vetoomus Ruotsin 
aloittaman, epäoikeudenmukaisena pidetyn Venäjän sodan lopettamiseksi. 

Vanha kartanorakennus paloi vuonna 1789 venäläisen tykistön aiheuttamassa tulipalossa. Nykyinen 
kaksikerroksinen päärakennus rakennettiin 1700-1800- lukujen taitteessa. Se edustaa 
arkkitehtuuriltaan varhaista uusklassismia. Päärakennuksen huoneet on sisustettu 1700-luvun lopun ja 
1800-luvun asuun. Kartano palautettiin Suomen valtiolle vuonna 1907.

OSA-ALUEET

REKISTERILINKIT

Muinaisjäännösrekisteri
1000022979 Anjalan kartano, asuinpaikat
Rakennusperintörekisteri / kohteet
200054 Anjalan kartanomuseo
Rakennusperintörekisteri / rakennukset
302695 Anjalan kartanomuseo, Päärakennus
302685 Anjalan kartanomuseo, Viljamakasiini, kivirakennus
302696 Anjalan kartanomuseo, Viljamakasiini, puurakennus
Rakennetun ympäristön piirustusluettelo
75 Anjalan kartano
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MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Etusivu>Museot>Anjalan kartanomuseo

Museot
Linnat
Linnoitukset
Teollisuuskohteet
Kirkolliset kohteet
Muut kohteet

Anjalan kartanomuseo, Anjalankoski
Komea vanha tammikujanne johtaa Anjalan kartanoalueelle, jossa on säilynyt monipuolista rakennuskantaa 
1800-luvun alusta lähtien. Kohteen restauroinnissa on paneuduttu päärakennuksen ulkomaalaukseen, pehtorin 
talon rakenneratkaisuihin ja sisäpintojen konservointiin. Puistossa kiertävä Kartanopolku opasteineen johdattaa 
tutustumaan alueen kulttuurihistoriaan ja moni-ilmeiseen luontoon.

Opastein viitoitettu kulttuuripolku esittelee kävijöille Anjalan kartanoympäristön historiaa. Kuva: Museovirasto.

Kartano kosken rannalla

Ruotsin kuningas lahjoitti 1600-luvun alussa Anjalan kylän läänityksineen Wreden suvulle. 
Anjalankoskella sijaitseva kartano säilyi saman suvun hallussa vuoteen 1837 asti. Kartano sijaitsee 
Kymijoen rannalla, Ankkapurhan kosken tuntumassa. Kartanon nykyinen kaksikerroksinen 
päärakennus on rakennettu 1800-luvun alussa. Alueen vanhasta rakennuskannasta on säilynyt myös 
kivinavetta, viljamakasiini, kaksi väentupaa, lato ja riihi. Kartanon maille perustettiin 1950-luvulla 
maatalousoppilaitos, jonka uudisrakennukset sijaitsevat entisen puutarhan alueella.

Muinaistieteellinen toimikunta kunnosti Anjalan kartanon museoksi vuosina 1953-56. 
Entistämistöiden yhteydessä useiden huoneiden pintamateriaalit ja sisustus palautettiin 1800-luvun 
asuun. Tiloista poistettiin myös myöhemmin lisättyjä seiniä ja tulisijoja. Samassa yhteydessä 
pihapiirin kivinen viljamakasiini sisustettiin kahvilaksi.

Julkisivuihin valittiin keittomaali

Kartanon päärakennuksen julkisivut on maalattu aikojen 
kuluessa lukuisia kertoja. Useat päällekkäiset erityyppiset 
maalikerrokset ovat aiheuttaneet sekä teknisiä että 
restauroinnin periaatteisiin liittyviä ongelmia. Vuosina 
2000 ja 2001 tehdyssä julkisivukorjauksessa poistettiin 
kaikki aiemmat maalikerrokset, kunnostettiin ulkovuoraus 
ja maalattiin ulkoseinät alkuperäisen kaltaisella 
keltaokralla keittomaalilla.

Ikkunoiden puuosien ja listojen väriksi valittiin 
vaaleaharmaa. Toteutus vastaa 1800-luvun puolivälissä 
tehdyn ulkovuorauksen arkkitehtuurityyliä. 
Keltamultamaalin pysyvyys öljymaaleista puhdistetussa 
ulkolaudoituksessa voi aiheuttaa ongelmia, mutta 
uusintamaalaus on tästä lähtien melko helppoa.
Kartanon ympäristönhoidon tavoitteena on ollut 
puistometsän ja vesielementin, Ankkapurhan nyttemmin 
vaienneen kosken, tarjoamien maiseman parantaminen ja 
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päärakennuksen nivominen osaksi ympäröivää maisemaa.

Pehtorin talo kunnostettiin asunnoksi

Kartanoalueeseen liittyy entinen pehtorin talo Tammela. 
Rakennusta lyhennettiin 1920-luvulla. 
Piirirakennustoimisto levytti rakennuksen sisäpuolen 
1970-luvulla ja toteutti samalla lisäeristyksen, joka 
aiheutti huomattavia rakenteellisia vaurioita. Rakenteiden 
hengittävyys palautettiin vuosina 1998-99, jolloin 
Museovirasto kunnosti Tammelan museonvalvojan 
asunnoksi. Sisätilojen ilme ja materiaalit vastaavat 
korjauksen jälkeen 1920-luvun asua.

Lipunmyyntihuoneen keltainen sävy säilyi

Keväällä 2008 kartanomuseon lipunmyyntihuoneen 
sisäpinnat restauroitiin Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä. Huoneen seinät ja 
katto oli joskus aiemmin maalattu lateksimaalilla, joka oli 
alkanut rapista pinnoilta pois.

Työ käynnistyi tilan dokumentoinnilla. Pintojen vauriot 
kartoitettiin ja aiemmat värisävyt selvitettiin 
väritutkimuksella. Ovista, ikkunoista ja listoista laadittiin 
mittauspiirrokset. Pintojen restaurointi aloitettiin 
poistamalla lateksimaali kirurginveitsellä rapsuttamalla. 
Sen jälkeen raot ja halkeamat kitattiin. Katto ja kattolista 
maalattiin itse tehdyllä sävyttämättömällä liimamaalilla. 
Seinäpinnat paperoitiin ja maalattiin keltasävyisellä 
kaseiinimaalilla. Työ viimeisteltiin maalaamalla 
kattolistan alapuolelle punamultasävyinen koristenauha 
vanhan mallin mukaan.

Pehtorin taloon palautettiin hengittävät 
rakennusmateriaalit. Kuva: Sampsa Karvinen, 
Museovirasto.

Vanha lateksimaali poistettiin katosta käsin 
rapsuttamalla. Kuva: Laura Pekkanen.

Lipunmyyntihuoneen seinien vanhat maalikerrokset 
säilytettiin paperoinnin alla. Kuva: Laura Pekkanen.

Oven karmien koristeellinen muoto oli haaste 
lipunmyyntihuoneen seinien paperoinnille. Kuva: 
Laura Pekkanen.
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

perustiedot historia suojelu

Kuvanumero: RHO217816:2
Kuvateksti: Anjalan kartanomuseon 

päärakennus, entinen Anjalan 
kartanon päärakennus.

Kuvaaja: Marja Ivars
Kuvausaika: 2005

Kuvanumero: RHO217816:5
Kuvateksti: Anjalan kartanomuseon kahvila, 

entinen Anjalankartanon 
viljamakasiini vuodelta 1842

Kuvaaja: Marja Ivars
Kuvausaika: 2005

Kuvanumero: RHO217816:6
Kuvateksti: Anjalan kartanomuseon yhtenä 

näyttelytilana palveleva 
hirsimakasiini

Kuvaaja: Selja Flink
Kuvausaika: 2007

Kiinteistötunnus: 286-412-1-1942/2; 286-412-1-1956; 

Muut tunnukset: 754-026 VARR

Maakunta: Kymenlaakso
Kunta: Kouvola Kylä/K.osa: Anjala
Osoite: Ankkapurhantie 7, 46910 Anjalankoski
Nykykäyttö: Kultt.hist.tyyppi: Kartano
Luonti:1.1.1900 Viimeisin muutos: 28.10.2013

Anna palautetta näistä tiedoista

 KOHDE KARTALLA

Avainsanat: kartanot; 

Ajoitus
Rakentaminen 1790-1971 

Kuvaus
Anjalan kartanomuseo sijaitsee Kymijoen länsirannalla, Ankkapurhan kosken alapuolella. Entinen 
Anjalan kartano on huomattava historiallinen ja kulttuurihistoriallinen muistomerkki ajalta, jolloin 
Ruotsin ja Venäjän välinen raja meni Kymijoen kohdalla. Siihen liittyy poliittisen historian kannalta 
merkittäviä vaiheita. Lisäksi kartano ja sen luonnonkaunis lähiympäristö on ollut tunnettu 
kulttuurimaisema, joka on innoittanut eri alojen taiteilijoita. Koski- ja jokimaisema on voimakkaasti 
1900-luvulla muuttunut, samoin kartanon karjanhoitoon ja maanviljelykseen liittyvä osa tilasta. 
Päärakennus, joka on rakennettu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa, ja sen lähin ympäristö, johon 
kuuluu 1840-luvun alussa kivestä rakennettu viljamakasiini ja 1970-luvun alussa muualta siirretty 
puinen viljamakasiini, ja osa vanhasta kartanon puistosta, ovat säilyneet museoalueena. 
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Päärakennuksessa on vuodesta 1957 lähtien ollut kartanomuseo. 

Anjalan kartanomuseon alue on osa valtakunnallisesti arvokasta Anjalan historiallinen ympäristö 
-nimistä rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-kohde). Se on osa laajaa, valtakunnallisesti arvokasta 
Kymijoen kulttuurimaisemaa, joka ulottuu Valkealan Alakylästä Anjalankosken Muhjärvelle.
Luonti:21.11.2013 Viimeisin muutos: 27.11.2013

Rakennukset ja rakennelmat 
302695 Päärakennus Asetus 480/85 (Hyväksytty)
308182 Rantavaja Viranomaistoiminta (Hyväksytty)
308193 Tammela, entinen tilanhoitajan asuinrakennus Viranomaistoiminta (Hyväksytty)
308183 WC Viranomaistoiminta (Hyväksytty)
302685 Viljamakasiini, kivirakennus Asetus 480/85 (Hyväksytty)
302696 Viljamakasiini, puurakennus Asetus 480/85 (Hyväksytty)

Rekisterilinkit

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / rakennettu ympäristö
741 Anjalan kartano, puisto ja puutarha Inventointi 1995

4052 Anjalan kartanomuseon lipunmyyntihuone Dokumentointi ja väritutkimus 
seminaarityö 2008 Väritutkimus 2008

315 Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo, Anjalankoski Inventointi 1981-1984

Muinaisjäännösrekisteri
1000013083 Anjala (Aniala), asuinpaikat
1000013074 Anjalan vanhan kirkon paikka, kirkkorakenteet
754010008 Anjalankoski, asuinpaikat
Muinaisjäännösten hoitorekisteri
999000013 Anjalan kartanomuseo
Rakennetun ympäristön piirustusluettelo
75 Anjalan kartano
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

perustiedot historia suojelu

Aikaisemmat nimet, muut nimet
Muu nimi: Anjala gård Käyttöaika:
Aikaisempi nimi: Anjalan kartanomuseo Käyttöaika:
Aikaisempi 
käyttötarkoitus:

kartanomuseo Käyttöaika:

Historia
Anjalan kartano on ollut 1600-luvun alussa muodostettu rälssisäteritila, jonka kuningas Kaarle IX 
lahjoitti vuonna 1608 liiviläisen Henrik Wreden leskelle Gertrud von Ungernille. Kartanon 1700-luvun 
lopun historiaa leimasivat Ruotsin ja Venäjän välillä käydyt sodat, joissa valtakunnan rajalla sijaitseva 
kartano oli mukana monella tavalla. Kuningas Kustaa III vieraili kartanossa useitakin kertoja. Myös 
kuninkaan sotatoimia vastustaneet upseerit kokoontuivat kartanossa ja allekirjoittivat siellä ns. Anjalan 
liiton sopimuksen elokuussa 1788. Upseereita asui sotavuosien aikana kartanon maalla sijaitsevassa 
rakennuksessa, jota myöhemmin nimitettiin sen vuoksi liittopytingiksi. Rakennus siirrettiin vuonna 1911 
lähellä sijaitsevaan Wredebyn kartanoon. 

Ensimmäinen päärakennus tuhoutui Ruotsin ja Venäjän välisessä sodassa heinäkuussa 1789 ja sen 
tilalle rakennettiin 1790-luvulla nykyinen, kaksikerroksinen puinen päärakennus, jossa on keltaiseksi 
maalatut, pelkistetyt julkisivut ja aumakatto. Rakennuksen ulkoasua on luultavasti uudistettu 1800-
luvun alkupuolella. 

Wrede-suvun aika Anjalassa päättyi vuonna 1842 ja Anjalan kartano ostettiin Suomen valtiolle. Se 
lahjoitettiin Suomen kenraalikuvernöörille, ruhtinas Aleksander Menschikoffille. Tässä vaiheessa 
kartanoon rakennettiin uusia talousrakennuksia. Menschikoff kuitenkin asui pääasiassa Pietarissa. 
Menschikoffin suvussa Anjala säilyi 1800-luvun lopulle, mutta oli välillä parinkymmenen vuoden ajan 
vuokrattuna ulkopuoliselle. Vuonna 1907 Anjalan kartano siirtyi uudelleen valtion omistukseen ja tilan 
maita ryhdyttiin palstoittamaan alustalaisille. Maatilan ja päärakennuksen historia on siitä lähtien 
kulkenut eri polkuja. Päärakennusta vuokrattiin erikseen ja vuokraajat pitivät siellä kesäisin 
täysihoitolaa. 

Valtion omistuksessa säilytetty osa kartanosta, johon sisältyivät päärakennus puistoineen ja 
karjanhoitoon ja viljelykseen liittyvine rakennuksineen, siirtyivät maataloushallituksen hallintaan 
vuonna 1939. Sotavuosina kartano oli puolustushallinnon käytössä ja sinne sijoitettiin myös Antreasta 
lähtemään joutunut maanviljelyksen tutkimusta palvellut Karjalan koeasema. 

Sotavuosien jälkeen kartanon päärakennukseen asutettiin siirtoväkeä. Maataloushallituksen hallinnoima 
maatila ja rakennukset luovutettiin osin Karjalan koeaseman ja osin Kymenlaakson maamieskoulun 
käyttöön. Molemmille rakennettiin sinne myös uusia rakennuksia. Vuonna 1953 osoitettiin päärakennus, 
kartanon entinen viljamakasiini ja entinen puutarhurin asuinrakennus lähiympäristöineen 
opetusministeriölle, joka luovutti ne muinaistieteellisen toimikunnan hallintaan. Toimikunta vuokrasi 
alueen ja rakennukset Kymenlaakson maakuntaliitolle, joka halusi perustaa sinne Anjalan 
kartanomuseon. Kartanomuseo avattiin yleisölle kesällä 1957 ja on siitä lähtien ollut avoinna kesäisin. 

Huonokuntoisen puutarhurinrakennuksen tilalle siirrettiin 1970-luvun alussa toisesta Wrede-suvun 
kartanosta puinen viljamakasiinirakennus, joka palveli museon näyttelytoimintaa. Maakuntaliitto vastasi 
kartanomuseon ylläpidosta 1980-luvun loppuun asti, jonka jälkeen kartanomuseo on ollut 
museoviraston hoidossa. Maamieskoulun käytössä ollut entinen kartanon tilanhoitajan asunto 
(Tammela) on 1990-luvulla hankittu museon käyttöön. 

Kartanon mailla toiminut maanviljelyskoeasema lopetti toimintansa vuonna 1992, mutta 
maatalousoppilaitos (ent. Kymenlaakson maamieskoulu) toimii siellä edelleen.
Luonti:14.5.2008 Viimeisin muutos: 27.11.2013

Museoviraston Anjalan kartanomuseo oli viimeisen kauden auki vuonna 2009. Museoviraston hallinnasta 
ja ylläpidosta kiinteistö siirtyi alkuvuonna 2014 Senaatti-kiinteistöille, joka on ryhtynyt selvittämään sen 
myynnin mahdollisuuksia ja luovutusehtoja. Valtion kulttuuriperintökohteiden luovutusharkinnassa 
muun muassa selvitetään, onko valtio-omistuksen päättymiselle esteitä kulttuurihistoriallisesti 
huomattavien rakennusten suojelun kannalta tai muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta. 
Menettelyjä ohjaava säädös on Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta (973/2002). 

Teksitipäivitys: TKA 2.12.2014
Luonti:2.12.2014 Viimeisin muutos: 2.12.2014

Lähteet
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Eeva-Liisa Oksanen, Anjalan historia. Myllykoski 1981. 

Veikko Talvi, Anjalan kartanomuseo. Kymenlaakson maakuntaliiton julkaisuja 2. 

C.J. Gardberg, Suomalaisia kartanoita. 1989. 

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö osa 2. Helsinki 1993. 

Juha Prittinen, Anjalan kartanon puisto ja puutarha. Hortus fennicus, Suomen puutarhataide. 
Viherympäristöliitto & Suomen puutarhataiteen seura 2001. 

