
Malminkartanon aistipolku

Tutustu Malminkartanon alueeseen kaikkien aistien 
kautta. Kuuntele, haistele, katsele, koskettele ja 
maistele. Aisti vuodenajat ja muinaisuus. Saat samalla 
tietoa Malminkartanon alueesta ja sen pitkästä 
vuosituhansien taakse ulottuvasta historiasta. 
Halutessasi voit liittää mukaan joogan innoittamia 
harjoituksia. 

Malminkartanon aistipolku on Kuntoutussäätiön ja 
Malminkartanon asukkaiden ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kehittämä.



Aistipolun tarkoitus

Aistipolun tavoitteena on Malminkartanon ja sen 
lähialueiden asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden edistäminen. Aistipolulla saa myös 
tietoa luontokohteista ja Malminkartanon 
muinaishistoriasta.

Aistipolku on valitsemistasi kohteista riippuen 
enintään noin 4 km pituinen reitti ja se sisältää kuusi 
kohdetta sekä kaksi bonusreittiä (3 ja 8). Voit valita 
vain esteettömät kohteet tai seikkailla pienemmillä 
metsäpoluilla. Voit kulkea reitillä yksin tai ryhmässä. 
Tässä materiaalissa on kartta (s. 5) ja ohjeet jokaiselle 
kohteelle. Pysähdy aistimaan kohde ja tee halutessasi 
myös joogaharjoitus.

Nauti luonnosta!
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Tietoa luonnon 
hyvinvointivaikutuksista:

Luonto auttaa palautumaan stressistä ja parantaa 
mielialaa.
Luonto auttaa unohtamaan arjen huolet.
Luonto edesauttaa ihmisten aktiivisuutta ja liikkumista.
Luonto antaa mahdollisuuksia sosiaaliseen 
kanssakäymiseen.

Ihminen elpyy etenkin luonnossa sijaitsevissa 
lempipaikoissaan.
Onnellisuuden ja tyyneyden kokemukset ovat 
voimakkaampia paljon ulkoilevilla verrattuna vähän 
ulkoileviin.

Lähde: Luonnon hyvinvointivaikutukset. Luonnonvarakeskus. 2016.
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Kuvaus kohteiden sijainnista
1. Puulajipuisto (Kartanonkaari 29 kyltin kohdalla molemmin puolin tietä olevat metsäalueet)

2. Malminkartanon hedelmätarha (Kartanonkaari 29, Rukkilan asumisyksikön takana.)

3. Juhannuskallio (Bonusrasti seikkailunhaluisille)
Löydät sinne kävelemällä metsäpolkua juhannuskallion ympäristössä. Hevoshaka jää oikealle.

4. Joki (Kävele Rukkilan asumisyksikön ohi hiekkatietä vasemmalle melko jyrkkää mäkeä alas. Pysähdy joen 
ylittävällä sillalla.)

5. Viljelypalstat (Sorolantien ja Juhannuskallionpolun välissä oleva viljelypalsta-alue.)

6. Muinaisröykkiö (Rukkilanrinne 2:n ja 4:n välissä oleva aidattu alue. Näet sinne tulosuunnasta katsomalla 
vasemmalle ja ylös.)

7. Puustellinaukio (Puustellinaukiolla, Puustellinpolulla ja Malminkartanonaukiolla on Hanna Vihriälän 
kolmiosainen taideteos)

8. Muinaistie silokallion laella Kartanonmetsässä (Bonusrasti seikkailunhaluisille) 
Löydät sinne Puustellinaukion suunnasta näin: Puustellinaukio - Puustellintie - Yli Malminkartanontien - ylös ja oikealle 
metsäpolkuja pitkin Kartanonmetsään. Kulje metsää itään, niin kauan että pohjoisessa eli yläpuolellasi vasemmalla 
näkyvät asuinrakennukset. Niiden jälkeen käänny vasemmalle Rukkilantielle ja siitä kohti Rukkilanrinnettä vasemmalle.
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1. Puulajipuisto
HERÄTÄ KAIKKI AISTISI

Tervetuloa Malminkartanon aistipolulle. 
Aloita herättämällä kaikki aistisi seuraavan SYDÄN-
hengitysharjoituksen avulla:

• Hengitä keväisen metsän tuoksua. 
Tunne maa jalkojen alla.

