LILLYN LUONTOKOULU

JOHDANTO
Lilly von Heideman oli englannin kielen opettajattarena Heinolan
reaalikoulussa vuosina 1880-1888. Käytössäni ei ollut Lillyn
aikaisia luonnontiedon oppikirjoja, mutta tähän tehtäväaineistoon
on liitetty katkelmia K.E. Kivirikon ja Einar Fieandtin
kirjoittamasta oppikirjasta Luonnontieto. Sen ensimmäinen painos
on julkaistu 1906. Ensimmäisen painoksen alkulauseessa K.E.
Kivirikko kirjoittaa: ”Luonnontieteellinen opetus on ennen
kaikkea perustettava havaintoon, vasta silloin on siitä pysyväistä
hyötyä.”
Tehtäväaineisto onkin suunniteltu niin, että aiheisiin voi perehtyä jo koulussa ennen varsinaista
tutustumisretkeä kartanon luontoon. Retken aikana kaikkein tärkeintä on pysähtyä havaitsemaan,
kokemaan, aistimaan ja lumoutumaan. Toivoakseni kartanon upea miljöö, vanhat puut, järvi ja
kauniit rakennukset tuovat tuulahduksen historiasta mutta esittelevät samalla Päijät-Hämäläistä
kulttuurimaisemaa ja myös osittain suojeltua luontoa.
Luonnoltaan kartanon ympäristö on vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa on näkynyt eläinten
laidunnuksen vaikutus. Olihan Urajärven kartano aikanaan maanviljelystila, jonka navettaan mahtui
100 lehmää. Urajärvi ja pieni alue kartanon maa-alueesta on nykyisin luonnonsuojelualuetta.
Lilly ja Hugo von Heideman matkustelivat paljon ja saivat vaikutteita eurooppalaisista
puutarhasuuntauksista. He ryhtyivät 1900-luvun alussa muokkaamaan kotikartanonsa ympärille
englantilaistyyppistä maisemapuistoa. Alueelle rakennettiin tekosaari, raunioportti, pieniä
kaarisiltoja, antiikin temppeliä muistuttava sukuhauta ja näköalapaikka Valhalla pylväikköineen.
Elämyksellisiä luontohetkiä Urajärvellä!
t. Hannamari Huhtanen

TEHTÄVÄT:
1. MAISEMA
Urajärven kylä sijaitsee Vääksyn ja Vierumäen välisen tien vieressä. Tie seurailee toista
Salpausselkää, joka syntyi viimeisen jääkauden loppuvaiheessa noin 11 500 vuotta sitten.
Urajärven kylän avonaisessa peltomaisemassa näkyy jääkauden aikana syntyneitä kumpuilevia
reunamoreenimuodostumia.
Koulussa:
Urajärven kartan voit hakea seuraavalta sivustolta: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
a) Etsi Asikkalan Urajärvi. Vääksyn ja Vierumäen välillä on kolme laajaa jääkauden aikana
syntynyttä tasannetta, delta-aluetta. Ne on nimetty kasvillisuustyyppien mukaisesti kankaiksi.
Löydätkö alueet kartasta?
b) Arvioi mittakaavan perusteella Urajärven pituus pohjoisrannalta etelärannalle, jossa Urajärven
kartano sijaitsee. Tarkista kartan mittaustyökalun avulla, osuitko oikeaan.
c) Kartanon alueella sijaitsee näköalapaikka Valhalla. Löydätkö sen kartanon läheltä ja osaatko
tulkita kartasta, kuinka paljon korkeuseroa on Urajärven pinnalla ja näköalapaikalla?
Kartanon puistossa:
Kuljeskellessasi puistossa tai Hugo-herran polulla pysähdy välillä miettimään ja etsimään omasta
mielestäsi kauniita yksityiskohtia. Voit rajata näkymää muodostamalla peukaloistasi ja
etusormistasi ”kehyksen”, jonka läpi voit katsella ja rajata aluetta. Kun olet löytänyt mieluisan
yksityiskohdan tai maiseman, voit kuvata sen.
Onko mielipaikkasi luonnonmaisemaa, jossa ei näy ihmisen vaikutusta vai onko se osa
kulttuurimaisemaa, jossa ihmisen toiminnan vaikutus näkyy selvästi?

2. PUUT
Kartanon puistossa ja rantavyöhykkeellä kasvaa useita suuria ja vanhoja puita. Monet niistä ovat
Hugon ja Lillyn aikoinaan istuttamia ja siis jo yli 100-vuotiaita. Sieltä tulet löytämään ainakin
seuraavia lajeja: raudus- ja hieskoivu, tammi, vaahtera, metsälehmus, kuusi, mänty, terva- ja
harmaaleppä, pihlaja ja pihta. Hugon ja Lillyn aikaan joillain puilla oli jopa oma nimi, esim. iso
kuusi oli Pilvenpiirtäjä ja kaksihaarainen pihta Taivasparta.