Paula Nurro, Ikuiseksi ja pysyväksi omaisuudeksi. Anjalan kartanon tie herraskartanosta 
kulttuuriperinnöksi. Pro gradu-tutkielma, Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos, Jyväskylän Yliopisto, 
elokuu 2006.
Luonti:26.8.2010 Viimeisin muutos: 26.8.2010

Page 2 of 2

23.12.2015http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/rapea/read/asp/r_kohde_hi...



 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

perustiedot historia suojelu

Suojelutiedot
Suojelun väline: Muu Prosessin tila: Hyväksytty
Päätös-
viranomainen:

Päätösaika: 20.3.2004

Päätös:
Kohdentuminen 
ja keskeinen 
sisältö: 

Anjalankosken taajamayleiskaava 

Kartano / SR 
Muinaisjäännös / SM 

Museoviraston omistama pelto / VLU (Luonnonmukainen ulkoilu-virkistyskäyttöalue / 
puistometsä. Merkinnällä osoitetaan aluerakenteellista merkitystä omaavat 
luonnonmukaiset puistometsät, joissa ulkoilu on keskitetty merkityille ulkoilureiteille 
ja puistokäytäville.) 

Ent. maatalousoppilaitos / PY (Julkisten palvelujen ja hallinnon alue)

Suojelun väline: Asetus 480/85
näytä suojeluluokitukset

Prosessin tila: Hyväksytty

Päätös-
viranomainen:

Valtioneuvosto Päätösaika: 18.10.1990

Päätös: 2528/569/90
Kohdentuminen 
ja keskeinen 
sisältö: 

Alue, kartanopuisto / S4 

Päärakennus / S1 
Viljamakasiini / S2 
Viljamakasiini / S2

Rekisterilinkit

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / rakennettu ympäristö
741 Anjalan kartano, puisto ja puutarha Inventointi 1995

4052 Anjalan kartanomuseon lipunmyyntihuone Dokumentointi ja väritutkimus 
seminaarityö 2008 Väritutkimus 2008

315 Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo, Anjalankoski Inventointi 1981-1984

Muinaisjäännösrekisteri
1000013083 Anjala (Aniala), asuinpaikat
1000013074 Anjalan vanhan kirkon paikka, kirkkorakenteet
754010008 Anjalankoski, asuinpaikat
Muinaisjäännösten hoitorekisteri
999000013 Anjalan kartanomuseo
Rakennetun ympäristön piirustusluettelo
75 Anjalan kartano
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

Rakennus id:308193 Tammela, entinen tilanhoitajan asuinrakennus

perustiedot historia suojelu

Kuvanumero: luetteloimaton
Kuvateksti: Entinen Anjalan kartanon 

tilanhoitajan rakennus sijaitsee 
lähellä viljamakasiinia

Kuvaaja: Maarit Mannila
Kuvausaika: 2014

Muut tunnukset: 754-414-1-1956 Rekisteritunnus
754:046:009 VARR
286412000119561001 VRK vanha rakennustunnus

Rakennustunnus 
(VTJ-PRT): 100363536D Osoite: Ankkapurhantie 9 46910 

ANJALANKOSKI
Kultt.hist.tyyppi: Asuinrakennukset Nykykäyttö:
Runko: Hirsi Kate: Pelti
Suunnittelija: Ei määritelty
Rakennuttaja: Anjalan kartano
Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6729040 I (ETRS-TM35FIN): 489743 
Luonti:1.9.2010 Viimeisin muutos: 5.11.2013

Anna palautetta näistä tiedoista

 KOHDE KARTALLA

Avainsanat: asuinrakennukset; 

Ajoitus

Kuvaus
Tammela on ollut kartanon pihapiirin keskeisiä rakennuksia. Se sijaitsee lähellä kartanon entistä 
viljamakasiinia. 

Yksikerroksinen, hirsirunkoinen asuinrakennus on vanhimmilta osiltaan ehkä jo 1700-luvulta, mutta on 
ilmeisesti 1920-luvulla lyhennetty sekä ainakin ulkoasun osalta uudistettu. Vaakasuuntaisella 
laudoituksella vuoratut ulkoseinät on maalattu punaisiksi ja listat ja ikkunanpuitteet valkoisiksi.
Luonti:1.9.2010 Viimeisin muutos: 5.11.2013

Erityiset yksityiskohdat 

Rekisterilinkit
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

Rakennus id:308193 Tammela, entinen tilanhoitajan asuinrakennus

perustiedot historia suojelu

Aikaisemmat nimet, muut nimet

Historia
Tammela tai osa siitä on alun perin ollut kartanon tilanhoitajan asuinrakennus ja jossakin vaiheessa 
muutettu tilan työväen asuinrakennukseksi. Rakennusta on lyhennetty kivimakasiinin puoleisesta 
päästä ilmeisesti 1920-luvulla, jolloin se on saanut nykyisen ulkoasun. 

Rakennusta vuokrattiin ulos 1900-luvun alkupuolella yhdessä tilan karjatalousrakennusten kanssa. 
1940-luvulla ja 1950-luvun alussa se oli Karjalan koeaseman työntekijöiden asuinkäytössä. Rakennusta 
kunnostettiin maamieskoulun toimesta 1960-luvulla ja se peruskorjattiin piirirakennustoimiston 
toimesta vuonna 1979. Vuonna 1996 rakennus ostettiin museovirastolle ja peruskorjattiin sekä osin 
restauroitiin museonvalvojan asunnoksi.
Luonti:5.11.2013 Viimeisin muutos: 6.11.2013

Lähteet
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

Rakennus id:302685 Viljamakasiini, kivirakennus

perustiedot historia suojelu

Kuvanumero: luetteloimaton
Kuvateksti: Entinen Anjalan kartanon 

viljamakasiini
Kuvaaja: Maarit Mannila
Kuvausaika: 2014

Muut tunnukset: 754-026-002 VARR

Rakennustunnus 
(VTJ-PRT): Osoite: Ankkapurhantie 9 46910 

ANJALANKOSKI
Kultt.hist.tyyppi: Aitat Nykykäyttö:
Runko: Luonnonkivi Kate: Ei määritelty
Suunnittelija: Rakennusmestarit Heikki ja Karl Kuorikoski
Rakennuttaja: Kenraalikuvernööri Aleksanteri Menshikov (?)
Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6729081 I (ETRS-TM35FIN): 489754 
Luonti:1.1.1900 Viimeisin muutos: 4.11.2013

Anna palautetta näistä tiedoista

 KOHDE KARTALLA

Avainsanat: viljamakasiinit; 

Ajoitus
Rakentaminen 1842-1842 Arvioitu ajankohta

Kuvaus
Kivinen viljamakasiini on vanhin Anjalan kartanon säilyneistä viljavarastoista. Se sijaitsee 
päärakennuksen pohjoispuolella. Rakennuksen katolta nousevassa puurakenteisessa kellotornissa on 
alusta lähtien ollut kellokoneisto kellotauluineen. 

Rakennuksen seinät on muurattu hakatuista luonnonkivistä kalkkilaastilla. Sisällä makasiinin kiviseinät 
on reveteerattu tiilimuurauksella. Lattia, välipohja ja katon alusrakenteet ovat puuta. Makasiinin 
alemman kerroksen kohdalla on myös ikkunoita. Toisen kerroksen aukot on varustettu rautaluukuilla. 

Keskellä rakennusta on vesikaton yläpuolella pohjaltaan neliön muotoinen puurakenteinen kellotorni, 
jossa on ainakin yhdellä sivulla ollut kellotaulu. Kellotornin jollakin sivulla on kellotaulun sijaan ollut 
pyöreä ikkuna, joka on myöhemmin korvattu pitkänomaisella ikkunalla. Kellotauluja ei enää ole ja kello 
on lakannut käymästä. Suomen Kellomuseo on todennut kellon pariisilaisen Wagnerin kelloverstaan 
valmistamaksi ja valmistusajankohdaksi noin 1842-1852. 

Kellotornin ulkopinta on vaakasuuntaista ponttilautaa ja sen vesikatto on nelilappeinen. Rakennuksen ja 
tornin vesikattoon on 1900-luvulla laitettu saumapeltikate.
Luonti:5.11.2013 Viimeisin muutos: 5.11.2013

Erityiset yksityiskohdat 

Rekisterilinkit
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

Rakennus id:302685 Viljamakasiini, kivirakennus

perustiedot historia suojelu

Aikaisemmat nimet, muut nimet

Historia
Viljamakasiini kerrotaan rakennetun kartanon 1600-luvulla rakennetun ensimmäisen päärakennuksen 
kivistä. Tietoa ei ole toistaiseksi varmistettu. Makasiini on tiettävästi rakennettu suunnilleen samaan 
aikaan, noin 1842, kuin kartanon kivinavetta. Molemmat on muurattu samalla tekniikalla lohkotuista 
kivistä. Makasiinin rakentajiksi on nimetty Heikki ja Karl Kuorikoski. 

Viljamakasiini oli alkuperäisessä tai sitä vastaavassa käytössä viljavarastona aina vuoteen 1954, 
viimeksi Karjalan koeaseman käytössä. Makasiinirakennus sisältyi vuonna 1954 muinaistieteelliselle 
toimikunnalle osoitettuun alueeseen. Kymenlaakson maakuntaliiton ensimmäinen suunnitelma oli tehdä 
makasiinista museon maanviljelystyökaluja esittelevä osa. Makasiini päätettiin kuitenkin vuonna 1958 
kalustaa kahvilaksi, palvelemaan alueen matkailijoita. Myös viereisen maatalousoppilaitoksen oppilaat 
ovat olleet merkittävä osa asiakaskuntaa. Välillä kahvilatoiminnasta makasiinissa on vastannut 
Kymenlaakson matkailijayhdistys r.y. ja myöhemmin yksityinen yritys. Ylempää kerrosta on käytetty 
näyttelytilana. Kahvilaa on ylläpidetty vain kesäaikaan. 

Kymenlaakson maakuntaliiton vuokrasopimus päättyi vuonna 1989, jolloin makasiini siirtyi 
museoviraston hallintaan. Rakennuksen käyttöä jatkettiin entiseen tapaan kartanomuseon kahvilana ja 
toisen kerroksen osalta näyttelytilana. 

Kahvilaan ei ole missään vaiheessa tehty sosiaalitiloja. Väliaikainen yleisö-WC on vuonna 1990 
pystytetty kivimakasiinin ja päärakennuksen väliselle alueelle.
Luonti:1.1.1900 Viimeisin muutos: 5.11.2013
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

Rakennus id:302696 Viljamakasiini, puurakennus

perustiedot historia suojelu

Muut tunnukset: 754-026-003 VARR

Rakennustunnus 
(VTJ-PRT): Osoite: Ankkapurhantie 9 46910 

ANJALANKOSKI
Kultt.hist.tyyppi: Aitat Nykykäyttö:
Runko: Hirsi Kate: Huopa
Suunnittelija: Ei määritelty
Rakennuttaja: Anjalan kartanomuseo (siirretty Anjalaan vuonna 1971)
Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6728900 I (ETRS-TM35FIN): 489820 
Luonti:1.1.1900 Viimeisin muutos: 4.11.2013

Anna palautetta näistä tiedoista

 KOHDE KARTALLA

Avainsanat: viljamakasiinit; 

Ajoitus
Rakentaminen 1800-1800 Arvioitu ajankohta
Korjaus 1971-1971 

Kuvaus
Anjalan kartanomuseon alueella päärakennuksesta etelään, lähellä rantaa on keltaiseksi maalattu ja 
ulkopuolelta lautavuorattu hirsirakennus, joka on tuotu museoalueelle vasta vuonna 1971. Samassa 
kohdassa on ennen sitä, 1800-1900-luvuilla, sijainnut kartanon puutarhurin asuinrakennus. 

Rakennus on alun perin ollut viljamakasiini, mutta jo edellisessä sijaintipaikassaan sitä oli käytetty 
kipsiveistosten säilytystilana. Anjalan kartanomuseossa se on palvellut ainoastaan näyttelytilana. 
Anjalaan pystytyksen yhteydessä rakennukseen on tehty uusi kivijalka, ulkovuorilaudoitus ja vesikatto. 
Sisällä seinien hirsipintaa ei ole peitetty. 
Hirrestä rakennetut vilja-aitat ovat perinteisesti rakennuksia, joita on tarvittaessa siirretty. Arvokkaan 
sisällön (viljan) vuoksi niistä on myös aina huolehdittu paremmin kuin tilan muista rakennuksista. 
Vaikka rakennus ei kuulu kartanomuseon alkuperäiseen rakennuskantaan, 1800-luvulla 
ammattitaitoisesti rakennettu ja hyvin säilynyt rakennus on arvokas osa kartanomuseota. Rakennuksen 
lahjoittaneen Wrede-suvun kautta sillä on tiivis yhteys Anjalan kartanon historiaan.
Luonti:28.11.2013 

Erityiset yksityiskohdat 
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

Rakennus id:302696 Viljamakasiini, puurakennus

perustiedot historia suojelu

Aikaisemmat nimet, muut nimet

Historia
Anjalan kartanomuseota täydennettiin 1970-luvun alussa Wrede-suvun omistamasta Nastolan Arrajoen 
kartanosta siirretyllä hirsimakasiinilla. Makasiinin mukana seurasivat siellä säilytetyt, nuorena kuolleen 
kuvanveistäjä Carl Henrik Wreden kipsiveistokset. 

Kymenlaakson maakuntaliitto, joka muinaistieteellisen toimikunnan vuokralaisena hoiti 
kartanomuseota, sai makasiinin ja veistoskokoelman lahjoituksena Carl Henrik Wreden perillisiltä. 
Maakuntaliitto sai muinaistieteelliseltä toimikunnalta luvan pystyttää rakennus museoalueelle. 

Makasiini pystytettiin kartanon päärakennuksen eteläpuolella, lähellä rantaa sijainneen entisen 
puutarhurin asuinrakennuksen paikalle ja sen kivijalkaa hyödyntäen. Huonokuntoiset puutarhurin 
rakennukset purettiin vähän ennen kuin makasiini pystytettiin. 

Makasiinin paikalta purettu asuinrakennus oli rakennettu viimeistään 1800-luvun alkupuolella. 
Ulkopuolelta punaiseksi maalatussa rakennuksessa oli ainakin viimeisessä vaiheessa kaksi huonetta, 
keittiö ja eteinen. Rakennus todettiin huonokuntoiseksi jo 1900-luvun alussa, mutta sitä ylläpidettiin 
kuitenkin asuinkäytössä. Se palveli 1940-luvulla ja vuoteen 1954 asti Karjalan koeaseman 
henkilökunnan asuinkäytössä. Vuonna 1957 siihen asettui vielä asumaan kartanomuseon vahtimestari 
perheineen. Huonokuntoinen rakennus purettiin kivijalkaa lukuun ottamatta 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteessa. Myös asuinrakennuksen vieressä sijainneet huonokuntoiset vajarakennukset purettiin. 
Toinen oli puuvaja, jonka toisessa päässä oli vanhan aitan hirsirunko tasakertaan asti. Toinen vaja oli 
rakennettu kalastusvälineiden säilytystilaksi.
Luonti:1.1.1900 Viimeisin muutos: 6.11.2013
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Rakennustunnus 
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ANJALANKOSKI
Kultt.hist.tyyppi: Kartanon päärakennukset Nykykäyttö:
Runko: Hirsi Kate: Pelti
Suunnittelija: Ei määritelty
Rakennuttaja: Rabbe Gottlieb Wrede
Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6728979 I (ETRS-TM35FIN): 489837 
Luonti:1.1.1900 Viimeisin muutos: 4.11.2013

Anna palautetta näistä tiedoista

 KOHDE KARTALLA

Avainsanat: kartanon päärakennus; 

Ajoitus
Rakentaminen 1793-1798 Arvioitu ajankohta

Kuvaus
Entisen Anjalan kartanon päärakennus ja sen puistoalue sijaitsevat Kymijoen länsipuolella, 
Ankkapurhan kosken alapuolella. Alue oli vuoteen 1809 asti Ruotsin valtakunnan itärajaa. 

Kaksikerroksinen, puinen päärakennus on rakennettu 1790-luvulla. Rakennuksen ulkoasu on luultavasti 
uudistettu 1800-luvun alkupuolella. Siinä on uusklassistiselle arkkitehtuurille ominaiset piirteet kuten 
keltaiseksi maalatut, pelkistetyt julkisivut ja aumakatto. Ulkoasussa on jäljitelty kivirakennuksen 
vaikutelmaa. Ikkunoita ei ole kehystetty eikä seiniä jäsennetty pilasterein tai liseenein. Ensimmäisen ja 
toisen kerroksen välissä on pelkistetty vyölista. Pääsisäänkäynti on lännen suuntaan olevassa 
pihajulkisivussa. Joen suuntaan olevaan julkisivuun on myöhemmin lisätty samanlainen sisäänkäynti 
portaineen ja parvekkeineen kuin on pihan puoleisessa julkisivussa. Parvekkeet ja portaat on sittemmin 
rakennettu moneen kertaan uudelleen. 

Ylempi kerros on pääkerros, jonka tilat on suunniteltu edustustiloiksi. Keskellä on suuri sali, jonka 
ikkunoista on ollut näkymä joen ja kosken suuntaan. Päädyssä on toinen sali. On mahdollista, että 
huoneiden määrää on ylemmässä kerroksessa lisätty ja aiempien huoneiden käyttötarkoituksia 
muutettu 1840-luvulla omistajanvaihdoksen jälkeen toteutetun kunnostuksen yhteydessä. 