• Pysähdy ja sulje silmäsi. Puhalla turhat
huolet pois.

• Avaa silmäsi. Käännä päätä vuoron perään
molemmille sivuille sekä ylös, ala- ja yläviistoon.

• Nosta katseesi hakemaan lintujen salaisia koloja.
Kuuletko niiden pesänrakennuspuuhia tai laulua? Voit
myös aistia ötököiden rapinan ja pörriäisten surinan.
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Lisätietoa Puulajipuistosta:

• Kårbölen keskiaikainen kylä mainitaan historiallisissa asiakirjoissa 1417. Malmgårdin puustellin sai läänitykseksi 
amiraali Bengt Juusteen 1579. 

• Puistokuja merkittiin karttoihin 1600-luvulla, alun kilpikaarnamäntyjen iäksi on arvoitu 200 vuotta. 

• Puulajipuiston (arboretumin) varhaisimmat osat perustettiin 1800-luvulla. 

• Vuorijalavat, saarni- ja punavaahterat, tammet, lehmukset, männyt ja serbiankuuset pysyttelevät elossa, syreenit 
ja pihlaja-angervot reunustavat.

• Ensimmäisinä versovat vuohenputki ja nokkonen. 

• Voit kerätä maut ja vitamiinit talteen, hortoilla, mutta varoen. Myös nuori nokkonen polttaa! 

• Rauhoitetut keltavuokot puhkeavat kukkaan keväisin. 
• Pidäthän keltavuokot kasvamassa maassa ja varo ettet astu niiden päälle. 

• Vinkki: Kasveja voi tutkia älykännykän kameran avulla esim. Luontoportti tai iNaturalist

Lähteet: Asukkaiden kertomukset, lue myös esim.: Risto Kautto: Malminkartano, luutnantin puustelli. Lehtiä Malminkartanon historiasta. 
Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 3/2003. 
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2. Malminkartanon hedelmätarha
NAUTI TUOKSUISTA

Avaa portti puutarhaan ja kuvittele, kuinka puun
oksat heräävät eloon. Puiden kukat eivät ehkä juuri
nyt kuki, mutta voit jo aistia ennalta niiden
tuoksun. Voit halutessasi haistella puun runkoja, 
lehtiä tai nuppuja.

Tee PUU-joogaharjoitus:
• Anna lantiomaljan laskeutua raskaiden

jalkapohjien päälle vapaana ja kevyenä, tiivistä
alavatsaa niin että selän notko hiukan oikenee.

• Hengitä käsivarret sivukautta ylös ja anna 
kylkiluiden levetä, pudota alas hartiat ja lapaluut.

• Kämmenet katsovat toisiaan. Voi myös heilutella
sormia kuin avautuvia versoja. 

• Kokeile nostaa toista jalkaterää ylös toisen jalan
pohjetta.

• Tee myös toinen puoli.
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Lisätietoa Fruticetumista:

• Fruticetumissa kasvaa omena-, päärynä- ja luumupuita eri lajikkeita ja myös marjapensaita.

• Hedelmätarhan sivuportti pidetään kesäisin auki.  

• Hedelmätarhan suunnitteli Olavi Meurman 1936.

• Alkuperäinen käyttötarkoitus puistolle oli toimia yliopiston tutkimusprojektina. 

• Yli puolet omenapuista kaadettiin Kartanonkaaren asuinkorttelin alta 1980-luvun lopulla, tämän jäljiltä puita on 
noin 350. 

• Hedelmätarhan vieressä sijaitseva asuntola on vuodelta 1941.

• Puisen vaaleanpunaisen päärakennuksen, eli Malminkartanon kartanon, vanhimmat osat ovat 1700-luvulta. 

• Tilan talousrakennukset ovat melkein kaikki aikojen saatossa hävinneet.