Koulussa:
a) Kertaa edellä lueteltujen puiden tuntomerkit. Voit käyttää apunasi esimerkiksi sivustoa
www.luontoportti.com
b) Mikä on Suomen kansallispuu? Entä mitä puuta Suomessa on pidetty pyhänä?
Kartanon puistossa:
a) Etsi kartanolta pihlaja. Lue Eino Leinon runo ”Pyhät on pihlajat pihalla” http://runosto.net/einoleino/maaliskuun-lauluja/pyhat-on-pihlajat-pihalla/. Mitä ajatuksia 1896 julkaistu runo sinussa
herättää? Miten luulet, että siihen on suhtauduttu reilut sata vuotta sitten?
HUOM. Eino Leino (1878-1926) oli suomalainen runoilija, kirjailija ja lehtimies, jonka teoksia oli myös von
Heidemanin sisarusten kirjastossa.

b) Etsi kartanon pihapiiristä hies- ja rauduskoivu. Tunnista lehtien perusteella! Ota kummastakin
kuva niin, että myös puun rungon alaosa näkyy.
c) Etsi itsellesi mieluisa puu kartanon puistosta tai sen rantavyöhykkeeltä. Perustele valintasi
muutamalla sanalla ryhmäsi muille jäsenille. Laita silmäsi kiinni ja tunnustele puun runkoa. Miltä
se tuntuu? Tuoksuuko se? Onko se lämmin vai viileä? Nojaa hiljaa puun runkoon tai jos rohkenet,
voit halatakin puuta. Voitko aistia puun rungon sisällä kulkevia nestevirtauksia? Ota puusta
valokuva itsellesi mieluisasta kuvakulmasta.

3. URAJÄRVI
Urajärvi on yksi Asikkalan kunnan viidestätoista Natura-2000 verkostoon kuuluvasta kohteesta.
Koulussa:
Tutustu sivuun ja vastaa seuraaviin kysymyksiin. https://www.asikkala.fi/ymparisto-jaluonto/rauhoitetut-luontokohteet-2/
a) Mitä tarkoittaa Natura 2000-verkosto?
b) Millä perusteella Urajärvi on hyväksytty Natura 2000-alueeksi?

Kartanon puistossa:
Kartanorakennuksen kuistilta avautuu näkymä Urajärvelle. Suoraan edestäsi, pienen
muotopuutarhan takaa, alkaa Hugo-herran polku. Se johtaa ensin pieneen niemeen, Kotirantaan.
Mene istumaan sinne.

a) Sulje hetkeksi silmäsi ja rauhoitu syvään hengittäen ja veden pinnan liikkeitä kuunnellen.
b) Avaa silmäsi ja mieti, mikä ilmansuunta on edessäsi ja missä suunnassa on kartanorakennus.
c) Katsele järveä ja sen ranta-alueita. Miten kuvailisit sen kasvillisuutta näkemäsi perusteella?
Näkyykö rantavedessä paljon kelluslehtisiä vesikasveja tai ilmaversoisia vesikasveja?
d) Ota vesinäyte puhtaaseen lasipurkkiin ja mittaa siitä happamuus pH-paperilla.
e) Lähde kulkemaan niemen länsirantaa kohti poukamaa. Keväällä rantavyöhykkeellä kasvaa paljon
tuoksuvaa, valkokukkaista Suomen kansalliskukkaa. Osaatko kertoa, mikä kasvi on nimeltään?

4. TERVALEPPÄKORPI
Lahden poukamassa, Suihkulähteen paikan taustalla, sijaitsee pienialainen Natura 2000-verkostoon
kuuluva tervaleppäkorpi. Varjoisassa ja kosteassa elinympäristössä elää mm. pieni sammal,
korpihohtosammal. Sen löysi tältä paikalta ensimmäisenä asikkalalainen kasvitieteen professori
Johan Petter Norrlin 1865. Korpihohtosammalen esiintymispaikkoja tunnetaan Suomessa nykyisin
noin 100. Harvinaistunut sammal viihtyy lahopuulla, kannoilla ja kosteassa maassa.

Koulussa:
Tutustu Suomen kahteen leppälajiin terva- ja harmaaleppään sivustolla www.luontoportti.com.
a) Miten erotat nämä kaksi puulajia toisistaan? Tervalepän lehti on helppo tunnistaa. Kuvaile sitä.
b) Lepät pudottavat lehtensä vihreinä. Miksi ne voivat niin tehdä ja mitä hyötyä tästä
ominaisuudesta on kasvupaikan maaperälle?
c) Luonnontieto (1916) kertoo sammalista näin: ”Sammalen lehdet pysyvät vihreinä talvellakin. Ei
niitä pane pakkanen, ei tapa pitkä kesällinen kuivuuskaan.”
Etsi lisätietoa sammalista ja kuvaile lyhyesti niiden ulkonäköä ja lisääntymistä.
Kartanon puistossa:
a) Seiso kaarisillalla ja laita silmäsi kiinni. Keskity hetkeen ja koita aistia ympäristöäsi. Mitä kuulet
ja haistat? Tunnetko varjostavan viileyden tai kosteuden?
b) Näetkö ympärilläsi lahopuita? Miten kuvailisit alueen kasvillisuutta?