Päärakennuksessa on vuodesta 1957 lähtien ollut yleisölle avoin kartanomuseo. Ylemmän kerroksen 
huoneista toiset on sisustettu alkuperäiseen tyyliin, toiset 1800-luvun puolivälin tyyliin. Useimmissa 
huoneissa on jäljellä uunit, mutta rakennus on varustettu keskuslämmityksellä. Alemman kerroksen 
huoneissa on kartanomuseon aikana ollut esillä kartanon ja Anjalan historiaa esitteleviä erillisiä 
kokoelmia.
Luonti:27.11.2013 

Erityiset yksityiskohdat 
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 näytä hakulomake

Kohde id:200054 Anjalan kartanomuseo

Rakennus id:302695 Päärakennus

perustiedot historia suojelu

Aikaisemmat nimet, muut nimet

Historia
Anjalan kartanon edellinen päärakennus tuhoutui 25.7.1789 venäläisten pommittaessa Anjalaa 
Kymijoen vastarannalta. Uuden päärakennuksen täsmällistä rakennusajankohtaa eikä suunnittelijaa 
tiedetä. Rakennus on kuitenkin valmistunut vuoteen 1798 mennessä. Tuolloin kartanonomistaja Rabbe 
Gottlieb Wrede perheineen oli palannut tilapäisestä asuinpaikastaan Villikkalan kartanosta. Hänen 
pojastaan Gustav Wredestä tuli Anjalan isäntä vuonna 1803. 

Wrede-suvun aika Anjalan kartanossa päättyi vuonna 1841. Anjala ostettiin valtiolle, joka kunnosti 
päärakennuksen kenraalikuvernööri, ruhtinas Aleksander Menschikoffin (1787-1869) residenssiksi. 
Päärakennuksen sisustus on viimeistään tässä vaiheessa uusittu. Myös huonejakoa ja joidenkin 
huoneiden käyttötarkoituksia on voitu muuttaa. Kunnostustöitä lienee suunnitellut Suomen 
intendentinkonttorin päällikkö E. B. Lohrmann, joka laati Menschikoffille uuden päärakennuksen 
suunnitelman. Viimeksi mainittu jäi toteuttamatta. 
Rakennuksen ulkoasua ei tällöin eikä myöhemminkään ole juuri muutettu. Vesikatossa oli 1840-luvulla 
vielä lautakate, eikä joen puoleisessa julkisivussa ollut vielä sisäänkäyntiä eikä salin edessä ollut 
parveketta. 

Kenraalikuvernööri Menschikoff asui pääasiassa Pietarissa ja ehti käydä Anjalassa vain harvoin. Hänen 
kuolemansa jälkeen kartano säilyi jälkeläisten omistuksessa vuoteen 1907 asti, mutta oli välillä runsaan 
parinkymmenen vuoden ajan vuokrattuna pois. Menschikoffien aikana päärakennukseen lisättiin uusi 
sisäänkäynti joen puoleiseen julkisivuun ja salin kohdalle parveke. Vesikaton lautakate korvattiin 
pärekatteella 1800-luvun loppupuolella. Valtio kunnosti 1910-luvun alussa rakennusta ja oletettavasti 
tällöin rakennus sai ensimmäisen peltikaton. 

Viimeistään 1910-luvulta lähtien päärakennusta vuokrattiin erillään viljelyksistä ja 
karjatalousrakennuksista. Päärakennuksen vuokraaja piti päärakennuksessa ainakin ajoittain 
täysihoitolaa. Täysihoitola toimi vain kesäaikaan ja päärakennus oli talvella kylmillään, mikä näkyi 
maali- ja tapettipinnoissa. Niitä ja muitakin kohtia korjattiin ainakin 1930-luvulla. Tuolloin 
rakennukseen asennettiin myös sähköt. 

Päärakennus kuten muutkin rakennukset siirrettiin vuonna 1939 maataloushallituksen hallintaan. Toisen 
maailmansodan aikana päärakennus luovutettiin puolustuslaitoksen käyttöön. Se palautettiin 
maataloushallituksen hallintaan ja vuosina 1949-1954 siinä asui siirtoväkeä. Keväällä 1953 päätettiin 
päärakennus ja sen lähiympäristön ja puiston käsittävä noin 1,3 hehtaarin alue siirtää 
opetusministeriön hallintaan ja hoitoon. Syksyllä 1953 opetusministeriö siirsi alueen muinaistieteellisen 
toimikunnan hallintaan ja hoitoon muutettavaksi museokäyttöön. Toimikunta käynnisti heti 
rakennuksen mittauspiirustusten ja korjaus- ja entistämissuunnitelman laatimisen. Päärakennus oli 
asuinkäytössä vielä kesällä 1954. Syksyllä 1954 päärakennus ja siihen liittyvä alue vuokrattiin 
kunnossapitovelvollisuudella Kymenlaakson maakuntaliitolle. Siitä tuli kartanomuseon ylläpitäjä aluksi 
20 vuoden vuokrasopimuksella, jota sittemmin jatkettiin 1980-luvun loppuun asti. Päärakennuksen 
kunnostus- ja entistämistyöt tehtiin maakuntaliiton kustannuksella ja muinaistieteellisen toimikunnan 
johdolla vuosien 1955-1957 aikana. 

Päärakennus oli huonossa kunnossa keväällä 1953 kun se luovutettiin opetusministeriön hallintaan 
muutettavaksi museokäyttöön. Rakennus oli jaettu useille eri asukkaille ja huoneisiin oli lisätty uusia 
väliseiniä ja keittoliesiä. Rakennuksessa oli kuitenkin edelleen jäljellä useita alkuperäisiä tai varhaisia 
kaakeliuuneja, ovia ja oviaukkojen profiloituja vuorilistoja, vanhat lattiat ja seinäpinnat. Rakennuksen 
toisen päädyn sisäänkäynti ja siihen liittyvä porras oli tehty 1900-luvun alkupuolella tavalla, joka ei 
rakennukseen sopinut. Se poistettiin ja muiden sisäänkäyntien portaat ja parvekkeet rakennettiin 
uudelleen. 

Sisätiloissa palautettiin alkuperäinen huonejako ja sisustus entistettiin aluksi tärkeimmissä toisen 
kerroksen huoneissa, perusteellisimmin ns. kustavilaisessa salongissa, jossa todettiin alun perin olleen 
keltaiseksi maalatut seinät. Maalaamattomat lankkulattiat maalattiin vasta tässä vaiheessa. Wrede-
suvun edustajat auttoivat alkuperäisen asun selvittämisessä ja toteuttamisessa. Työt valmistuivat 
kesään 1957 mennessä, jolloin museo avattiin yleisölle. 

Seuraavan kerran päärakennusta kunnostettiin 1960-luvun lopulla. Sisustuksen entistämistä jatkettiin, 
sisäänkäyntien yläpuolella olevat parvekkeet uusittiin ja julkisivut maalattiin kauttaaltaan. Julkisivujen 
perusteellisin kunnostus toteutettiin 2000-luvun alussa kun kaikki ulkolaudoituksen maalikerrokset 
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poistettiin puupintaan asti. Seinät maalattiin keltamultamaalilla ja listoitukset ja kuistien rakenteet 
öljymaalilla. Myös ikkunat korjattiin ja maalattiin 2000-luvun alussa.
Luonti:6.11.2013 Viimeisin muutos: 27.11.2013
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Anjalankoski  
ANJALAN KARTANOMUSEO 
 
Osoite:  Ankkapurhantie 7, 46910 Anjalankoski 
Rekisterinumero:  RNo  
Koordinaatit: 
Kiinteistön pinta-ala:  264 600 m2 
Kotisivu:  www.nba.fi/MUSEUMS/ANJALA/Infofin.htm 
   
 
Yhteyshenkilöt 
 
Arkkitehti Selja Flink 2001-2002 / Marja Ivars 2003-  
Rakennuttaja Kari Gröndahl  
Konservaattori Pentti Pietarila   
Tutkija   
Hoitoyksikkö Heimo Pajunen 
 
Museonvalvoja Tarja Lavonen, p. (05) 367 4994 
 
 
Rakennukset 
 
Nro Rakennus Brutto m2 Rakennusvuosi Suojelu 
 Kartanorakennus 598 1790-1800 S 
 Rantavaja 72 1940  
 Tammela 132 1880/1920  
 Puinen viljamakasiini 63 1800/1974 S 
 Viljamakasiini 121 1840 S 
 Wc-rakennus 21 1990  
 6 kpl 1007   
 
 
 
Historia 
Anjalan kartano sijaitsee Kymijoen varrella, entisen Ankkapurhan kosken 
alapuolisen suvannon rannalla. Kartanon kaksikerroksinen päärakennus on 1790-
luvun lopulta tai 1800-luvun alusta edellisen tuhouduttua venäläisten hyökätessä 
rajana olleen Kymijoen yli ns. Kustaan sodan alkuvaiheessa 1789. Ruotsalaisen 
uusklassismin vaikutus on nähtävissä sen lakonisissa, jäsentelemättömissä 
julkisivuissa ja horisontaalivolyymissa. Pääsisäänkäynnin eteen rakennettu 
pylväikkö ja parveke ovat museon restauroinnin ajalta. Anjalan kartano kuuluu 
ajallisesti ja tyylillisesti samaan kartanorakennusten ryhmään kuin Kauttuan ruukin 
päärakennus, Hakoinen ja Kirkniemi.  
 

Muusta vanhasta rakennuskannasta on säilynyt ruhtinas Menshikovin ajalta kiviset 
navetta, maitokeittiö ja viljamakasiini, kaksi väentupaa, lato ja riihi. Vanhan 
kartanoalueen maista on muodostettu Anjalan maatalousoppilaitos, jonka 
uudisrakennukset sijaitsevat kartanon entisen puutarhan alueella.  

Anjalan kartanoon osa sitä valtavaa Anjalassa, Elimäellä, Mäntsälässä ja Porvoossa 
sijainnutta maaomaisuutta, jonka Henrik Wreden leski Gertrud von Ungern 1608 sai 
läänityksenä Kaarle IX:ltä. Anjalan kartanoon nivoutuu huomattavia Wrede-sukuun 
liittyviä henkilöhistoriallisia tapahtumia. Kartano pysyi Wrede suvun omistuksessa 
vuoteen 1837. Viisi vuotta myöhemmin valtio osti kartanon ja lahjoitti sen 
kenraalikuvernööri Aleksandr Menshikoville. Kartano palautui valtiolle vuonna 1907, 
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jolloin sen maat palstoitettiin ja jaettiin alustalaisille. Kartanon päärakennus siirtyi 
vuonna 1954 muinaistieteellisen toimikunnan hallintaan. 1901 toimintansa 
aloittanut Kymenlaakson maamieskoulu siirrettiin Anjalan kartanon alueelle 1954, 
jolloin koululle valmistui uusi päärakennus. Museo kartanon päärakennuksessa on 
avattu vuonna 1957. Maakuntaliitto luopui museon ylläpitämisestä 1989 ja se siirtyi 
Museovirastolle. 
 
 
Suojelupäätös 19.4.1990: Päärakennus, kivinen viljamakasiini ka sekä Kymijokeen 
rajautuva puisto ja puistometsä. Kartano on Museoviraston hallinnassa.  

. 
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Anjalankoski 
ANJALAN KARTANO 
 
 
Anjalan rälssisäteri oli aikoinaan osa sitä valtavaa Anjalassa, Elimäellä, Mäntsälässä 
ja Porvoossa sijainnutta maaomaisuutta, jonka Henrik Wreden leski Gertrud von 
Ungern 1605 sai läänityksenä Kaarle IX:ltä. Wrede-suvun hallussa kartano säilyi 
aina 1837 saakka, minkä jälkeen tila oli mm. Suomen kenraalikuvernööri 
Menshikovin majoraattina. Valtion haltuun kartano tuli lopullisesti 1907. Kartanon 
nykyiselle,  vapaaherra  Wreden 1790-luvulla rakennuttamalle päärakennukselle 
valittiin sijoituspaikaksi vaikuttava koskimaisema Kymijoen Ankkapurhan partaalta. 
Kartanon lähimaisema on 1900-luvulla ratkaisevasti muuttunut kosken vaiettua 
voimalaitoksen alle. Ruotsalaisen uusklassismin vaikutus on nähtävissä 
päärakennuksen lakonisissa, jäsentelemättömissä julkisivuissa. Ajallisesti ja 
tyylillisesti se kuuluu samaan herraskartanoitten ryhmään kuin Kauttuan ruukin, 
Janakkalan Hakoisten ja Lohjan Kirkniemen uusklassistiset päärakennukset.  
Anjalan kartano on Korppoon kartanon ohella niitä harvoja kartanorakennuksia, 
joissa sali on sijoitettu rakennuksen päätyyn niin että valo tulvii huoneeseen 
kolmelta ilmansuunnalta  
 
 Anjalan kartano on vuodesta 1957 saakka ollut avoinna yleisölle. Huonetilat on 
palautettu  1800-luvun alun asuun ja toinen kerros on kalustettu kustavilais-, 
empire- ja biedermeierinteriöörejä esitteleväksi museoksi. Ensimmäiseen 
kerrokseen on sijoitettu kansatieteellinen näyttely sekä Mathilda Wreden 
elämäntyöstä ja parooni Wreden 1800-luvun puolivälissä perustaman  Regina-
koulun ja kansankirjaston toiminnasta kertovat näyttelyt.Inkeroisissa 1901 
toimintansa aloittanut Kymenlaakson maamieskoulu siirrettiin Anjalan kartanon 
alueelle 1954, jolloin koululle valmistui uusi päärakennus.  
 
Suojelupäätös 19.4.1990: Päärakennus, kivinen viljamakasiini ja C.H. Wreden 
veistoskokoelman sisältävä, Arrajoelta siirretty viljamasiini sekä Kymijokeen 
rajautuva puisto ja puistometsä. Kartano on Museoviraston hallinnassa.  
 
 
Kirjallisuutta 
 
Suomen kartanot ja suurtilat I 
Niinisalo, Kauko, Anjalan kartano. Kouvola 1972 
Gardberg, C.J.- Dahl, Kaj, Suomen kartanoita. Keuruu 1989 
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Anjalankoski 
ANJALAN KARTANOMUSEO 
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ANJALAN KARTANO !ulkisivujen korjaus 2001 

Selja Flink 
28.5.2001 

VÄRI SUUNNITELMA 

• Ks. myös väritetty LIITEPIIRUSTUS! 
• Malliksi maalataan pohjoisjulkisivu (ikkunasmyygit keltamultamaalilla) lis-

toineen ja ainakin yksi ikkuna. 
• Joen puoleisesta kuistista maalataan yhden ulkonevan pilarin kohdalta 

pystykaistale ja kaideristikoiden värivaihtoehdot eri puolille parveketta. 
• Rakennuttajan edustajat kutsutaan paikalle tarkastamaan värimallit ennen 

töiden jatkamista. 

Ulkolaudoitus ja smyygit (kokeilu) 
Keittiökuistin päätykolmion laudoitus 
Keittomaaliresepti: 

50 litraa vettä 
10 kg keltaokraa: 

75 % Yoles keltainen, Sateenkaarivärit Oy 
25 % Keltaokrn, Uula Oy 

4 kg ruisjauhoja t:ulkot."°' 
3 kg sinkkivih trilliä 
51 vemissaa 
100 g suolaa, jos säilytetään 

Kerroslistat 1 ja 2 sekä räystäslistat 
Ikkunoiden puitteet ja karmit 
Ovet D2 - DS 
Ovien karmit, smyygit ja vuorilistat (myös Dl) 
Ullakon ikkunoiden vuorilistat 

harmaa Monicolor Nova H160 

Pääovi Dl 
harmaa Monicolor Nova 8160 

Kuistien pylväät ja parvekkeen reuna 
Keittiökuistin pylväät 

vaaleanharmaa Monicolor Nova G160 

Kuistien koristenappulat ja -listat 
Kuistien kaiteiden vaaka- ja pystypuut 

valkoinen Monicolor Nova F157 

Kuistien kaiteiden ristikot ja tähdet 
(huom! keskinappula valkoinen) 

ruskeaokra Monicolor Nova Ll 12 tai 
harmaa Monicolor Nova 8160 

Portaat ja tasot 
tumman ruskea Uula RM 505 + RM 09 1: 1 
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Anjalan kartanon rakennushistoria                                                                         23.12.15 

 
ANJALAN KARTANO 
 
 
KRONOLOGINEN HISTORIA 
- perustuu Museoviraston rakennushistorian osastolla sijaitsevissa mapeissa oleviin 
dokumentteihin 
 
 
 

Vuosi Tapahtuma 
 

Huom! 

1630 VANHA PÄÄRAKENNUS 
-valmis viimeistään 25.5.1630  
-pihan puolella 2 kerrosta, joen puolella 3 kerrosta, alin 
kivestä muurattu 
-joidenkin lähteiden mukaan koko rakennus kivestä 
(luultiin linnoitukseksi, kivet käytettiin makasiiniin) 
 

 

1747 Augustin Ehrensvärdin akvarelli Anjalan kirkkovuoresta ja 
Ankkapurhan koskesta teoksesta Anteckningar under en 
resa i Finland. Onko muita kuvia Anjalasta, esim. 
kartanosta? 
 