Lähteet: Malminkartanon Omenatarha https://www.stadissa.fi/paikat/2058/malminkartanon-omenatarha, HELSY. Jokipolku. 
Mätäjoenlaakso. 2019 (s.20-21) https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2019/01/jokipolku_current_light.pdf sekä asukkaiden 
kertomukset alueesta.
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3. Juhannuskallio (juhlabonus)
VAHVISTA TASAPAINOAISTIASI, 
tunne aistien harmonia

Kävele Juhannuskalliolle johtavaa polkua ja 
vahvista tasapainoaistiasi. Voit koskettaa luontoa: 
silitä sammalta tai tee luonnon antimista maahan
mandala, eli kaunis pyöreä asetelma. Kuuletko
hevosten kirmaavan hevoshaassa?

Tee TANSSIJA-joogaharjoitus:

• Ota hyvä seisoma-asento. Tiivistä alavatsa, laske paino 
vasemmalle jalalle ja nosta oikea polvi koukussa ylös. 
Tartu polven ympäri oikealla kädellä (tai selän takana 
nilkkaan tai kengän kärkeen).

• Jos mahdollista, nosta vielä vasen käsi ylös ja jää niin 
pitkäksi aikaa kuin pystyt hengittämään rauhallisesti. 
Laske sitten käsi/kädet ja jalka kaikessa rauhassa 
takaisin alas.

• Tee myös toisin päin.

Kuva: malminkartanolaisen asukkaan kotialbumista 
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Lisätietoa Juhannuskalliosta: 

Malminkartanon vanhan piha-alueen eteläisessä reunassa kohoavaa metsikköä kutsutaan Juhannuskallioksi, ja 
joissakin kartoissa sen ja Kaarelan ratsutalli Oy:n (Kartanonkaari 19) välinen kevyen liikenteen reitti on merkitty 
Juhannuskallionpoluksi. 

• Arvata saattaa, että eri aikoina ihmiset ovat kalliolle keskiyön aurinkoa kokoontuneet ihailemaan, olivat he sitten 
enemmän tai vähemmän aatelisia upseereita, vankisiirtolan sopeutujia tai yliopiston koetilan henkilökuntaa.

• Kartanossa 18. elokuuta 1881 syntynyt ja siellä häänsä viettänyt Gerda Jernström, agronomin tytär, saattoi 
hyvinkin viedä kalliolle ohjaamansa naisvoimistelijat – jotka 1912 esiintyivät Tukholman olympialaisissa ja tekivät 
suomalaisuutensa tiettäväksi jättäytymällä jälkeen Venäjän kyltistä.

• Tanssiteatteri Zodiak toteutti 2018 ja 2019 yhteisöllisen kävelyteoksen Aidatut unelmat niin, että Kannelmäen 
Sitratorilta alkanut kesäinen reitti päättyi Malminkartanon hedelmätarhaan. Matkalla Kannelkuoro lauloi 
Juhannuskalliolla ja metsikössä piileskeli lapsia harvinaisten kasvien seassa.

• Talvisin Juhannuskallio toimii mainiona liukumäkenä. 

• Juhannusjuhliin viittaa myös lipputangon jalusta. Kalliolle voi kuulla jokilaaksosta satakielien ja muiden 
yölaulajien lurituksia. 

• Vinkki: Kuuntele satakielen laulua: https://urly.fi/255U tai qr-koodista: 

https://urly.fi/255U


4. Joki 
TUNNE VEDEN RAIKKAUS

Kulje joen rannalle. Kosketa vettä ja tunnustele, 
miltä se tuntuu.
Uskaltaisitko uida näin viileässä joessa?

Tee KALA-joogaharjoitus: 
• Jää seisomaan ja tunne kuinka keho virtaa. 

Nosta rintakehää kuin kiduksia: Työnnä olkapäitä,
hartioita, lapoja, kyynärpäitä ja niskaa taaksepäin

ja avaa kämmenet.
• Puhalla ulos niin että kyynärpäät ja kämmenselät

palautuvat evinä eteenpäin. Jousta polvista.
• Avaa vielä jalat haaraan ja hengitä syvään. Kun puhallat

ulos, anna selän laskeutua suorana vaakatasoon. Ui 
pienemmin tai suuremmin kädenliikkein. 
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Lisätietoa jokialueesta:

• Ajanlaskun alussa Vantaa vaihtoi uomaa, kun maa Kaivokselan tietämillä nousi niin, että virtaus joutui etsimään 
uusia reittejä.

