VANHAN PIHAN TUNNELMAA
AVOIMET PUUTARHAT tapahtumassa 7.8.2022

Kalliolla, paahteisella rinteellä voit kokea vanhan pihan tunnelmaa.
Isoäidin aikaiset perennat suopayrtti ja illakko tuoksuvat vienosti.
Puutarhassa on tilaa luonnonkasveille, eläimille ja luovuudelle.
Koe myös Kahvila Veranda ja taidenäyttely.

Anttilanmäen ensimmäiset rakennukset on rakennettu 1900-luvun alussa.
Vanhat rakennukset, puutarhat ja pihapiirit ovat alueen kohokohtia ja ne
kertovat paikan historiasta. Talot rakennettiin spontaanisti ilman
rakennuslupaa ja rakentamisessa käytettiin mielikuvitusta.
Antinkatu 7:n päärakennus rakennettiin vuonna 1927 tontin korkeimmalle
kohdalle, jolloin rakennuspaikka oli mahdollisimman kuiva ja talon asema
muodostui maisemaa hallitsevaksi.
Pihan alkuperäinen piirre on maanpinnan kaltevat muodot. Piha muotoutui
asukkaiden tarpeiden mukaiseksi. Talousrakennuksen edessä käsiteltiin
polttopuuta ja pitkillä pyykkinaruilla kuivattiin ulkona pyykkiä. Asukkaiden
tallaamat polut yhdistävät päärakennuksen ja talousrakennuksen toisiinsa.
Tontti on pintalaltaan varsin pieni, vain 500 m2, joten omenapuille ja
perunamaalle ei ollut tilaa. Laajin yhtenäinen pihan osa muodotuu
rakennuksen ja kadun väliin. Perinteisesti varsinainen perennapenkki on
sijoitettu pihan näyttävimmälle paikalle rakennuksen seinän vierustalle.
Keväällä sen valtaperenna on keltainen vanhojen kartanoiden tunnuskasvi
jalokiurunkannus. Oranssin värinen päivänlilja on vanhojen valokuvien
mukaan ollut kukkapenkissä jo 70 vuotta. Syksyllä kukkapenkin valtaa
suopayrtti, joka kasvaa muuallakin tontilla heinikon joukossa.

Tiikerinlilja loistaa oranssinpunaisilla ruskeapilkkuisilla kukillaan
loppusyksyllä. Sen viljely yleistyi Suomessa 1900-luvun alkupuolella.

Iso koivu on istutettu tontin reunalle estämään mahdollisten tulipalojen
leviäminen.
Luonnonnurmi kasvaa rehevänä tonttien reunoilla. Sen hentokorsinen
lehtonurmikka ja valkokukkainen ketohärkki ovat puutarhan alkuperäisiä
kasvilajeja. Tontin pohjoiselle varjoisalle reunalle on tuotu metsästä kielon
luonnonkantaa.
Pihan yleisilme on avoin ja luonnonmukainen, jopa yksinkertainen.
Vanhoista valokuvista näkee, että piha on säilyttänyt vanhan pihan
tunnelman.

Talon aurinkoisella puolella on silokalliota, jonka päälle päärakennuskin on
rakennettu. Kalliolle on sopeutunut sekä kulttuuri- että luonnonlajistoa.
Kaukasianmaksaruoho on ns. puutarhakarkulainen, mäkitervakko taas
alkuperäinen kalliokasvi.
Antinkadun puolella on ohikulkijoita kiinostava piennar, jonka yläpuolella
ollut verkkoaita on purettu ja korvattu syreeniaidalla. Uusia perennoja tai
pensaita tuodaan pihalle Anttilanmäen kasvipankista, jossa on monipuolinen
kirjo vanhoja isoäidinaikaisia kukkakasveja. Ne ovat alkujaan peräisin
Anttilanmäen puutarhoista.
Vanhaa puutarhaa uudistaessa on hyvä muistaa perusasiat; kauneus,
viihtyisyys, historian ymmärtäminen ja paikan henki. Näin toimien
Anttilanmäen vanha pihaperinne, joka on vaalimisen arvoinen, jatkuu.
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