 

1773 Anjalaan muutti  Charlotta Regina Duffus (Rabbe 
Gottliebin äiti) vuoteen 1790 asti, jolloin muutti 
Rabbelungiin. 
 

 

1774 Isojakokartta, kansallisarkisto 
-vanha päärakennus erikseen vinossa, joen puolella 
terassi tai kuisti 
-siipirakennukset uuden akselin mukaan, kummankin 
edessä matala talousrakennus 
-rannassa symmetrisesti kaksi rakennusta, joista 
oikeanpuoleinen voisi olla ns. liittopytinki eli komendantin 
/ komentajan rakennus. Rakennus ei toiminut nimestään 
huolimatta Anjalan liittosopimuksen allekirjoituspaikkana, 
vaan upseereiden asuntona 1788-1790. 
-notkelmassa rivi työväen- ja talousrakennuksia 
 

 
 
 
 
 
Komendantin talon 
rakennuttamisaika? 

1775 Kustaa III vieraili Anjalan kartanossa. 
 

 

1778 Kartano Takamaalle eli Rabbelugn rakenteilla. 
 

 

1788 Kustaa III kävi sodan aikana Anjalan kartanossa 
useamminkin. 
 

 

1789 Vanha päärakennus tuhoutui venäläisten pommittaessa 
joen toiselta puolelta 25.7.1789, paloa katselivat Rabbe 
Gottlieb Wrede (om. 1773-1803) ja Kustaa III (hall. 1772-
1792), kustavilaisuuden kehittäjä. 
 

 

1790 28.5.1790 venäläiset polttivat "paroni Wreden kauniit 
uudisrakennukset hänen takamaaltaan Ummeljoen ja 
Värälän kylien väliltä". 
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Mihin äiti Duffus muutti, kun Rabbelugn oli palanut?  
perhe asui Villikkalassa Anjalan ja Rabbelugnin palon 
jälkeen. (manttaalikirjat ja Elimäen rippikirjat, KA) 
 
 

1798 rippikirjan mukaan Wredet asuivat Anjalassa, Villikkala oli 
voudin hoidossa. 
 

 

1801/ 
1809 

Charlotte Knorringin akvarelli 
(Mariestad 27. tammikuuta 1809) 
- Etualan kaksikerroksinen  rakennus rannanpuoleinen 
siipirakennus, mansardikatto, 5 x 5 ikkunaa, korkea 
kivijalka, edessä matala pulpettikattoinen talousrakennus 
- Toinen siipirakennus yksikerroksinen, mansardikatto 
- Rannassa kaksi harjakattoista rakennusta, 
oikeanpuoleiseen liittyy laituri, katot lautaa? 
 
Oletus: 
Ehkäpä vanhoja sivurakennuksia siirrettiin Rabbelungiin 
tai Wredebyhyn? Ne ovat vielä tässä akvarellissa, mutta 
eivät enää akvarellissa vuodelta 1827. Välissä on mm. 
pystytetty uusi rakennus Rabbelungin palaneen tilalle 
(joka sitten siirrettiin 1816 uuteen paikkaan). 
 

Tämä tulkinta sopii 
isojakokartan 
tilanteeseen vanhan 
päärakennuksen 
tuhouduttua.  
Kuka oli Charlotte 
Knorring? 
 
Rabbelungin hirret 
saattavat olla vanhan 
flyygelin? 
Onko Wredeillä 
perimätietoa asiasta? 
 

1802 Charlotta Regina Duffus kuolee. Testamentissaan hän 
lahjoittaa rahaa koulun perustamista varten, Regina-koulu 
perustetaan vuonna 1803. 
 

 

1803 Rabbelugn siirtyy R.G:n pojalle Otto Rabbelle. Anjala 
siirtyy Gustaf Wredelle. 
 

 

1805 Otto Rabbe Wrede ostaa Värälän kartanon takaisin 
suvulle. Rabbelugn erotetaan virallisesti Anjalasta. 
 

 

1808 
 

Venäläiset rajan yli, aatelisilta vaadittiin uskollisuudenvala. 
R.G. Wrede ilmoitti olevansa sairas, Gustav kieltäytyi, 
mutta sai jäädä Suomeen. 
 

 

1809 Rabbe Gottlieb muuttaa asumaan Anjalan kartanon 
mökkiin tyttärensä Charlottan kanssa. Mökki on ilmeisesti 
Liittopytinki. 
Anjalan historia s. 330: 
" Perimätiedon mukaan Anjalan liittokirje allekirjoitettiin 
juuri tässä Liittopytingiksi tai Komentajanrakennukseksi 
kutsutussa talossa, mutta tieto ei pitäne paikkaansa. Se 
on luultavasti entinen tullihuone, joka on Suomen sodan 
jälkeen siirretty Anjalan kartanoon R.G. Wreden 
asunnoksi. Nykyisin talo sijaitsee Muhniemen Wredebyssä 
ja kuuluu Regina-säätiölle." 
Valokuva rakennuksesta Wredebyssä? Tiilikatto, kapeahko 
vaakavuoraus, 12-jakoiset ikkunat+puuluukut. 
 

 

(1810) UUSI PÄÄRAKENNUS 
-rakentaminen aloitettiin ehkä v. 1799, valmistui 
vapaaherratar Hanna Wasastjernan mukaan v. 1810  
-rakennuttaja pääosin Gustav Wrede (om. 1804-1830) 
 

 
Tarkista lähde 
Wegelius, Anna 1943: 
De fyra Anjala-
bröderna... 
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Uusklassismiin liittyviä piirteitä. Ulkona: päärakennus 
ilman siipirakennuksia, aumakatto, vaakavuoraus, sileä 
seinäpinta, jäsentelynä vain kerrosten väliset vaakalistat, 
keltamulta, kuusiruutuiset ikkunat. Sisällä: päätysali, 
pariovet, päällyslista poikkeava, rihlatut vuorilaudat, 
hammaslistat katossa, rintapaneeli, kolonniuunit, salissa 
symmetriset kulmauunit, kaksinkertaiset ikkunat, 
maalatut lattiat 
 

1812 Vanha Suomi liitettiin Suomen suurruhtinaskuntaan. 
Kymijoen merkitys rajana poistuu lopullisesti. 
 

 

1815 Gustav Wrede muutti Varkauteen perustamaan 
rautaruukkia. 
 
Rabbe Gottliebin pojalle Fabianille ostetaan tila 
Muhniemestä, jonne rakennetaan Wredebyn kartano. 
Päärakennus oli mansardikattoinen ja kaksikerroksinen. 
Kaksikerroksinen vilpola rakennettiin myöhemmin (1800-
luvun lopulla). Päärakennus purettiin 1930-luvulla. 
 

 
 
 
 
Valokuva Anjalan 
historia s. 432. 

1816 Otto Rabbe Wrede siirrättää Rabbelugnin Kymijoen 
rantaan. Päärakennus valmistui 1816-1820. 
Uusklassillinen ulkoasu: aumakatto, kaksi kerrosta, 
jäsentelemättömät julkisivut, vain nurkkapilasterit ja 
valkoiset ikkunan kehykset. 4 x 9 ikkunaa. Piippuja missä 
sattuu. Rakennukseen tehdään kaksi sivurakennusta. 
Kaksikerroksiset vilpolat ovat myöhempiä (1800-luvun 
lopulta?). 
 

Valokuva Anjalan 
historia s. 431. 

1824 Gustav Wrede asui vielä osittain Anjalassa. Hän myy 
Villikkalan kartanon. 
 

 

1827 Akvarelli (MV 177676) 
- uusi päärakennus 
 
-rannassa oikeanpuoleinen rakennus, ns. liittopytinki 
-päärakennuksen etupuolella rykelmä talousrakennuksia, 
rannassa venevaja ja puutarhurin talo 
 

 

1828 Rabbe Gottlieb Wrede kuolee. 
 

 

1830 Gustav Wrede kuolee, Anjala siirtyy perikunnalle. 
 

 

1837 Anjala siirtyy Gustavin vävyn Carl Gustav Creutzin 
omistukseen  
 

 

1839 Kartta (VA Finanssikonttori) 
-päärakennus ja liittopytinki, toisessa kartassa ei 
päärakennusta, vaan siipirakennus väritetty. 
-notkelman työväen- ja talousrakennusrivi on, puutarhurin 
taloa ei 
 

Näihin karttoihin ei voi 
luottaa rakennusten 
osalta. 

1841 Anjala myydään Klinckowströmille, jolta lunastetaan 
valtiolle ja lahjoitetaan kenraalikuvernööri Menshikoville. 
 

 

1842 Omistajaksi kenraalikuvernööri Menshikov (om. 1842- Borgå tidning 3.7.1844 
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1869). 
Valtio kunnosti huonokuntoisen päärakennuksen. 
 
Tässä vaiheessa saatettiin tehdä muutoksia 
pohjaratkaisussakin: 
- Porras II kerrokseen on ilmeisesti siirretty (komeron 
sisällä näkyy vanhoja välipohjapalkkien päiden paikkoja). 
Missä aiempi porras? 
- Alakerran ruokasali ja porras erotettu kevyellä 
väliseinällä. 
- Pohjoispäädyn hirsiseinät ala- ja yläkerrassa ovat täysin 
eri paikoissa. Alakerran keskiseinälinja ei ole yhtenäinen, 
joten tuntuisi kuin muutoksia olisi tapahtunut alakerrassa. 
Tosin kummallista ja miten toteutettu? 
E. B. Lohrmann suunnittelee keskiaikaistyyppisen 
kivilinnan päärakennuksen viereen. Suunnitelmat Pietari, 
laivaston keskusarkisto. 
 
 

Kymen keskilaakso 
22.2.1935 
Päivälehti 6.4.1894 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1842 Rabbelugnin isäntä Otto Wrede kuolee, siirtyy pojalle Carl 
Gustaville. 
 

 

1800-
luku 
(1842?) 

Päärakennuksen ajoittamattomat pohjapiirustukset  
”Plan ritning På Rummen ute Store(?) Byggningen i 
Anjala-Gård”, 
Nedra Wåningen ja Öfra Wåningen  
allekirjoitus Å.F.Eklund (etunimen kirjaimet epäselvät) 
- Vastaa pääpiirteissään nykytilannetta 
- Porras keittiöstä II kerrokseen, aukon paikka näkyy 
keittiön katossa, porras näkyy ikkunasta valokuvassa 
1900-luvun vaihteesta (neg. 33013) 
- Poistettuja kolonniuuneja huoneissa 5, 6, 18, 19, 
tiili/kaakeliuuni huoneessa 14, 15 
- Väliseinä nykyisessä metsästyshuoneessa (huoneet 4/5) 
- Ei ovea huoneiden 15 ja 16 välissä, saattaa olla 
piirustusvirhe. 
- Joen puolella ei ovea ja kuistia. 
 

 
Missä alkuperäiset? 
mahdollisesti 
verotuskatselmus, 
tuomiokunnan arkisto, 
KA 
Kuka oli Eklund, 
milloin eli? 
 

1840-
luku 

Kadetti Wahlbergin tussilaveeraus Karl Johan Mauritz 
Nymanderin piirroksen mukaan 
- Päärakennuksessa kolme piippua ja lautakatto sekä 
pohjoisnurkan keittiökuisti (umpinainen). Joenpuolella ei 
ole kuistia. 
- Työväen- ja talousrakennusrivissä neljä rakennusta, 
vastaa isojakokarttaa vuodelta 1774 
- Kosken rannalla tunnistamaton rakennus 
 

 

? 
 
 

julkisivupiirros pihan puolelta Åkerfeltin kokoelma 
745.41.356 

1843 E.B. Lohrmannin suunnitelma suuren kivilinnan 
rakentamiseksi päärakennuksen rannanpuoleiselle sivulle. 
- kivinavetta ja kivimakasiini 1840-luku, rakennusmestarit 
Heikki ja Karl Kuorikoski 

orig. Valtion 
sotalaivaston 
keskusarkisto, Pietari 
TSGAVMF f19. Suomen 
osasto d.30. 
Mikrofilmikopio KA. 
Sisältää myös 
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selostuksen ja 
kustannusarvion   
 

1845 Litografia kirjasta ”Finland framstäld i teckningar” (MV 
neg. 31619B), Johan Knutson. 
-päärakennuksessa lautakattoraja 
-rannassa liittopytinki 
-rannassa kellari/ulkohuone ja kasvilava 
-taustalla v. 1842 valmistunut kivimakasiini ja Tammelaa 
edeltäneen pitkän pehtoorin talon pääty 
 

 

1869 Omistajaksi Menshikovin poika Vladimir. 
 

 

1874 Vuokralaisena valtioneuvos Karl af Hellen vuoteen 1898 
asti. 
 

 

1898 Omistajaksi kornetti Ivan Nikolajevitsh Menshikov-Koreish, 
joka hakkautti ja möi tilan metsät. 
 

 

1900-
luvun 
alku 

Valokuva (MV arkisto, neg?) päärakennuksesta kosken 
puolelta. 
 
Valokuva (MV arkisto, neg. 33013) samasta suunnasta, 
lähempää kuin edellinen, puut hieman kasvaneet 
-kolme piippua, katto pärettä 
-korkeat tikkaat katolle 
-kuistien pilarit kapenevat aavistuksen ylöspäin, ristikot 
tummat, tähdet nykyistä sirommat 
-parvekkeella lipputanko 
-keittiökuisti vinksallaan 
-julkisivussa keittomaali, laikuttain tummunut, alempi 
koristelista valkoinen, kuistin alaosa keltainen? 
-keittiön porras yläkertaan näkyy ikkunasta 
 
Postikortti (MV arkisto), johon kirjoitettu 1906, 
päärakennus kosken puolelta, etelämmästä kuin edelliset 
-parvekkeella lipputanko 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onko kerroslistan 
päällä peltiä?  

1907 Anjalan majoraatti palautettiin Suomen valtiolle. Maat 
jaettiin alustalaisille (aluksi vuokralla, 1920-luvulla 
myytiin).  
Jatkossa vuokrattiin erikseen virkataloa (Anjalan kantatila) 
, joka sisälsi pellot, metsät ja talousrakennukset sekä 
puutarha- ja puistotilaa (Anjalan koskitila), johon kuului 
päärakennus ja puutarhat. 
 
Kartta  
-päärakennuksessa kuistit molemmilla puolilla 
-pohjoispuolella pieni talousrakennus (ulkohuone?) 
-liittopytinki paikallaan 
-puutarhurin talon yhteydessä kolme muuta rakennusta 
 

 
 
 
 
 
 
KA 57 M 112 / 4 
 
 
Sotilasvirkataloarkisto 
909, Asutushallituksen 
arkisto, KA  
 

1910 Valokuva Signe Brander (MV arkisto) päärakennuksen 
etupuolelta 
-kolme piippua, pärekatto 
-kuistin pylväät kapenevat, ehkä kaarevat 
-ristikon tähdet lyhyet ja kapenevat 
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-parvekeella lipputanko 
-kukkaympyrän keskellä pylväs 
 

1911 Liittopytinki siirrettiin 1911 Wredebyn kartanoon 
Muhniemeen, jossa se edelleen on. 
Valokuva Lyyli Vehviläinen 1912: Anjalan kylä ja hovi 
Kymenlaaksossa: 
- olkikatto, jyrkkä harja, vaakavuoraus, nurkkapilasterit, 
kolme ikkunaa päädyssä joelle päin, kaksi sivuilla, ikkunat 
12-ruutuiset. 
Valokuva Anjalan historia  

  

1913 Puutarhatila vuokrattiin kartanon entiselle puutarhurille 
Johan Nymanille vuoteen 1920. 
 

 

1915-
1916 

Johan Nymanin poika Kalle Niinivaara muisteli 
katselmuksessa 1920: 
-valtio kustansi vesikaton ja syöksytorvien laiton ja 
kuistien uusimisen sekä puutarhurin talon kivijalan 
uusimisen 4 tai 5 vuotta sitten.  
-päärakennus rappiolla, voitu käyttää vain vähän aikaa 
kesällä (ollut kuutena kesänä 1914-1920 vuokralla Matilda 
Blomsterilla) 
-sisäikkunat tuskin koskaan käytössä 
-Blomster ottanut sisäikkunoista ruutuja ulkoikkunoiden 
korjaamiseen 
 

 
Tässä vaiheessa 
peltikatto? 

1920 Vuokralaiseksi Matilda Blomster.  
Lähtö- ja tulokatselmuksessa päärakennukseen liittyvä 
korjausluettelo:  
-pohjoispään savupiiput korjattava 
-sisäikkunoista puuttuu 52 lasiruutua 
-ikkunat korjattava ja maalattava 
-lattiat uusittava ja maalattava 
-yläkerrassa 9 uunia korjattava 
-alakerrassa 4 uunia uusittava, loput korjattava 
-kuistit korjattava ja maalattava, raput tervattava 
-päärakennus maalattava (ei maalityyppiä, hinta 1500,-) 
 

 
 

1930-
luku 

Valokuva etupihasta (MV arkisto) 
-parvekkeen detaljit erottuvat melko selvästi 
-lipputankoa ei ole 
-kukkaympyrän pylväs erilainen kuin aikaisemmin 
 

 

1933 Vuokralaiseksi kirjapainonomistaja (faktori) Heikki 
Markkanen. 
 

 

1934 Taloudellinen katselmus 
-päärakennuksessa peltikatto 
-kuntoarvio 7 (1-10) 
-kaikki ikkunat kunnostettava ja maalattava 
-keittiön rintapaneeli öljymaalattava 
-keittiön porras (kuisti?) korjattava ja kaiteet maalattava 
-pihanpuoleisten alakerran huoneita kunnostettava (ovet, 
lattiat, katot öljymaalattava) 
Muut rakennukset (käymälä, puuvaja, kellari, jääkellari, 
käymälä, puutarhurin asunto) kunnossa. Viinihuone eli 
ansari ”on loppuun käytetty ja aivan laho, tarpeettomana 

 
Palovakuutus Suomen 
maalaisten 
paloapuyhtiössä (339 
000,-) 
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purettava. 
 