• Lohiapajat kutistuivat. Taimen vielä nousi kun Strömbergin putous muodostettiin. Nyt kalat ovat istutettuja.

• Alavalla maalla kasvoi mehevää luhtaheinää, joten laaksossa saattoi laiduntaa lampaita ja muutama lehmä.

• Pieniä kyliä saattoi muodostua jo ennen keskiaikaa.

• Kartanon aikaan kävelysillan paikkeilla ”Sikojen lahdella” pestiin possuja.

• Gerda, Malminkartanon tytär -artikkeli kertoo luutnanttien ajoista ja myös vuoden 1918 tapahtumista (Glorian 
Antiikki -lehden verkkosivut).

Lähteet: HELSY. Jokipolku. Mätäjoenlaakso. 2019 (s. 21-27, katso myös kartta s. 32). 
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2019/01/jokipolku_current_light.pdf sekä asukkaiden kertomukset alueesta13
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5. Viljelypalstat
MAKUJEN JUHLAA

Kulje pientareilla. Aisti mullan tuoksu. Kuvittele, 
mitä sinä voisit kylvää ja istuttaa, sekä purkkiin
syksyllä laittaa. Tunnetko jo maun?

Tee TUULIMYLLY-joogaharjoitus: 
• Pysähdy ja asetu haaraseisontaan.
• Ota sormilla kiinni olkapäistä, anna 

kyynärvarsien lepattaa kuin pörriäisen siivet. 
Siirrä sitten nyrkit kainaloihin. Voit kiertää
ranteita eri suuntiin kuin avaisit säilykepurkin kantta.

• Ojenna käsivarret pitkiksi ylös ja pyöritä niitä. Vaihda
suuntaa eteen -ja taaksepäin, kokeile myös
vuorosuuntia. Jousta polvista ja lantiosta.
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Lisätietoa viljelypalstoista:

• Siirtolapuutarhoita ryhdyttiin perustamaan, jotta kaupunkien työväenluokalla olisi myös mahdollista siirtyä 
kesäisin maalle ja kohentaa ruokavaliota. 

• Alueilla on pienet mökit kasvimaineen. 

• Malminkartanon palsta-alue kuului vuodesta 1941 yliopiston koetilan henkilökuntayhdistykselle, niin myös 
Rukkilan asuntolan edustan maakellari.

• Puretusta vajasta myytiin omenoita kolmekymmentä vuotta sitten. 

• Nyt asukkaat saavat kerätä hedelmät ja vuokrata vapautuvia palstoja.

Lähde: Perustuu asukkaiden kertomuksiin.
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6. Muinaisröykkiö
AISTI AIKA JA MUISTOT

Muistele rakkaitasi ja paikkoja, joissa olet heidän kanssaan
elänyt ja käynyt. Mitä näkyi, mitä kuului, mikä maistui, mikä
tuoksui? Tuntuuko auringon lämpö ihollasi?

Tee KURKI-joogaharjoitus:
• Seiso jalat vierekkäin. Hengitä itsesi pitkäksi ja ylvääksi, 

jalat juurevina suossa ja ajatus taivaissa.
• Siirrä oikea jalkaterä vasemman taakse. Hengitä oikea 

kämmen pään päälle sormet ylöspäin. Nosta vasen käsivarsi 
vaakatasoon, käännä ranne niin että sormet riippuvat alaspäin. 
Hengittele syvään sisään, kun kurki pörhentelee kruunuaan. 
Työnnä samaan aikaan toisen käden sormia alas. Laske molemmat 
kädet rauhassa. Tuo jalat vierekkäin. Tee vielä toisin päin.

