
Kauttuan puistot
ja puutarhat

Kauttuan teollisen toiminnan käynnisti vuonna 1689 
perustettu rautaruukki, jota seurasi vuonna 1907 pa-
perin tuotanto ja 1937 pakkausteollisuus. Tuotannon 
ja sitä palvelevien rakenteiden muutokset näkyvät eri 
vaiheina myös puistoissa. Ruukinpatruuna Anders 
Henrik Falk uudisti Kauttuan ruukinpuutarhan 1800- 
luvun alkupuolella englantilaistyyppiseksi maisema-
puistoksi. Siihen kuuluivat mm. ruukinraitin ja Eura-
jokivarren ulkomailta tuodut lehmukset ja vaahterat.

Vuodesta 1873 teollisuutta ja siihen liittyvää yhdys-
kuntaa rakennuksineen ja puistoineen on kehitetty 
A.Ahlström Osakeyhtiön omistuksessa. 1990-luvulta 
lähtien teollisuusyksiköt on yhtiöitetty ja niillä on uudet 
omistajat, mutta Ahlströmyhtiöllä on edelleen merkit-
tävä rakennuskanta ja maa-alue Kauttualla.

Kun uusi paikallisjohtajan asunto Villa Ahlström, 
nykyisin Pyhäjärvi-instituutti, valmistui arkkitehti Jarl 
Eklundin suunnittelemana v.1909 lähelle Pyhäjärveä, 
sen ympäristöön suunniteltiin klassistinen puisto- ja 
puutarhakokonaisuus (1916). Tekijöinä olivat valtakun-
nalliset johtavat puutrahasuunnittelijat Svante ja Paul 
Ohlson. Suunnitelma ei toteutunut, mutta se vaikutti 
myöhempiin käytännön toteutuksiin. Puistoja ja puu-
tarhoja uudistettiin ja hoidettiin vaihtelavasti 1980-lu-
vulle. Ruukinpuiston kasvillisuuden inventoinnissa on 
löydetty 26 eri puu- ja kolmisenkymmentä pensaslajia 
ja niiden alalajikkeita.

Kauttuan
alppiruusutarha

Vanhan Kauttuan nykyinen kehitysvaihe ajoittuu 
1980-luvun lopulle, jolloin Ahlström-yhtiön ja Euran 
kunnan toimesta käynnistettiin Kauttuaprojekti tavoit-
teena historiallisen ympäristön vaaliminen ja kehittä-
minen matkailua, koulutus-, tutkimus-, ja kehittämis-
toimintaa varten. Hajallaan sijaitsevien rakennusten 
kokoamiseksi ja alueen puistomaisen luonteen ko-
rostamiseksi kokonaisuus nimettiin Kauttuan Ruukin-
puistoksi. Muiden suunnitelmien ohella laadittiin ko-
ko alueen kasvillisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma 
(maisema-arkkitehti Veli-Markku Uski, 1991). Suunni-
telmaa on voitu toteuttaa vain osittain. Merkittävim-
pänä oli Satakunnan rakennusperinnön hoitoprojek-
tissa Pyhäjärviinstituutin ympäristön puutarhan osit-
tainen toteutus v. 1999. Silloin puutarhasuunnitelmaa 
myös päivitettiin ja Pyhäjärvi-instituutin etupihan iki-
männikköön lisättiin alppiruusutarha.

Tämä rhododendron-puistikko toteutui, kun Pyhäjärvi-
instituutin pitkäaikainen toiminnanjohtaja yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa kunnosti ja istutti 
tarhan läksiäislahjana kesällä 2007. Alppiruusutarha 
täydentää ruukin alueen puistokokonaisuutta. Tarha 
on tarkoitettu yhteiseksi iloksi paikallisille asukkaille 
ja vieraille sekä innostamaan muiden tehtyjen suun-
nitelmien toteuttamista.