1937 Taloudellinen katselmus 
-päärakennuksen ikä vuosissa 105! > Rakentamisvuosi 
1837?. 
-edellisessä tarkastuksessa annetut määräykset suurelta 
osin toteutettu 
-koskihuoneen (?) kattopaperi uusittava, pienen 
ruokasalin, oikealla olevien kahden huoneen ja 
vasemmalla puolella olevan huoneen lattia maalattava 
-ulkoparvekkeiden lattiat tervattava 
-keittiön rappujen (sisä?), ruokasäiliön ja tarjoiluhuoneen 
lattiat maalattava 
Muut rakennukset (käymälä, puuvaja, kellari, jääkellari, 
käymälä) kunnossa, puutarhurin asunnossa korjaustöitä. 
 

 

1939 Tila maataloushallituksen hallintaan, Kymenlaakson 
maamieskoulun havaintotilaksi.  
 
Lähtö- ja tulotarkastus 
-päärakennusta viime vuosina huomattavasti kunnostettu 
-korjauksia vielä mm. seinäpapereiden uusimista, uunien 
valkaisua, hiililevyjä uunien eteen, lattioiden maalausta, 
ikkunoiden ja ovien maalausta 
-keittiön portaiden kaide maalattava (sisäporras) 
Muut rakennukset (käymälät, kellari, halkokatos) 
kunnossa, jääkellari purettava, puutarhurin asuntoa 
korjattava 
Vaadittiin kaikkien sisäkattojen valkaisua liimavärillä, 
mutta vaatimuksesta luovuttiin, sillä liimaväri ei pysy osan 
vuotta kylmillään olevassa rakennuksessa. 
Vuokramies Markkanen ilmoitti  
-korjanneensa 16 huonetta, osa kahteen kertaan,  
-piti turhana uusia puutarhurin asunnon ikkunanpuitteita, 
sillä rakennus on laho 
-oli vuorannut puutarhurin asunnon rimalaudoituksella (ei 
korvausta, sillä Asutushallitus oli aiemmin päättänyt 
maksaa rappauksen) 
-oli teettänyt päärakennuksen eteläpäähän uudet portaat 
sekä uusinut keittiön portaat omista puutarpeista (ei 
korvausta, sillä rakennettu omaa mukavuutta varten) 
-oli asennuttanut vaippapäällysteiset sähköjohdot, joista 
vaati korvausta (korvaus) 
 

 
 
 

1939 Jutikkala, Nikander: ”Säterier och storgårdar i Finland” 
-”kivinen viljamakasiini on rakennettu pommitetun 
päärakennuksen kivistä”, s.720 
 

Onko kuvia? 

1949 Päärakennus vuokrattiin siirtoväen asuttavaksi 
- Uusi sisäänkäynti eteläsivulta 
- Uusia helloja ja uuneja 
- Uusia väliseiniä 
 

 

1952 Tarkastus 7.9.1952 (P.Riihimäki) 
-runko, ulkovuoraus, ikkunat ja ovet korjauskelpoisia 
-joenpuolen kuisti poissa 
-pihanpuolen kuisti ja keittiökuisti huonossa kunnossa 
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1953 Kartano siirtyy opetusministeriön hallintaan 15.4.1953,  

tarkoituksena avata museona. 
Omistajana Kymenlaakson maakuntaliitto. 
 
Mittauspiirustukset (Th. Lindqvist) I ja II kerros 
 
Tarkastus 15.5.1953 
-perustusta vahvistettava, kivijalkaa kiilaten vahvistettava 
-vesilista uusittava, reunaan olisi höylättävä entisen 
mukainen koriste 
-molemmat vilpolat ja keittiön porras uusittava 
-päätyseinän porras ja oviaukko poistettava 
-myöhäisemmät hormit ja piiput poistettava, muut 
entisöitävä 
-ikkunat korjattava 
-ulkolaudoitus osin korjattava 
-rakennuksen seinät, kuistit ja ikkunat maalattava ulkoa 
joko öljy- tai jollakin kestävällä patenttivärillä  
-myöhemmin rakennetut väliseinät, uunit, hellat, komerot, 
tukitut aukot poistettava 
”Käydessämme Wredebyn kartanossa neuvottelemassa 
kartanon entisöimisestä paroni Wrede lupasi avustaa 
kartanon entiselleen saattamisessa saatuaan sitä varten 
mittauspiirustukset.” 
 

 
 
 
 
MV/RHO:n arkistossa 
 
 
 
2 ½ ” x 8 ” 
mäntylankkua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalustus 1800-luvulla 
754.3.0011-0012 
perustuu tähän? 

1954 Katselmus 30.9.1954 
-vuokralaiset muuttaneet 
-kuntotarkastus (vrt. 1952) 
-muut rakennukset: hirsinen puuvaja, puinen 
asuinrakennus, kivinen viljamakasiini, puuvaja) 
 
Kustannusarviot (rkm Uuno Immonen, Kouvola) 
-kaikkien kuistien rakentaminen 
-kivijalan korjaus ja saumaus 
-seinämaalaus maitoöljymaalilla (kestävämpi kuin entinen 
KEITTO-VESIMAALI) 
-ikkunat, ovet, kuistit ja listat maalaus 
lyijyvalkoisöljymaalilla 
-ulkoportaat ja tasot karbolineum tai kreosootti 
-vesikaton rakenteiden korjaus, galvanoitu levykatteen 
korjaus ja maalaus, ylim. Hormien purku. 
+ sisätyöt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siis ollut vielä 
keltamulta! 

1955 Ulkokorjaukset (rkm Antero Kauppi, Inkeroinen) 
-korjausten toteutus maalari ja puuseppä Eino Teittinen ja 
rouva Martta Teittinen 
-alakerrassa entistettiin yksi huone ja halli, yläkerrassa 
kaksi huonetta ja halli 
 

 

1956 Sisäkorjaukset ja restaurointi (Th. Lindqvist) 
-kesä 1956 – kevät 1957 
 
Lopputarkastus 18.10.1956 
-alakerrassa vanhat tapetit poistettu ja seinät rapattu ja 
pahvitettu ja maalattu barokkisävyisiin väreihin 
-yläkerrassa poistettu vanhat pahvit ja tapetit ja korvattu 
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uusilla 
 

1958 Viljamakasiinin kunnostus kahvilaksi (Th. Lindqvist) 
 

 

1959 ulkomaalaus katselmus 30.9.1974 
1963 Tarkastus (Th. Lindqvist) 

-päärakennuksen ikkunat ja 3 parvekkeen ovea korjattava 
 

 

1968 Kustannusarvio (E. Teittinen) 
-parvekkeiden yläosien korjaus 
-peltikaton maalaus 
-ikkunoiden maalaus 
 
Maalaustyöselitys (Th. Lindqvist) 
-katto, ulkoseinät, ikkunat, ovet 
 

 

1969 Kymijoen rannassa sijainneet asuinrakennus ja puuvaja 
purettu Muinaistieteellisen toimikunnan luvalla 12.11.1969 

 

1970 Puutarhurin / vahtimestarin asunto purettiin rannasta. 
Valokuva ja piirustukset MV arkistossa. 
 
Matkakertomus 8.5.1970 (M. Kairamo, E. Härö) 
-julkisivun maalaus lateksilla, entisen keltainen 
-vaakalista muutettiin valkoisesta keltaiseksi 
-ikkunoiden ja ovien väri muutettiin valkoisesta 
helmenharmaaksi 
 
(Arvio 1981: pohjamaalaus TEHO-öljymaali/valkoinen, 
valmiiksimaalaus PIKA-TEHO-lateksimaali/keltainen, 
peltiosat PANSSARIMAALI. Edellisen kerran maalattu 
1950-luvulla.) 
 
Päärakennuksen kuistien yläosien uusiminen, ikkunoiden 
korjaus ja julkisivujen maalaus valmistui 20.7.1970.  
 

 

1971 Puretun asuinrakennuksen kivijalan päälle pystytettiin 
Nastolan Arrakoskelta siirretty puinen viljamakasiini 
(Engelin suunnittelema?), johon sijoitettiin C.H. Wreden 
veistoskokoelma.  
-uusi ulkovuoraus (karkea) ja katto peltiä 

 

1974 Katselmus 30.9.1974 
-murtohälytyslaitteet 
 

 

1981 Voimalan rakennustyöt alkoivat. 
 
Matkakertomus 12.1.1981 (S.Häkli) 
-kartanon ja makasiinin kunto kirjattiin ja valokuvattiin 
ennen voimalaitoksen räjäytystöitä 
-ulkomaalausohjeita pyydetty 
-sokkelissa ja vuorauksessa vaurioita 
 
Väriselvitys 29.1.1981 (P.Kaarto) 
-ovet ja ikkunat: valkoinen, vaalean keltainen, vaalean 
harmaa 
-seinät ja listat: okra, valkoinen, okra 
 
Ulkomaalausohjeet (H.Havas, P.Pietarila) 

 
 
 
Kirjaus ja valokuvat? 
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-pohjamaalaus Siva, valmiiksimaalaus Uula 
 

1989 Kartanomuseo siirtyi 30.1.1989 Museoviraston hoitoon.  
Korjaustyöt hoiti Kymen rakennuspiiri. 
 

 

1990 Matkakertomus 23.2.1990 (M.Ivars) 
-päärakennus hyvässä kunnossa, paitsi julkisivu (maalaus) 
 

 

1992 Hyönteisvauriotutkimus (Satimus) 
-ei lahoa alapohjassa 
 

 

1993 Matkakertomus 9.6.1993 (M. Mattinen, P. Pietarila) 
-Kymen rakennuspiiri käynnisti korjaus- ja maalaustyöt 
ilman kuntokartoitusta 
-töiden suorittaja Anjalan Maalaus Oy, hyvät olosuhteet 
-julkisivujen maalaus Herrgård -öljymaalilla kahteen 
kertaan ohentamatta, sävy 1402e, valkoiset osat 
Monicolor 6066.  
-peltikaton pesu ja maalaus TRK-peltimaali, sävy 75% 
tumma kupari + 25% musta 
-kattokorjauksen aikana syntyi vesivaurioita  
-terassit ja tasot Pinotex 
-ulkovuorauksen alin lauta ja sokkelilauta osin pellitetty 
-ikkunapeltejä uusittu 
-ikkunakorjaukset huolimattomasti (kymmenen ruutua 
uusittu, alapuitteita uusittu erilaisella profiililla, kiinnitys 
ristipääruuvein, aluskitti puuttuu) 
-ikkunat maalattu vain ulkopuolelta ja umpeen 
-joen puolen parvekkeen kohdalla lahovaurioita seinässä 
-pihanpuolen parvekkeen oven peili halki, korjattava 
-veistoskokoelman sokkeli ja liittopytingin kivijalka 
korjattava 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korjattiin, milloin? 
Korjattiinko? 

1994? Joen puolen julkisivussa hirsikorjauksia. 
 

 

1996 Päärakennuksen II kerroksen Metsästäjänhuoneen 
vesivauriokorjauksia, syntyneet kattokorjauksen aikana. 
 

 

1999 Syksyllä julkisivujen maalinpoisto (infrapunalämmitin 
Speedheater ja mekaaninen kaapiminen): 
- urakoitsija Juhani Pilli 
 

 

2001 Julkisivujen ja rungon puukorjauksia: 
- Urakoitsija Henri Simpanen 
 
Julkisivujen maalaus: ulkovuoraus keltamultamaali, 
yksityiskohdat öljymaali (valkoinen, kimröökiharmaat) 
- urakoitsija Juhani Pilli 
 

 

2002 18 kpl ikkunoita puukorjaukset ja maalaus. 
 

 

2003 päärakennuksen ikkunoiden konservointi- ja kunnostustyö 
(Puupaja Pettersson/Päivi Pettersson) 

 

 

























 

 

 

Anjalan kartano – Villikkala 1790-luvulla Anjalan kartanon palon jälkeen 

Kansallisarkiston tiedoista koonnut Irma Lounatvuori 2006 

 

 

Villikkala oli Otto. G. Wreden pääpaikka, myös Rabbe Gottliebin aina 1770-luvulle saakka, isojako 

1774 

Kesäkuun 15. 1775 kartanossa vieraili Kustaa III. Kolme viikkoa myöhemmin syntynyt poika sai 

nimekseen Gustaf. Gustafista tuli 1803 Anjalan isäntä. 

 

 

Rabbe Gottlieb Wrede piti jo elinaikanaan 1803 omaisuudenjaon:  

Manttaaliluettelossa Anjala ja Rabbelugn erotettiin vasta 1801, virallisesti 1805 
 
 
 
Kansallisarkisto 
 
Geometriskk Delineation öfwer Ummeljoki, Aniala och Värälä Byars Skogseagor  i Elimä Sockn. 
Förfärdigat år 1703 E. Bergström 
 
Ruotsista saadut mikrofilmit VA mf FR 346 
 
Raportteja 1788–1790 sodan menetyksistä  
R. G. Wreden anomus 28.4.1793 Värdering räkning närmare 7000 Dl, 10.000 dl skada 
förlorade gården 2ne stora nybyggnader 
5. mars 1793 Willikkala 
 
 
Manttaalikirjatietoja, Kymen lääni mikrofilmit 
 
 
Elimäki, Anjalan kartano 
 
Inspehtoori Benjam Weckman isonjaon aikana (1774). 

 
1791 vouti + piika, puutarhuri Nordberg, snickare Ekberg 
1792 renkivouti, piika, puutarhuri Nordberg, kalastaja, 2 renkiä 
1793 renkivuoti Anders Westerberg, piika, renki 
”hela Anjala gård upbränd och plunderad af fiende 



Anjala gård är af fiende totalt till husen upbränd och till ägorne förstörd, 

utan at någon del ännu kunnat bringas i stånd, hälft och underliggande arbetare 

undergåt lika öde, utsötes hos Ekberg (vouti) och Nordberg.(manttaalikirja 1793) 

 
Rippikirjat 1793–1798  
 
1794 renkivouti Anders Westerberg, 2 piikaa, 3 renkiä, puutarhuri Nordberg, puuseppä Adam 
Ekberg 
1795  4 piikaa, 5 renkiä, vouti Anders Westerberg 
1796 vouti Johan Berg, 7 renkiä, 4 piikaa, puuseppä Jacob Nygren 
1797  vouti Johan Berg, puutarhuri Pehr Nordberg 
 
 
Anjala 1798  
Friherre Rabbe Gottlieb Wrede, rouva + kuusi lasta (Gustaf s. 1775 + Frederika Lovisa Tigerstedt) 
hushållerska Greta, runsaasti palvelusväkeä, mm. kalastaja, mylläri, räätäli, inspehtoori,yli 10 
renkiä, suutari, puutarhuri Pehr Nordberg 
 
ELI VIIMEISTÄÄN 1798 ON UUSI PÄÄRAKENNUS OLLUT VALMIINA koskapa perhe oli 
lähtenyt Villikkalasta ja asettunut Anjalaan. 
 
saman vuonna Villikkalassa tilavouti Bergman 
 
1799  Gustaf Wrede med Frederika Lovisa Tigerstedt 
1801 Anjala, Gustaf Wredes folk, Gustaf Wrede boende i Jorois 
 
1810 
Anjala Gustaf Wreden ja Frederika Lovisa Wrede + lapsia (synt. 1796, 1800, 1802 
sekä neiti Wrede (* 1779) 
1810  
Villikkalassa vouti henrik berg + maria Lisa berg + 2 lasta 
 
************* 
Gustaf Wrede toimi aktiivisesti Anjalan kirkon korjaamisessa 1790-luvun ensimmäisinä vuosina, 

austöiden puuseppä Nygren Anjalassa 1797 asti, kirkon sisustus valmistui jo 1793. 

 
puisto  

Anjalassa puutarhurimestari Johan Gustaf Södergren mm.1829 

1820-luvulla käsityöläisiä mm. maalari, suutari, kalastaja, mylläri, räätäli, seppä 
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VIITE 1 REFERENS 

lausuntopyyntönne 10.3.2008 

ASIA 1 ÄRENDE 

Kymijoen ranta-alueen osayleiskaavan tavoitteet, visio ja kehityskuva sekä lähtökohtaraportti 

Museovirasto on tutustunut Anjalankosken Kymijoen ranta-alueen 
osayleiskaavan tavoitteisiin, visioon ja kehityskuvaan sekä 
lähtökohtaraporttiin ja antaa niistä seuraavan lausunnon. 

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Suunnittelu- ja kehittämistavoitteissa arkeologinen kulttuuriperintö on otettu 
hyvin huomioon. Suunnittelutyön perustietoja esittelevään 
lähtökohtaraporttiluonnokseen Museovirasto haluaa esittää seuraavia 
lisäyksiä. 

Luvussa 4. Suunnittelutilanne (s.13) sanotaan, että alueidenkäytön 
suunnittelun lähtökohtina käytetään viranomaisten laatimia valtakunnallisia 
inventointeja. Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten kohdalla 
lähteenä mainitaan Sisäasiainministeriön julkaisu Valtakunnallisesti 
merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (1983). Tämän 
julkaisun tieto on vanhentunutta. Kiinteiden muinaisjäännösten osalta 
lähteenä tulee mainita Museoviraston ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri. 