• Anna käsien jäädä vartalon viereen, ja kun olet valmis, hengitä ne 
sivukautta ylös. Paina kämmenet yhteen. Tuo kämmenet kasvojen 
edestä alas, peukalot rintakehälle. Kumarra elämälle 
ja kuolemalle, elonkehälle.
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Lisätietoa muinaishistoriasta:

• Ihmiset alkoivat levittäytyä alueelle 10 000 vuotta sitten jään vähitellen väistyessä ja maan noustessa. Hylkeenpyytäjät 
meloivat Ancylusjärven ja sittemmin Litorinameren saaristossa, jossa myös Kilterin ja Jönsaksen saaret Myyrmäessä jo 
tarjosivat leiripaikkoja. Varhaisin ranta oli 36 metriä Itämeren pintaa korkeammalla. Vähitellen se aleni niin että 
Malminkartanon nykyisten katujen tasolla aallot rantaan löivät noin 5000 vuotta sitten. Silloin elettiin leudompaa jaksoa, ja
jalot lehtipuut alkoivat levittäytyä nykyistä runsaammin koivujen, mäntyjen ja myöhempien kuusien seuraksi.

• Vähitellen ilmasto viileni. Hirviä ja ihmisiä saapui maahan aluksi idästä, myöhemmin myös lännestä. Saamensukuisten kielten 
puhujat saapuivat ennen ajanlaskun alkua. Suomenpuhujat saapuivat myöhemmällä rautakaudella. Rannikon ruotsalaisasutus 
syntyi varhaisella keskiajalla.

• Keraamisia astianpaloja Malminkartanosta on löydetty kivikaudelta eli noin 5–6000 vuoden takaa, pysyvää asutusta tänne 
kenties kuitenkin syntyi vasta ajanlaskun alussa eli vuoden nolla paikkeilla. Vainajat täällä poltettiin ja haudattiin lahden / joen 
rannalle nousevan auringon suutaan. Mukaan laitettiin aseita ja koruja, lelujakin. Viikingit (noin vuodet 700–1000) suosivat 
ruumishautoja. Malminkartanon muinaisröykkiö kuitenkaan ei välttämättä ole hauta vaan kulttipaikka. Se on ajoitettu 
pronssikautiseen Kiukaisten kulttuuriin (1800–1500 eaa). Käännä kortti ja lue lisää Museoviraston qr-koodista.

Lähteet: Museovirasto https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=91010013, HELSY. Jokipolku 
Mätäjoenlaakso. 2019 (s. 19-20). https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2019/01/jokipolku_current_light.pdf sekä asukkaiden 
kertomukset alueesta.
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7. Puustellinaukio

MITÄ NÄET YMPÄRILLÄSI?

Kävele ja katsele, mitä ympärilläsi näkyy. Kuvittele, kuinka

ennen uusia kerrostaloja alueella lainehti vilja ja lehmät

laidunsivat.

Tee LEHMÄNNAAMA-joogaharjoitus: 

• Lähde kävelemään. Tunne kuinka painosi laskeutuu

vuoroin päkiöille, vuoroin kantapäille, ponnista

varpailla voimaa ja joustavuutta koko keinuvaan kehoon.

• Kun oikea jalka astuu eteenpäin, nosta vasen

kyynärpää ylös ja päinvastoin. Anna kämmenten

hakeutua niskan ja alaselän taakse, toinen ylhäältä, 

toinen alhaalta. Kurottele niitä selän takana kohti

toisiaan. Kokeile saatko sormenpäät yhteen.
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Lisätietoa Puustellinaukiosta:

• Uuden junaradan molemmin puolin alkoi 1970–80-luvuilla rakentua asuinalue. 

• Keskeisen korttelin suunnitteli brittiläis-ruotsalainen arkkitehti Ralph Erskine.

• Pihoille ja parvekkeille rakennettiin tilaa kotitarveviljelylle. 

• Elävät lehmät muuttivat Siuntioon Suitian kartanoon 1979.

• Nyt aukion istutuksilla koetetaan pitää yllä pörriäisbaaria. Ensimmäisinä keväällä heräävät sitruuna- ja nokkosperhoset. 

• Kävelyreitit vievät katettuina kohti asemaa sateellakin kuivin jaloin. 