ALPPIRUUSUTARHA
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Alppiruusut,
rhododendronit

Alppiruusujen jalostus alkoi Suomessa vuonna 1973. 
Jalostuksen lähtökohtana oli Koreasta peräisin oleva, 
Suomessa kasvava mustilanalppiruusu (Rhododenron 
brachyvarpum ssp.tiger-stedtii). Risteytettyjä taimia 
koekasvatettiin eri puolilla Suomea. Kenttäkokeiden 
perusteella valittiin lajikkeet, joita alettiin lisätä. Kau-
palliseen tuotantoon tulivat vuonna 1987 ensimmäi-
senä St Michel, Helsinki University, P.M.A. Tigerstedt, 
Helsinki, Haaga ja Elviira. Uusina lajikkeina tulivat 
1990-luvulla Pekka, Kullervo ja Pohjolan tytär. Loput 
nykyisistä lajikkeista ovat peräisin 2000-luvulta.

Suomalaiset rhododendron -lajikkeet ovat lähteneet 
liikkeelle Mustilasta Helsingin yliopiston jalostamina. 
Maa- ja elintarviketalouden tutki-muskeskus (nyk.
Luke) on jatkanut jalostusta. Jalostetut lajikkeet on 
tuottanut kaupalliseen käyttöön Puutarhatahvoset, 
josta Kauttuan tarhankin taimet ovat lähtöisin, osin 
Mustilan kautta.

Kauttuan tarhan perustamisen (v. 2007) aikaan suoma-
laisia lajikkeita oli 17. Sen jälkeen on v. 2019 istutettu 
Unelma. Elviira on poistunut tuotannosta.

Puolivarjoisa metsikkö ja hapan (pH 5-6) turvemul-
lalla parannettu maa luo hyvät olosuhteet Kauttuan 
tarhalle. Se ei tarvitse jatkuvaa lannoitusta eikä juuri 
muutakaan hoitoa maaston vesakoinnin ohella. Kui-
tenkin routainen maa, aurinkoisuus ja tuulisuus voivat 
aiheuttaa varjostuksen ja kastelun tarvetta kevättal-
vella ja hyvin kuivana kesänä. Alppiruusutarhan sijaintikarttana on Kasvillisuuden

kehittämis- ja hoitosuunnitelma (1991), josta vain
osa on muutoksin toteutettu.

Ruukinpuiston
alppiruusut

Alppiruusut on Ruukinpuistossa sijoitettu kasvu-paikka-
vaatimusten sekä lajikkeen koko- ja väri-ominaisuuksien 
perusteella lenkkimäisen polun ympäristöön. Jokaista 
lajiketta on istutettu 7 kpl  v. 2007 ja Unelmaa 3 kpl 
v. 2019 eli kaikkiaan 122.

Kookkaat (täysikasvuisina yli 2 m)

 St Michel (vaaleanpunainen-valk.)
 Helsinki University (ruusunpunainen)
 P.M.A. Tigerstedt (valk/tpun.täplitys)
 Pekka (vaalea lila)
 Marketta (rosa/tummanpun.täplitys)

Keskikorkeat (täysikasvuisina 1.2 – 2 m)

 Hellikki (purppuranpunainen)
 Haaga (ruusunpunainen)
 Axel Tigerstedt (vaaleanpun.- valk.)
 Raisa (punainen)
 Eino (purppuranpunainen)
 Mauritz (kirsikanpunainen)
 Unelma (ruusunpunainen)

Matalat (täysikasvuisina alle 1.2 m)

 Elviira (punainen)
 Kullervo (valkoinen/punertava)
 Pohjolan tytär (valkoinen/lilahtava)
 Kaino (punertava>valkoinen) 
 Vieno (ruusunpunainen/sis.valk.)
 Venla (ruusunpunainen)

Yleensä eri lajikkeet ovat samassa ryhmässä, mutta 
osittain ne ovat lomittain. Nimilapuilla osoitetuissa 
paikoissa on kuitenkin pääosa lajikkeista.