Luvussa 4.2 Maakuntakaava todetaan, että voimassa olevassa 
Kymenlaakson seutukaavassa on suunnittelualueelle merkitty 
muinaismuistokohteita. Näitä muinaismuistolain (295/63) suojaamia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä ei kuitenkaan ole merkitty suojelukohteiksi 
lähtökohtaraporttiluonnoksen liitteenä 1 olevalle suojelualuekartalle. 
Museovirasto pitää erittäin tärkeänä, että arkeologinen kulttuuriperintö 
otetaan huomioon kaavoitustyön kaikissa vaiheissa. Kiinteät 
muinaisjäännökset tulee merkitä muinaisjäännösrekisterin mukaisesti 
suunnittelukarttoihin . Edelliseen lausuntoonsa (639/303/2007, 19.12.2007) 
viitaten Museovirasto toivoo, että arkeologisen inventoinnin perusteella 
päivitetty tieto saadaan kaavoitustyön käyttöön mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. 

NERVANDERINKATU 13 / NERVANDERSGATAN 13, PLI PB 913, 00101 HELSINKI / HELSINGFORS. PUH /TEL (09) 40 501 , FAKSI / FAX (09) 4050 9300, museovirasto .ki~aamo@nba . fi , www.nba.fi 
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ASIA 1 ÄRENDE 

KYMIJOEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET, VISIO, JA KEHITYSKUVA SEKÄ 
LÄHTÖKOHTARAPORTTI 

Museovirasto on tutustunut Anjalankosken Kymijoen ranta-alueen osayleiskaavan 
tavoitteisiin, visioon ja kehityskuvaan sekä lähtökohtaraporttiin ja antaa niistä seuraavan 
lausunnon. 

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Suunnittelu- ja kehittämistavoitteissa arkeologinen kulttuuriperintö on otettu hyvin 
huomioon. Suunnittelutyön perustietoja esittelevään lähtökohtaraporttiluonnokseen 
Museovirasto esittää seuraavia lisäyksiä. 

Luvussa 4. Suunnittelutilanne (s.13) sanotaan, että alueidenkäytön suunnittelun 
lähtökohtina käytetään viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja. 
Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten kohdalla lähteenä mainitaan 
Sisäasiainministeriön julkaisu Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset 
suojelualuekokonaisuudet (1983). Tämän julkaisun tieto on vanhentunutta. Kiinteiden 
muinaisjäännösten osalta lähteenä tulee mainita Museoviraston ylläpitämä 
muinaisjäännösrekisteri. 

Luvussa 4.2 Maakuntakaava todetaan, että voimassa olevassa Kymenlaakson 
seutukaavassa on suunnittelualueelle merkitty muinaismuistokohteita. Näitä 
muinaismuistolain (295/63) suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä ei kuitenkaan ole 
merkitty suojelukohteiksi lähtökohtaraporttiluonnoksen liitteenä 1 olevalle 
suojelualuekartalle. Museovirasto pitää erittäin tärkeänä, että arkeologinen kulttuuriperintö 
otetaan huomioon kaavoitustyön kaikissa vaiheissa. Kiinteät muinaisjäännökset tulee 
merkitä muinaisjäännösrekisterin mukaisesti suunnittelukarttoihin. Edelliseen lausuntoansa 
(639/303/2007, 19.12.2007) viitaten Museovirasto toivoo, että arkeologisten inventointien 
perusteella päivitelty tieto saadaan kaavoitustyön käyttöön mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Osayleiskaavaratkaisun tueksi laaditussa Visio, tavoitteet ja kehityskuva -raportissa 
kirjatut suunnittelualueen yleiset kehittämistavoitteet ja ympäristöä koskevat 
toimintokohtaiset tavoitteet ovat rakennetun kulttuuriympäristön osalta asian mukaisia. 
Raportti täydentää yhdessä lähtökohtaraportin kanssa hankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa. 
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Tiedoksi : 

IHKO/JENfTTI /{pj 

Raportin liitteenä olevaan suojelualuekarttaan (liite 1, Airix Ympäristö 7.3.2008) on koottu 
Kymijoen ranta-alueen erityyppiset suojelualuerajaukset Valtakunnallisesti arvokkaan 
Kymijoen kulttuurimaiseman rajauksen tulee olla yhdenmukainen ympäristöhallinnon 
Hertta-järjestelmässä olevan rajauksen kanssa. Aineiston voi myös saada Museovirastosta 
osoitteesta paikkatieto@nba.fi. Valtakunnallisesti merkittävä, Kymijokeen ja Kymijoen 
kulttuurimaisema-alueeseen rajautuva Kotkan Hurukselan kylän kulttuuriympäristö olisi 
asianmukaista merkitä myös liitekarttaan, vaikka se sijaitseekin toisen kunnan alueella. 

Museovirasto on kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeneessa 
lausunnossaan 19.12.2007 esittänyt, että kaava-alueelta tehdään osayleiskaavan 
tavoitteita sekä kaavamerkintöjen ja -määräysten laatimista tukeva rakennetun 
kulttuuriympäristön selvitys. Selvitystarpeesta ja selvityksen laatimisesta tulee kuulla 
Kymenlaakson maakuntamuseota. Maakuntamuseo toimii osayleiskaavahankkeessa 
rakennetun kulttuuriympärist~ .. n osalt muutoinkin ensisijaisena asiantuntijana. 
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I JOHDANTO 

Nykyinen Anjalan kartano on seissyt paikallaan Kymijoen rannalla nOin kaksisataa 

vuotta Ankkapurhan kosken luona. Se on nähnyt ja kokenut monia historian tapahtumia 

ja ollut joidenkin tapahtumien suoranaisena näyttämönä. Tällä hetkellä kartano näyttää 

siltä kuin se olisi vaipunut rauhalliseen uneen ja heräisi eloon vain kesäisin, kun sen ovet 

avataan tuhansille museovieraille. 

Tässä seminaarityössä on tarkoitus tarkastella vain yhtä kartanon huoneista. Kyseessä on 

kartanon lipunmyyntihuoneena käytetty keltainen huone. Tämä huone, kuten jotkin muut 

kartanon huoneista, on maalattu jolloinkin I 950-luvun jälkeen lateksilla, joka nyt jatku

van lämpötila ja kosteuserojen vaikutuksesta, on alkanut rapista seinistä ja katosta pois. 

Restaurointityössä on tarkoitus poistaa lateksi ja suojata alkuperäiset värikerrokset 

paperoinnilla. 

Työn toimeksiantajana toimi Museovirasto. Ohjaajina työprosessissa toimivat Anne Rä

sänen Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja SeIja Flink Museovirastosta. Valokuvat 

on kuvannut, jos ei erikseen mainita, Jenna Hyppönen. 

2 ANJALAN KARTANON mSTORIA 

Anjalan historia, Oksanen s. 1 00, Carl Wahlbomm piirros 
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Anjalan kartanon perustamiseen vaikutti suuresti Kaarle IX ja tämän veljenpojan Sigis

mundin välinen valtataistelu. Vuonna 1605, syyskuun 17. päivänä, lähellä Riikaa Kirk

holman kylän luona käydyssä taistelussa sotilaitaan johtanut Kaarle IX menetti taistelun 

tuoksinassa hevosensa ja oli kuolla tämän seurauksena. Liivinmaalainen Henrik Wrede 

pelasti kuitenkin Kaarle IX hengen antamalla tälle ratsunsa. Henrik Wrede itse puoles

taan kaatui samaisessa taistelussa. Kiitollinen Kaarle lahjoitti Wreden leskelle Gertrud 

von Ungemille 700 taalerin vuotuisen avustuksen ja 47 tilaa Porvoon pitäjästä ja Puk

kilasta sekä hiukan myöhemmin Kymenkartanon läänistä Elimäen neljänneksen 

(Oksanen 1981, s.lOO). 

Noin kahdensadan vuoden ajan Wredet isännöivät Anjalan kartanoa, välillä hyvinkin 

ankaralla tavalla, kunnes se siirtyi avioliiton kautta muihin käsiin ja lyhyiden omista

juuskausien jälkeen Suomen senaatin omistukseen. Suomen senaatti lahjoitti Anjalan 

kartanon kunnostusten jälkeen kenraalikuvemööri Menshikoville. 1900-luvun alkupuo

lella kartano siirtyi Suomen valtion omistukseen ja siitä tehtiin kartanomuseo 1950-lu

vulla suoritettujen restaurointi töiden jälkeen. 

2.1 Anjalan mahtavat omistajat 

Gertrud von Ungem, Kirkholman taistelussa kaatuneen Henrik Wreden leski, muutti lap

sineen Suomeen, missä meni naimisiin kamarineuvos Joakim von Berendes' n kanssa 

1609. Rouva Gertrud rakennutti useita kartanoita kuninkaan lahjoittamille tiluksilleen. 

Vuonna 1628, 8. heinäkuuta, Gertrud von Ungem sai oikeuden rakentaa kartanon Anja

laan. 

Von Ungemin rakennuttama kartano oli tehty kivestä ja siinä oli holvatut kellarit. 

Kartano rakennettiin Kymijoen rannalle kallion päälle. Mantereelle päin kartano oli kak

sikerroksinen ja joelle päin kolmikerroksinen. Anjalan kartanosta muodostui Wrede 

suvun pääkartano, vaikka harva suvun jäsen asui siellä pysyvästi. Gertrud von Ungem 

asui itse Anjalan kartanossa ja jakoi molemmille pojilleen omat asuinkartanonsa. 

Anjalan ensimmäinen omistaja oli hyvin itsellinen ja aikaan saapa nainen. Gertrud von 

Ungem, joka oli tottunut balttilaiseen tapaan kohdella maaOIjia, ei osannut käsitellä alus

talaisiaan. Tämä johti ongelmiin, jotka kulminoituivat myöhemmin hänen nuoremman 

poikansa, Carl Henrik Wreden aikana Elimäen levottomuuksiin. Elimäen levottomuudet 
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olivat selvä seuraus kahden tahon täydellisestä ymmärtämättömyydestä toisiaan kohtaan. 

Uudet balttilais-ruotsalaiset valtiaat vaativat vapauteen tottuneilta talollisilta ja vuokra

viljelijöiltä viikoittaisia työtunteja kartanoilIaan, he myös käyttivät usein arveluttavia 

keinoja kasvattaakseen suurta omaisuuttaan. Tätä ja monia muita epäoikeudenmukai

suuksia vastaan talonpojat vetosivat usein silloisiin hallitsijoihin. Valtaapitävät huomioi

vatkin kiitettävästi talonpoikia, mutta lopulta jatkuvat levottomuudet ja talonpoikien kär

simättömyys johtivat siihen, että he menettivät hallitsijoiden tuen. 

Vuonna 1761 Anjalan kartanon vuokra-aika päättyi, kun silloinen Anjalan kartanon 

omistaja Otto Gustav Wrede muutti asumaan Suomen puolelle Villikkalan kartanoon 

poikansa Rabbe Gottliebin kanssa. Anjalan kartano oli ollut vuokralla jo 1660-luvulta 

lähtien, eli siis noin sata vuotta. Vuodesta 1773 lähtien Anjalan kartanossa asui Otto 

Gustav Wreden leski Charlotta Regina Duffus. (Oksanen 1981 , 421 , 430) 

Alkuperäisen kartanon tuho Kustaan sodan aikana 1789 lopetti vuosiksi kartanoelämän 

Anjalassa,jossa oli isäntäväen lisäksi ollut kymmeniä palveluskuntaan kuuluvia henkilöi

tä. Vuonna 1792 palveluskuntaan kuului vain yksi renki ja yksi piika. (Oksanen 1981, 

430) 

1800-luvun alkupuolella valmistui uusi kartanorakennus. Sitä isännöi Rabbe Gottliebin 

vanhin poika Gustav, joka tosin muutti sieltä pois noin 1815 Varkauteen, mutta palasi ly

hyeksi aikaa takaisin. Rabbe Gottlieb, Gustavin isä asettui lopulta asumaan pieneen 

mökkiin Anjalan kartanon alueelle tyttärensä kanssa. Gustav Wreden kuoltua Anjalan 

kartano päätyi perikunnan haltuun ja lopulta hänen vävynsä kreivi Carl Gustaf Creutzin 

omistukseen. Creutz myi kartanon vuonna 1841 tai 1842 senaattori Otto Wilhelm Klinc

kowströmille. (Oksanen 1981,434) 

Senaatti oli etsinyt jonkin aikaa kartanoa, jonka voisi lahjoittaa Suomen kenraalikuver

nööri ruhtinas Alexander Menshikoville. Kenraali A. A. Thesleffin ehdotuksen 

mukaisesti senaatti osti kartanon Klinckowströmiltä ja lahjoitti sen keisarin luvalla 

kenraalikuvemöörille. Kartano kunnostettiin valtion rahoilla, sillä se oli hyvin huonossa 

kunnossa. Tällöin rakennettiin myös hakatuista kivistä kaakelitiilikattoinen navetta ja 

kaksikerroksinen tomilla varustettu jyväaitta, karjakeittiö ja tupa karjanhoitajille. 

(Oksanen 1981, 435) 



8(21) 

Alexander Menshikov, www.wikipedia.fi 5.4.2008 

Ruhtinas Menshikov kävi harvoin kartanossa ja hänen kuoltuaan kartanon peri hänen 

poikansa Wladimir Alexandrovits Menshikov. Valtioneuvos Kaarlo af Helen oli 

vuokralla Anjalassa vuodesta 1874, jonka jälkeen Aleksanteri III palautti kartanon 1894 

takaisin Suomen senaatille, koska Menshikovien rintaperillisiä ei enää ollut. Vuonna 

1898 kartanoa vaati itselleen kometti Ivan Nikolajevitsh Koreish vedoten siihen, että oli 

sukua edesmenneelle ruhtinas Menshikoville. Senaatti luovutti kartanon omistuksen 

Koreishinille, joka ryhtyi harjoittamaan riistoviljelyä ja hakkautti kaikki puut kartanon 

mailta. Ainoastaan kartanon puutarhassa kasvavat jalopuut säästyivät. 

1907 valtio otti jälleen kartanon haltuunsa. Tällöin kartanon maat jaettiin siten, että 

valtion omistukseen jäi vain kartano ja koski. Tämän jälkeen kartano oli vuokralla joi

takin vuosikymmeniä, eikä sille tehty juuri minkäänlaisia kOljauksia. Eräs vuokralaisista, 

Matilda Blomster, siirteli sisäikkunoiden lasiruutuja ulkoikkunoihin, sitä mukaa, kun 

ulkoikkunoiden ruutuja särkyi (Flink, 6). Toisen maailmansodan aikana kartanoon majoi

tettiin evakkoja. Muistona tästä löytyy portaiden alla olevan komeron ovesta joitakin 

nimiä ja vuosilukuja. Viimeisen vuokrasopimusajan jälkeen Suomen valtio kunnostutti 

kartanon ja teki siitä museon. 

2.2 Historian tapahtumien heijastukset kartanoon 

Tärkein vaikutus kartanon olemassa oloIle oli Kirkholman taistelu, jossa Henrik Wrede 
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pelasti sankarillisesti Kaarle IX:n hengen. Kirkholman taistelu käytiin Riikan lähellä 

1605, 17. syyskuuta. Tässä taistelussa ruotsalaiset joukot kohtasivat Sigismundin johta

man lukumäärältään vahvemman puolalaisen armeijan. Sigismundin ja Kaarlen välinen 

riita juontui lähinnä vallanhimosta. On myös väitetty, että vaikuttimena oli myös 

luterilaisen Ruotsin pelko katolista Sigismundia kohtaan. 

Tämä oli tapahtuma, joka antoi alkusykäyksen Anjalan kartanon perustamiselle. Talon

poikien ja kartanon isäntien välinen ristiriita ja kiista jatkui kartanon perustamisesta läh

tien 1800-luvulle saakka. Kiista oli vaikeaja lähes mahdotonta sovitella, ja joskus se jopa 

aiheutti väkivaltaisuuksia. Tämän johdosta silloiset hallitsijat joutuivat usein tekemään 

vaikeita päätöksiä ja ratkaisuja kiistan selvittämiseksi. 

Turun rauhan jälkeen vuonna 1743 Ruotsin ja Venäjän raja siirtyi Kymijokeen. Anjalan 

kartano oli siten aivan Ruotsin valtakunnan rajalla. Kartanon sijainti oli siksi hyvin koh

talokas vuonna 1788 alkaneen Kustaa III ja Katariina II välisen sodan takia. Sodan yhte

nä taustana oli Kustaa III:n toive saada takaisin Ruotsin menettämiä alueita. 

Kymijoen toisella puolella olleet venäläisjoukot ampuivat tykeillä Anjalan kartanon 

tuleen seuraavana vuonna eli vuonna 1789 heinäkuussa. Perimätiedon mukaan kuningas 

itse oli Rabbe G. Wreden kanssa katsomassa kartanon paloa läheiseltä Värälän kunin

kaanvuorelta. Kuningas oli kehottanut Wredeä menemään pelastamaan kartanoa, mutta 

tämä oli sanonut, että hänen paikkansa oli kuninkaan vierellä. 