• Hanna Vihriälän Laidunmaa-teoksen ensimmäinen  osa sijaitsee Puustellinaukiolla. Se on lehmän muodon kätkevä halkaistu kivi.

• Teoksen toinen osa on Puustellinpolun varrella olevan kerrostalon seinässä.  Teos kuvastaa  pronssisia perhosten varjokuvia. 

• Puustellinpolkua pitkin pääsee teoksen kolmannen osan äärelle Malminkartanonaukiolle. Kolmas osa on kivimuurista lankeavaa 
varjoa kuvaava pronssiveistos. 

Lähteet: Laidunmaa-teos: https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/laidunmaa-hanna-vihriala/
sekä asukkaiden kertomukset alueesta.
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8. Muinaistie 
(Bonusrasti seikkailunhaluisille)
KUULE askeleet muinaispolulla

Lähde seikkailemaan Kartanonmetsään ja etsi muinaistie. 
Tämä rasti on vain seikkailunhaluisille ja maasto on paikoin 
haastavakulkuinen.

Pysähdy muinaistielle ja tee SOTURI-joogaharjoitus:
• Ota oikealla jalalla askel eteenpäin, jätä polvi koukkuun. 

Tarkista tasapaino säätämällä takajalkaa
ja tiivistä alavatsaa.

• Hengitä sisään ja nosta käsivarret sivukautta ylös. 
Paina kämmenet yhteen ja kallistu
hiukan taakse samalla kun hengität ulos. Risti vielä sormet mutta
jätä etusormet pystyyn ja nosta katse. Tee myös vasen puoli.

• Tuo lopuksi jalat yhteen ja nosta kädet ylös. 
Kumarru sen jälkeen eteenpäin ja tuo samalla kädet yläkautta
melkein maahan saakka tai polvien taakse
– tai voit vain laskea katseesi.
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Lisätietoa Malminkartanon muinaistiestä- ja historiasta
• Malminkartanon alueen muinaistie on edelleen helppo hahmottaa silokallion laella. Tuhansia vuosia vanha tie on 

säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan.

• Muinaistietä käytettiin, kun seudun metsästäjä-keräilijät kulkivat Vantaanjoen koskelle.

• Kaikkein korkeimmalla sijaitsevat paikat ovat vanhimpia. Niiltä voi löytää 3,5 miljardia vuotta vanhan kiven, 
gneissin ja muiden kivilajien, säleitä merkkinä kirveistä ja muista työkaluista, joita metsästäjät ja keräilijät 
hyödynsivät. 

• Hiukan alempaa voi löytyä tuontitavaraa: piikiveä. Luuta, puuta ja nahkaa käytettiin myös. 

• Juuria, siemeniä ja marjoja syötiin, ehkä hyönteisiä jos ei saatu riistaa tai kalaa.

Lähteet: Malminkartanon muinaisuus ja kivikautinen kylätie https://www.helmet.fi/fi-
FI/Kirjastot_ja_palvelut/Malminkartanon_kirjasto/Malminkartanon_muinaisuus_ja_kivikautine(71925 sekä asukkaiden kertomukset alueesta.
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”Minä olen pelto, minä olen lato, minä olen puut, minun ovat nuo lintuparvet, ja tuo
nuori jänis, joka loikkaa pois viime hetkellä juuri ennen kuin astun sen päälle. Minun
on kurki, joka laiskasti kurottelee avaria siipiään; se lehmä joka narahtelee
työntäessään jalkaa toisen eteen märehtiessään, ja se villi, kaarteleva pääskynen.”

Virginia Woolf, The Waves, s. 64. Lainaus ja suomennos teoksessa Ville-Juhani Sutinen, Sivupolkuja. Kirjoituksia kirjallisuudesta ja
paikasta. Avain 2020, 135–137.

Käytyäsi Aistipolulla, toivomme palautetta täällä: https://link.webropol.com/s/aistipolku tai lue qr-koodi:

Kuvat, äänite, kartta ja konsepti (CC BY-NC 4.0) Kuntoutussäätiö, Arja Andersson ja Arne Larsson. 2021. 
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