Kartanossa tehtiin myös upseeriston kesken kapina sodan aikana. Ruotsin armeijan up

seerit olivat nimittäin majoittuneet kartanon maille. Kartanon edessä joen rannalla ol

leessa rakennuksessa upseerit allekiIjoittivat kuuluisan Anjalan liittosopimuksen, mikä 

voidaan pitää aivan selvänä kapinana. Jo ennen tätä tapausta upseeristo oli osoittanut 

kapinahenkeä lähestymällä Venäjän keisarinna Katarina II:sta Liikkalan nootin nimellä 

kulkevan kiIjelmän yhteydessä. Tämä oli hyvin ikävä tapaus kartanon isännän kannalta, 

sillä tämä oli henkeen ja vereen kuninkaan puolella. Kuningas oli Anjalan liiton aikoihin 

Suomen puolella ja hänen oli suorastaan vaarallista oleilla upseeriston läheisyydessä. 

Vuonna 1792 maaliskuussa tapahtuneen Kustaa III murhan suunnittelijoissa oli itse 

asiassa mukana samat henkilöt, jotka olivat olleet päähenkilöinä Anjalan liiton solmi

misessa ja Liikkalan nootin kirjoittajina. 
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Vuosien 1808 ja 1809 aikana käydyn Ruotsin ja Venäjän sodan seurauksena Suomen 

alue siirtyi Venäjän vallan alle. Tämä sota sai alkuunsa Tilsitin sopimuksesta, jossa 

Ranskan keisari Napoleon 1 ja Venäjän keisari Aleksanteri 1, jakoivat Euroopan 

keskenään. Sopimukseen kuului Suomen anastaminen Venäjälle. Sota alkoi, kun 

venäläiset ylittivät silloisen Ruotsin ja Venäjän välisen rajan yöllä 21.2. 1808. 

Anjalan kartanon silloiset omistajat Rabbe G. Wrede ja tämän poika, Gustav kieltäytyivät 

osallistumasta Porvoon valtiopäiville, ja vannomasta uskollisuuden valaa Venäjän keisari 

Aleksanteri I:lle. Tästä huolimatta heitä ei karkotettu vallatusta Suomen ruhtinaskunnas

ta. Porvoon valtiopäivät alkoivat 28. 3 1809 ja sinne oli kutsuttu edustajat kaikista sää

dyistä. Sota ei ollut edes vielä ohi tässä vaiheessa, sillä se päättyi vasta 17.91809. 

1800-luvun edetessä Venäjä pyrki saada Suomea tiukemmin hallintaansa. Tämä johtui 

siitä, että Suomen puolella alkoi kansallismielisyys ja -ylpeys nostaa päätään. Se ei 

kuitenkaan ollut epätavallista, sillä se oli vallitseva 'muoti-ilmiö' Euroopassa 1800-luvun 

puolivälissä. Vuosina 1831 - 1855 Suomen kenraalikuvernöörinä toiminut ruhtinas Alek

sander Sergejevits Menshikov, auttoi Suomen erioikeuksien säilyttämisessä ja vahvista

misessa, vaikka tukikin Nikolai Ln tiukkaa venäläistämispolitiikkaa. Tästä kiitoksena 

Suomen senaatti lahjoitti Anjalan kartanon ruhtinas Menshikoville perinnölliseksi omai

suudeksi. 

Toisen maailmansodan aikana käydyt taistelut Suomen ja Venäjän välillä johtivat siihen, 

että Suomeen virtasi suuri määrä Karjalasta kotoisin olevia evakoita. Näiden pakolaisten 

asuttamiseksi tehtiin suuria jäIjestelyjä. Anjalan kartanoon sijoitettiin jonkin verran eva

koita. Jokainen perhe sai vähintään yhden huoneen asuttavakseen. Eräs nainen, joka oli 

sijoitettu perheensä kanssa Anjalan kartanoon, muisteli nukkuneensa pienenä tyttönä 

portaiden alla olevassa komerossa. 

Viimein 1950-luvulla kartano oli jälleen suurten ratkaisujen edessä. Viimeisin vuokra

sopimus oli päättynyt ja valtion tuli tehdä ratkaisu kartanon suhteen. Jotkin tahot halusi

vat kartanon purettavaksi ja paikalle kalliita asuntoja. Onneksi kartanolla on niin värikäs 

historia, että se päätettiin restauroida ja avata museokäyttöön. 
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3 ANJALAN KARTANON PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIA 

3.1 Alkuperäinen päärakennus 

Anjalan kartanon alkuperäinen päärakennus rakennettiin Anjalan kylän peltomaille 

Kirkholman taistelussa kaatuneen Henrik Wreden lesken toimesta. Vuonna 1628 8. 

heinäkuuta Gertrud von Ungem sai oikeuden rakentaa kartanon Anjalaan. Kartano 

rakennettiin kylän maille, mikä aiheutti suurta erimielisyyttä rakennuttajien ja kyläläisten 

kesken, sillä kyläläiset pakotettiin enemmän tai vähemmän luopumaan peltosaroistaan 

mitätöntä korvausta vastaan. Viimeistään vuonna 1630 päärakennus oli valmis asuttava

ksi. Alkuperäinen kartanorakennus sijaitsi hiukan rannempana kuin nykyinen pääraken

nus. 

Kartano oli kolmikerroksinen joelle päin ja mantereelle päin kaksikerroksinen. Kartanon 

julkisivu oli joelle päin, ei mantereelle kuten nykyinen päärakennus. Rakennuksessa oli 

holvatut kellarit ja se oli rakennettu täysin kivestä. Mantereelta päin kartanolle johti kak

soiskäytävä, jota reunustivat suuret lehtipuut. 

Rakennuksesta ei ole olemassa juuri minkäänlaisia dokumentteja. 1809 vuodelta peräisin 

olevan piirroksen arvellaan esittävän alkuperäistä kartanoa, mutta siitä ei olla täysin var

moja, sillä piirros on tehty paljon sen jälkeen, kun alkuperäistä rakennusta ei enää ollut. 

Toisaalta piirroksen esittämä rakennus näyttää puiselta, kuten nykyinen päärakennus on. 

Anjalan historia, Oksanen s. 105 Charlotte Knorringin piirros, Mariestadissa 27.1.1809 
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Vuosina 1788 - 90 käyty Kustaa III:n ja Katariina II:n välinen sota vaikutti suuresti Anja

lan kartanoon. Ruotsin ja Venäjän valtakuntien välinen raja kulki Kymijoessa tuolloin. 

Osa Ruotsin armeijan upseereista majoitettiin Anjalan kartanon maille. 

Suurin osa upseeristosta osoitti kapinamieltä kuningasta vastaan ja solmi keskenään An

jalan liittona twmetun sopimuksen ja kirjoitti Anjalan liittokirjeenä twmetun valituksen 

kuninkaalle. Kartanon silloinen omistaja Rabbe Gottlieb Wrede ja tämän poika Gustav, 

eivät osallistuneet tähän kapinalliseen toimintaan, vaan pysyivät uskollisina kurun

kaalleen. 

Venäläiset ampuivat tykistötulta rajan toiselta puolen kartanoa kohden luultuaan kivi

kartanoa linnoitukseksi. 25. heinäkuuta 1789 kartano syttyi tuleen tykistön pommituksen 

takia. 160-vuotias kartano tuhoutui täysin tulipalossa. 

3.2 Nykyinen päärakennus 

Anjalan kartano 

Vanhan päärakennuksen tuhouduttua, kesti jonkin aikaa kunnes Anjalan kartano sai jäl

leen uuden päärakennuksen. Nykyinen puinen kartano rakennettiin jolloinkin 1800-luvun 

alkupuoliskolla. Tarkkaa rakentamisajankohtaa ei tiedetä, mutta erään lähteen mukaan se 

olisi voinut olla noin 1810 (Anjalan kartanon rakennushistoria, Flink, 2.). 
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Nykyinen kartano on rakennettu uusklassiseen tyyliin. Kartanorakennus on ankaran 

symmetrinen. Se koristettiin tyylin mukaisesti katto- ja vyölistoilla ja maalattiin luulta

vasti jo tällöin keltaiseksi. Katto tehtiin tyylin mukaisesti nelilappeiseksi (Oksanen 1981, 

431.). Rakennuksen valmistumisajankohdasta johtuen, siinä on havaittavissa viitteitä niin 

klassismista kuin empirestä. Ikkunat kartanossa ovat klassismin tyylisuunnan mukaisia. 

Ovet ovat osittain klassismin tyylin mukaisia osittain empiren. Huoneita kartanossa oli 

viisitoista keittiön ja kolmen hallin lisäksi. Rakennus on hyvin symmetrinen ja säännön

mukainen. Väritys huoneissa on ollut empiren tyylin mukainen. 

1800-luvulla muodikkaimmissa interiööreissä seinäpinnat maalattiin mahdollisimman 

voimakkailla ja puhtailla väreillä. Empiretalon huonesarjan väreihin kuuluivat ainakin 

sininen, vihreä, keltainen, roosa ja harmaa. Vaatimattomammissa kohteissa kalliimmat 

siniset ja vihreät oli korvattu siniharmaalla tai oranssiin vivahtavalla keltaisella tai 

"lohenpunaisella". Huoneiden sisustuksen puuosat maalattiin edelleen harmaan sävyillä. 

Harmaat olivat astetta vaaleampia kuin kustavilaisella ajalla. (Pietarila 2004, 88.) 

Seinäpintojen voimakkaat värit rajautuivat entistä vaaleampiin listoihinja oviin. Kontras

ti väripintojen välillä kasvoi . Huoneiden koristelu keskittyi seinien yläosiin, holkkalis

toihin ja kattopinnan reunoille ja katon keskipisteeseen. (Pietarila 2004, 88.) 

l840-luvulla kartano ostettiin Suomen senaatin toimesta. Kartano oli tuolloin huonossa 

kunnossa. Kunnostustöiden jälkeen kartano lahjoitettiin maineen kemaalikuvemööri 

Menshikoville. Kunnostustöiden aikana kartanon alakerrassa suoritettiin joitakin raken

teellisia muutoksia. Huonejärjestystä muutettiin ja portaat siirrettiin. Pohjoispäädyn hirsi

seinät ala- ja yläkerrassa ovat täysin eri paikoissa ja alakerran keskiseinälinja ei ole yhte

näinen. (Anjalan kartanon rakennushistoria, Flink, 4.) 

Kartanossa ei tapahtunut tiettävästi suuria muutoksia 1840-luvun jälkeen. Toisen maail

mansodan jälkeen kartanoon majoitettiin evakkoja. Tällöin kartanossa on tiettävästi tehty 

joitakin muutoksia esimerkiksi eteläpäähän tehtiin kolmas sisään tulo, joka sittemmin 

poistettiin luultavasti 19S0-luvun restaurointitöiden aikana. Tästä restaurointihankkeesta 

ei ole säilynyt mitään dokumentointeja, vaikka siitä tehtiin kirjallinen raportti. Ilmeisesti 

kaikki paperit ovat kadonneet. Kartano oli ennen restaurointi töitä myös purku-uhan alla, 

mutta onneksi tätä ei koskaan tapahtunut. 
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4 ANJALANKARTANON LIPUNMYYNTIHUONE 

Huoneen alkuperäinen tarkoitus ei ole tiedossa, mutta sen sijainti eteishallin oikealla puo

lella (Liite 1.) ja huoneen sisäänkäynnin koristeelliset karmit ja väritys viittaavat siihen, 

että kyseessä olisi voinut ehkä olla kartanon isännän työhuone tai salonki, johon vieraat 

ohjattiin ensimmäiseksi, mutta tämä on vain allekiIjoittaneen ja muutaman muun arveluja 

lähinnä huoneen värityksen johdosta, joten sitä ei voida pitää kovin perusteltuna. 

Lipunmyyntihuone on noin 4,5 metriä leveä, noin 5 metriä pitkä ja noin 3 metriä korkea 

(Kts. Liite 2.). Huoneen hirsiseinät on savirapatut ja maalatut. Huoneessa on ollut tak

kaJuuni, mutta se on purettu jossakin vaiheessa. Ehkä 1950-luvulla, jolloin korjausten 

yhteydessä osa uuneista ja takoista poistettiin. Huoneeseen on kolme sisäänkäyntiä: yksi 

eteisestä, yksi ruokasalista komeron läpi ja yksi salongista. Eteiseen vievä ovi on saanut 

vaikutteita klassismista ja empiretyylistä, kuten salonkiin johtavat kaksoisovet. Komeron 

ovi on hyvin vaatimaton, vaikka siinä on hyvin koristeelliset saranat. Huoneessa on kaksi 

kustavilaistyylistä ikkunaa, joissa on ristikarmit. 

Nykyään huonetta käytetään lipunmyyntitilana, jossa museonhoitaja, museoapulaiset ja 

oppaat viettävät hyvinkin paljon aikaansa museon ollessa auki. Seinästä oli ehditty jo 

irrottaa jonkun verran lateksia syksyllä 2007. Tarkoitus oli ollut vain paperoida seinät, 

mutta lateksi ei ollut pysynyt seinäpinnassa, vaan repeytyi suurimmaksi osaksi irti pape

roinnin mukana, joten se jätti huoneen hyvin ikävän näköiseksi. 

5 RESTAUROINTIRAPORTTI 

5.1 Dokwnentointija väritutkimus 

Huoneen seinistä tehtiin piirrokset, joihin merkittiin tarkkaan kaikki seinän halkeamat ja 

reiät ja myös esiin otetut väri portaat (Kts. Liitteet 3. - 6.). Myös ovista, ikkunoista, lis

toista, lukoista ja saranoista tehtiin dokwnentointipiirrokset (Ks. Liitteet 7. - 20.). 

Seinästä esiin otettujen väriportaiden avulla saatoimme todeta, että seinissä ei ollut kovin 

montaa värikerrosta. Värikerroksia löytyi vain neljä, joista kolme oli keltaisia ja alin sini

nen (Ks. Liite 21.). Seinän yläosassa katto listan alapuolella kiertävä punainen nauha oli 

vain kahdessa ylimmässä seinän värikerroksessa. Kattolistasta ei löytynyt kuin kolme 
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värikerrosta, joista päällimmäisin oli valkoinen lateksi, keskimmäinen kerros valkoista 

liimamaalia ja alin kellertävänharrnahtava öljymaali. Samat värikerrokset löytyivät katos

ta. Seinän ja katon värikerroksia verrattiin NCS -värikoodeihin (Ks. Liite 21.). 

Seinien värikerrosten sideainetutkimuksissa todettiin sinisen värikerroksen olevan suu

rella todennäköisyydellä kalkki maalia, sillä se ei liuennut yhtä helposti veteen kuin päällä 

olevat liimamaalikerrokset. Toisaalta sininen värikerros oli saattanut imeä itseensä seu

raavien maalikerrosten sideaineita. Kaksi seuraavaa keltaista kerrosta oli Iiimamaalia. 

Keltaisten Iiimamaalikerrosten välillä oli valkoinen tasoite ja tämän päällä öljypohjainen 

kellertävä pohjustus. Päällimmäisenä kerroksena oli ollut keltainen lateksi. 

Seinän yläosassa kiertävä punainen nauha löytyi vain kahdesta päällimmäisestä väri

kerroksesta ja sideaine testeissä kävi ilmi, että ylempi oli lateksia ja alempi liimamaalia. 

Maaleille tehtiin yksinkertaiset tippatestit. Ylempi punainen väri ei reagoinut veteen, 

mutta liukeni helposti sinoliin, eikä kuplinut, kun siihen levitettiin nitromorsia, joten se 

oli lateksia. Alempi punainen viiva Iiukeni veteen, joten se oli liimamaalia. Päällä oleva 

punainen nauha oli leveydeltään 2,5 cm, kun alempi liimamaalilla maalattu nauha oli 2 

cm leveä. Kattolistasta löydetyt maalikerrokset olivat edellä mainitut valkoinen lateksi, 

valkoinen liimamaali ja valkoinen öljymaali. 

Savirappauksen päällä olevalle siniselle pigmentille tehtiin rautatesti . Sininen, seinästä 

raaputettu, pigmentti liuotettiin 2 M suolahappoon. Kalkki, jota pigmenttinäytteessä oli, 

sai aikaan melkoista kuplimista. Tämä vahvisti sen tosiseikan, että sinisessä maali

kerroksessa oli kalkkia tai Iiitua sideaineena. Liuotettuun pigmenttiin lisättiin muutama 

tippa 1 M kaliumtiosyanaattiliuosta. Sininen näyte muuttui heti punaiseksi, mikä osoitti 

näytteessä olevan rautaa, kyseessä oli siis rautaa sisältävä sininen pigmentti eli mitä 

todennäköisimmin preussinsininen. 



16(21 ) 

Sininen pigmentti muuttui punertavaksi 

Preussinsininen keksittiin 1700-luvun alussa ja tuli käyttöön 1700-luvun loppupuolella 

Suomessa, joten se voisi olla hyvinkin lipunmyynti huoneen seinässä oleva pigmentti. 

Tosin yleensä preussinsininen ja kalkki reagoivat voimakkaasti keskenään, koska kalkki 

on emäksistä, joten se on todennäköisemmin kuitenkin liimamaalia. 

5.2 Restaurointisuunnitelma 

Lipunmyynti huoneen seinäpintaa ennen restaurointia 

Kyseessä on Anjalan kartanon lipunmyyntihuoneen restaurointi. Huoneen seinät on tällä 

hetkellä maalattu lateksilla. Osa lateksista on jo otettu seinästä irti, mutta sitä on vielä 

jonkin verran jäljellä. Katto on myös sivelty lateksilla. Tarkoitus on poistaa lateksi 

seinistä ja katosta. Huoneen seinistä ja katosta on tarkoitus tehdä väridokumentointi. Jos 

seinän värikerroksista ei löydy mitään yllättävää, huone tullaan maalaamaan seinien osal-
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ta keltaisella liimamaalilla asiakkaan toiveiden mukaisesti. Alle jäävät värikerrokset säi

lytetään paperoimalla seinät ennen uutta Iiimamaalikerrosta. Huoneen seinät on savirapa

tut, eikä niissä ole tiettävästi käytetty paperitapetteja tai paperointia. 

Ensimmäinen ja tärkein tehtävä on poistaa lateksi seinistä ja katosta. Tämä tullaan teke

mään mekaanisesti käyttäen kirurginveitsiä. Lateksin poiston jälkeen katto ja kattolista 

maalataan liimamaalilla ja seinät paperoidaan ja maalataan myös liimamaalilla. 

5.3 Restaurointivaiheet 

Dokumentoinnin ja väritutkimuksen jälkeen poistettiin seinässä jäljellä oleva lateksi . 

Tämä sujui suhteellisen helposti kirurginveitsillä, sillä lateksikerros ei ollut juuri kiinni 

mistään, johtuen siitä, että alla oli hyvin jauhoinen liimamaali. Joissakin kohdissa latek

sia kostutettiin vedellä sumutepullon avulla. Tällöin lateksimaali pehmeni sopivasti, jol

loin sen sai irrotettua helposti alustastaan. Tähän työvaiheeseen ei mennyt kovin kauan, 

johtuen siitä, että seinässä olevasta lateksista oli jo irrotettu suurin osa. Tämän jälkeen 

ryhdyttiin poistamaan lateksikerrosta kattolistasta, jonka profiilia ja muotoa oli vaikea 

erottaa maalikerrosten alta. Kattolistassa oleva lateksi oli paikoin hyvinkin tiukasti kiinni, 

joten käytössä oli jälleen kostutus vedellä sumutinpullon avulla. 

Katossa ollut lateksimaali oli paljon tiukemmassa kuin muualla, johtuen siitä, että se oli 

osittain paljaalla puupinnalla. Alemmat värikerrokset oli maalattu katossa hyvin ohuelti 

ja ne olivat kuluneet osittain pois, ja ehkä niitä oli yritetty poistaa siinä vaiheessa, kun la

teksi on sivelty niiden päälle. Epäergonominen asento ja se, että lateksi oli niin tiukassa 

paikka paikoin, johti siihen, että lateksin poisto katosta vei odotettua pitempään. 

Katossa oli alimpana öljymaalikerros. Ei voi varmuudella todeta oliko se ollut pintakä

sittelynä vai pohjustuksena liimamaalikerrokselle. Koska katto oli osittain paljaalla 

puupinnalla lateksipintakäsittelyn poiston jäkeeen, piti se ennen liimamaalin levitystä 

tasoittaa ohuella öljymaalikerroksella (Ks. Liite 22.), jotta lopputuloksesta saataisiin 

mahdollisimman tasainen. Tämä johti siihen, että jäljellä olevat vanhan Iiimamaalin 

rippeet oli pakko poistaa. Kattoon tosin jätettiin pieni pala eteiseen johtavan oven yläpuo

lelle, johon jätettiin kaikki värikerrokset koskemattomina. Paikka peitettiin japanin

paperilla. 
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Paperointikoe, joka tehtiin huoneen yhteen kulmaan, varmisti sen, että paperit pysyvät 

seinässä kiinni liisterin kuivuttua. Pelkona oli, että liimamaali estäisi liisteröidyn paperin 

tarttumisen alustaan. Liimamaalin pesuun ei tarvittu ryhtyä loppujen lopuksi, mikä säästi 

aikaa. Koeliisteröimisen jälkeen paperit saivat kuivua neljä päivää. 

Katon puhdistuksen ja öljymaaIipohjustuksen jälkeen kattolautojen väliin jääneet suu

remmat raot kitattiin Oiva-tasoitteella (Ks. Liite 22). Samalla kitattiin seinissä olevat suu

rimmat reiät ja halkeamat. 

Kattoon käytettävä liimamaali tehtiin itse käyttäen metylanselluloosaliisteriä (Ks. Liite 

23.). Liimamaaliin ei laitettu mitään lisäaineita tai säilöntäaineita. Huone on kyllä 

kylmillään ja kosteana, kuten koko rakennus suurimman osan vuotta, mikä saattaa aiheut

taa jopa liimamaalin homehtumisen. Liimamaalia ei sävytetty. Valkoisen liimamaalin te

ossa on kuitenkin otettava huomioon se seikka, että liimamaalista voi tulla kellertävä, 

koska liitu voi olla sävyltään luonnonvalkoista. Liimamaalista tuli hyvin levittyvää ja 

sopivan peittävää. Nyt katto näyttää luonnolliselta ja katto listan muodot ovat selvästi 

nähtävissä. 

Katon ja kattolistan maalaamisen jälkeen alkoi seinien paperointivaihe. Hiukan ongelmia 

tuotti eteiseen johtavan oven karmien ulkoneva muoto. Karmin yläosasta tehtiin sabloona 

ja sen avulla voitiin leikata paperiin oikea muoto. Sähköpistokkeiden ja liiketunnistimen 

kohdalla vuotaan eli paperikaistaJeeseen leikattiin oikea muoto ennen liisteröintiä ja näin 

vältyttiin paperin repeämiseltä. Pahimpien halkeamien kohdille laitettiin reunoilta 
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ohennetut paperisuikaleet vahvistukseksi. Viimeinen vuota jouduttiin tekemään kahdesta 

palasta, koska paperi loppui kesken ja yhden lisärullan saaminen hankaloitui melkoisesti. 

Vuotien liitoskohta hiottiin hiekkapaperilla ohuemmaksi ja tällä tavoin saumakohtaa ei 

juurikaan erota. 

Paperoinnin jälkeen huoneen seinät oli tarkoitus maalata alkuperäisen suunnitelman mu

kaisesti keltaisella liimamaalilla, mutta ne maalattiin kuitenkin Sax-Temperalla. KiIjovä

rit, josta maalin piti tulla ei enää sävytä liimamaaleja ja liimamaalin sävytykseen olisi ku

lunut melkoisesti aikaa, joten Museovirastolta päätettiin, että seinät maalataan Sax-Tem

peralla (Ks. Liite 22.). Lopputulos maalauksessa oli kuitenkin hyvin samanlainen kuin 

liimamaalilla maalatessa. 

Koska Sax-Tempera oli jouduttu valitsemaan värikartasta, sitä sävytettiin jonkin verran 

sinkkikeltaisella värijauheella, sillä se oli aivan liian vaalea ja liian oranssiin vivahtava. 

Seinien maalaaminen sujui helposti ja nopeasti. Tämän jälkeen maalattiin vielä punainen 

nauha katto listan alle. Nauha maalattiin liimamaalilla,joka sävytettiin punamultapigmen

tillä Tämän jälkeen tehtiin viimeistelytyöt ja loppusiivous. 

5.4 Loppusanat 

Mitä voisi sanoa oppineensa tästä työkokemuksesta? Hyvinkin paljon! Eettisten kysy

mysten edessä joutui miettimään kuinka paljon voi antaa myöten. Mikä on oikea restau

Toinnin aste? Tulisiko huoneen näyttää uudelta? Ei tietenkään! Usein tuli myös pohdittua 

sitä eroa, mikä on restauroinnilla ja pelkästään säilyttävällä toiminnalla. Olisiko mahdol

lisesti alkuperäinen sininen sävy se ainoa oikea, kun huone on ollut yli sata vuotta keltai

nen? Tietenkin silloin kaikki näkisivät millainen huone ehkä on ollut, kun kartano val

mistui. Oliko paperointi paras mahdollinen vaihtoehto aiempien värikerrosten suojaami

seksi? Entä Sax-Temperan käyttö seinissä? Toisaalta on otettava huomioon huoneeseen 

liittyvä vuosittainen kulutus. Museoviraston toiveet oli myös otettava huomioon ja se 

seikka, että huonetta ei oikeastaan käytetä museotilana. Se on periaatteessa eräänlaisessa 

jatkuvassa käytössä museon henkilökunnan ja museovieraiden taholta. Aika näyttää oliko 

työmme hyvää tai huonoa ja olivatko tekemämme ratkaisut oikeita. 

Työn edetessä tuli paljon iloisia yllätyksiä, kun huomasi itse osaavansa tehdä asioita oi

kein. Työn lopputulos oli hyvin tyydyttävä. Pigmenttitestejä olisi ollut mukava tehdä 
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muillekin väreille kuin siniselle, mutta ikävä kyllä tarpeellisia aineita ei ollut saatavilla 

sillä hetkellä. Historian taustat tapahtumille, joita kartanossa on kohdattu, olivat myös 

hyvin mielenkiintoisia ja niistä oli vaikea valita tärkeimmät osiot. Mutta ilman historian 

taustatutkimusta ei voi ymmärtää miksi jotkin paikat, esineet tai asiat on tärkeä säilyttää 

ja miksi ne ovat siinä muodossa kuin ovat tällä hetkellä. 
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Liite 21/1 

Seinä: 

00 

3 

2 

1 

4 

Väriporras tuli ensimmäisessä kuvassa hiukan epäjäJjestyksessä ajatusvirheen vuoksi 

5 Lateksi keltainen SOS02-Y 

4 Liimamaali keltainen S 1020-Yl OR 

3 Valkoinen tasoite 

2 Liimamaali kirkkaan keltainen S 1070-Y 

1 Kaikkirnaali sininen S 3040-R90B 

00 Savirappaus 

Kattolistan alapuolinen viiva: 

2 Lateksi punertavanruskea S5040-Y60R 

1 Liimamaali punertavanruskea S5030-Y60R 



Kattolista ja katto: 

Lateksi valkoinen S0500-N 

Liimamaali valkoinen S0500-N 

Öljyrnaali valkoinen S lO05-G90Y 

Puupinta 

1-

Liite 21/2 



Restauroinnissa käytetyt maalit ja kitti: 

Pellavaöljymaali, Uula color, 00 valkoinen 

Oiva tasoite, seinä- ja kattopinnoille 

sax kasein tempera, 

natiirliche MiJchsäurekasein-Leinölfarbe, Wandfarbe innen, 

weizengelb 6 

Liite 22 

• Tämä Sax-Tempera sävytettiin sinkkikeltaisella pigmentillä,jota käytettiin noin 5 dl koko 

maalimäärään 



Liimamaaliohje: 

5 kg liitua 

vettä 

0,4 kg metylanselluloosa liisteriä 

vettä 

Liite 23 

5 kg Ii itua + sopivasti vettä, niin että koko liitu määrä kostuu ja on suhteellisen helppo 

sekoittaa. Annetaan kostua ja muhia yön yli. Samalla laitetaan liisteri turpoamaan 

lämpimään veteen. Liisteri saa olla kiisselin paksuista. 

Seuraavana päivänä liisteri lisätään liituun ja seos sekoitetaan tasaiseksi. Tämän 

jälkeen liimamaalia voi vielä hiukan ohentaa vedellä, jos tarve vaatii, mutta tällöin 

peittokyky heikkenee. Sävytyksessä tulee ottaa huomioon se, että pigmentti tulee aina 

kostuttaa ja hiertää veteen ennen lisäämistä maaliin, muutoin maalausjäljestä voit tulla 

epätasainen. 



Liite 24/1 

Työvaihekuvia 

Huone siinä kunnossa, kun sen ensikertaa näimme 



Liite24/2 

Lateksi on jo poistettu seinistä ja kattolistasta, ja seuraavaksi on katon vuoro 



Katon pohjustus öljymaalilla 

/ 

- -
! 

," • 

Liite24/3 



Liite 24/4 

Katon ja kattolistan maalaus liimamaalilla on suoritettuja seuraava työvaihe paperointi alkaa 



Liite 24/5 

Joitakin paperointi kuvia 



Liite24/6 

Maalaus sax-temperalla ja punaista viivaa vaille valmis viimein 



Liite 25. 

Taulukko työtunneista: 

Kyseessä on 60 minuuttiset tunnit ja tätä taulukkoa voi pitää lähinnä viitteellisenä. 

Sulkeessa oleva luku kertoo mitä kahdelta työntekijältä meni ja sulkeeton luku mitä 

yhdeltä työntekijältä suunnilleen menisi työn suorittamiseen. 

Dokumentointi 

Lateksin poisto seinästä 

40 h 

15 h (7,5h) 

Lateksin poisto katto listasta 22,5 h (15 h) 

Lateksin poisto katosta 103 h (52,5 h) 

Katon uudelleen maalaus ja pohjustus työt 49 h (28,5 h) 

Kattolistan uudelleen maalaus 4 h (2h) 

Seinän paperointi ja maalaus 

Yhteensä 

86h(43h) 

319,5 h (188,5 h) 
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ASIA / ÄRENDE

LAUSUNTO KYMIJOEN RANTA-ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN 
EHDOTUKSESTA

Kouvolan kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Kymijoen 
ranta-alueen rantaosayleiskaavasta. Museovirasto on kaavaan 
osallinen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

Kaava-alueelta tunnetaan Museoviraston käytettävissä olevien tietojen 
perusteella yhdeksän muinaismuistolain (295/63) rauhoittamaa 
kiinteää muinaisjäännöstä. Kaavan lähdeaineistona on ollut 
Museoviraston ylläpitämä valtakunnallinen muinaisjäännösrekisteri. 
Pohjois-Kymenlaaksossa toteutettiin vuonna 2008 inventointiprojekti, 
jonka yhteydessä tehtiin esihistoriallisia ja historiallisen ajan 
muinaisjäännöksiä sekä sotahistoriallisia kohteita koskevat selvitykset 
(Johanna Enqvist: Anjalankoski, Elimäki, Kouvola ja Kuusankoski, 
arkeologinen inventointi; John Lagerstedt: Pohjois-Kymenlaakson 
sotahistoriallisten muinaisjäännösten inventointi). Selvitykset ovat 
olleet riittäviä kaavan laatimista varten. 

Muinaisjäännökset on merkitty kaavaan kohdemerkinnällä (turkoosi 
neliö + kirjaimet mm). Museoviraston suositus kiinteän 
muinaisjäännöksen merkinnäksi on vakiintuneen käytännön 
mukaisesti turkoosi neliö + kirjaimet sm. 

Kaavakartan mittakaava olisi sallinut muinaisjäännösten 
merkitsemisen pistemäisen kohdemerkinnän sijaan aluemerkintänä 
(pistekatkoviiva ja erityisominaisuutta ilmaiseva merkintä sm). 
Valitusta merkintätavasta johtuen kaavakartasta puuttuu kaksi 
yleiskaavaselostuksen kohdeluettelossa mainittua kiinteää 
muinaisjäännöstä, Korhosenmäki (1. maailmansodan 
puolustusvarustukset, mj. rek. 1000012776) ja Junkkari, Juotjoki 
(historiallinen taistelupaikka, mj. rek. 1000012771). Kohteiden 
arvioidut keskipisteet ovat kaava-alueen ulkopuolella, mutta niiden 
alue ulottuu kaava-alueen pohjoisosaan. Kohteet tulee merkitä 
kaavakarttaan. 

NERVANDERINKATU 13 / NERVANDERSGATAN 13, PL / PB 913, 00101 HELSINKI / HELSINGFORS. PUH / TEL (09) 40 501, FAKSI / FAX (09) 4050 
9300, museovirasto.kirjaamo@nba.fi, www.nba.fi
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Koska kohdemerkinnällä merkityt muinaisjäännökset voivat olla 
pinta-alaltaan laajoja, tulee kaavamääräyksessä tai -selostuksessa olla 
maininta siitä, että muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää 
Museovirastosta. 

Kaavaselostuksen liitteessä 3 on luettelo kaava-alueen kiinteistä 
muinaisjäännöksistä. Seuraavat kohteet tulee poistaa luettelosta, koska 
ne sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella: 1. Lehto (kivikautinen 
asuinpaikka, muinaisjäännösrekisterin tunnus 754010010 ), 4. Vähä-
Korhonen (kivikautinen asuinpaikka, mj. rek. 754010004, 8. 
Muhniemi (Muhiniemi ) (historiallinen asuinpaikka mj. rek. 
1000013085), 9. Lähdekorpi (kivikautinen asuinpaikka, mj. rek. 
1000012793), 13. Väinölä (kivikautinen asuinpaikka, mj. 
rek.1000012798) ja 15. Korkiamäki (kivikautinen asuinpaikka, mj. 
rek. 1000013013). Lisäksi muinaisjäännösluettelossa mainittu kohde 
11 on nimetty virheellisesti kohteeksi Anjala (Aniala) (historiallinen 
kylä, mj. rek. 1000012793). Kaavakartassa kohde mm-11 osoittaa 
kuitenkin Ahvio (Ahwis) -nimistä historiallista kylää (mj. rek. 
1000013084). 

Kaava turvaa riittävästi arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun. 

Rakennetun ympäristön osalta on kuultava Kymenlaakson museota 
Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen 
perusteella.

Yli-intendentti Pirjo Uino

Intendentti Helena Ranta

Tiedoksi: Kymenlaakson museo 
Kaakkois-Suomen Ely-keskus, Y-vastuualue

/HRA/TKA
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