5. JOUTSEN
Wagnerin Lohengrin -oopperan innoittamana von Heidemanit hankkivat Urajärven poukamaan,
Suihkulähteen paikan edustalle, joutsenveistoksen ja rakennuttivat sinne pienen tekosaaren, liljojen
saaren. Se oli noin 2-3m halkaisijaltaan ja sinne istutettiin kurjenmiekkaa.

Koulussa:
Laulujoutsen on Suomen kansallislintu, joka vielä 1950-luvulla tultaessa oli miltei sukupuuttoon
metsästetty. Niitä oli tuolloin arviolta vain noin 15 paria ja kaikki ne pesivät Lapin ja Kuusamon
erämaissa. Sysmäläinen eläinlääkäri Yrjö Kokko lähti Lappiin etsimään noita uljaita Ultima thulen
lintuja ja kirjoitti kirjat ”Laulujoutsen” ja ”Ne tulevat takaisin”. Kokon sinnikkään valistustyön
ansioksi voidaan lukea se, että nykyisin laulujoutsen pesii koko maassamme. Tutustu kolmeen
Suomessa esiintyvään joutsenlajiin sivustolla www.luontoportti.com
a) Miten erotat lajit toisistaan?
b) Joutsen kauniina ja ylväänä lintuna kiehtoo ihmisiä. Miksi joutsenpari on suosittu koriste
hääkakuissa?
Kartanon puistossa:
Muistuttaako von Heidemanien joutsenveistoksesta tehty kopio Suomen kansallislintuamme,
laulujoutsenta? Perustele mielipiteesi.

6. NIITTY
Kartanon päärakennuksen edestä alkaa Hugo-herran polku, joka kulkee niemen kärjestä sen
länsireunaa. Muistojen niemen kohdalla polusta erkanee Via Nova, joka vie ylös kohti korkealla
mäen päällä olevaa näköalapaikkaa, Valhallaa. Via Novan molemmilla puolilla on niittyä. Niityllä,
metsän reunassa, on antiikin temppeliä muistuttava perhehauta.
Niitty on eräs suomalaisista uhanalaisista perinnebiotoopeista ja se on aikanaan syntynyt karjan
laiduntaessa alueella. Nyt niittyä hoidetaan Urajärvelläkin niin, että kasvillisuus niitetään vähintään

kerran kahdesti kesässä. Ensimmäinen niitto on juhannuksen jälkeen ja toinen elokuun lopussa.
Niittojäte pyritään jättämään paikoilleen muutamaksi päiväksi, jotta kasvit varistaisivat siemenensä
maahan. Sitten niittojäte viedään pois, jotta se ei jää kasvupaikalle maatumaan ja rehevöittämään
maaperää. Tavoitteena on, että niityn vähäravinteiseen ympäristöön ja laidunnukseen sopeutunut
lajisto säilyisi elinvoimaisena. Tuoreella niityllä voikin kasvaa 30-40 kasvilajia neliökilometrillä ja
monet kauniit ja värikkäät kukat ovat niille tyypillisiä.
Koulussa:
a) Etsi tietoa ja kerro, mitä tarkoittaa perinnebiotooppi.
b)Tutustu seuraaviin tavallisiin niittyjen kasvilajeihin sivustolla www.luontoportti.com. :
siankärsämö, päivänkakkara, huopaohdake, peurankello, variksenkello, metsäkurjenpolvi,
niittyleinikki, nurmirölli, punanata, poimulehdet ja ahomatara.
Kartanon puistossa:
Kun kävelet kohti Valhallaa, pysähdy niitylle ja katsele ympärillesi.
a) Kuinka monta erilaista kukkivaa kasvia näet?
b) Näetkö kukista mettä imeviä perhosia tai mehiläisiä?
c) Kuvaa mielestäsi kaunein kukka.

7. NÄKÖALAPAIKKA VALHALLA
Mäen päällä on Valhallaksi nimetty alue, jonne on rakennettu puolikaaren muotoinen valkoinen
pylväikkö. Valhallasta avautuu näkymä Urajärvelle.

Koulussa:
Etsi tietoa netistä. Mikä Valhalla on ja miten se liittyy Hugo-herraan ja Wagneriin?
Kartanon puistossa:
a) Mittaa pulssisi heti kun olet päässyt näköalapaikalle. Luonnontiedossa (1916) Kirjoitetaan
verestä ja verenkierrosta näin: ” Sydän supistuu terveellä ihmisellä 65-90kertaa minuutissa.
Mielenliikutus ja raskaampi työ lisäävät kuitenkin tuntuvasti sydämen työtä. Nopeasti juostessa
kohoaa sydämenlyöntien lukumäärä 150 ja enempäänkin. Toimeton elämä ja istumatyö
veltostuttavat ja heikentävät sydäntä, voimistelun ja urheilun kautta sydän vahvistuu. Liikarasitus
on sydämelle yhtä vaarallinen kuin veltostuttava toimettomuus.”
b) Minkälaiseksi arvioisit oman sydämesi kunnon tuon tekstin ja pulssin mittauksen perusteella?
Nyt voit kuitenkin ihan rauhassa nauttia kauniista maisemasta ja antaa sydämesi sykkeen tasaantua.
Sitten voit lähteä laskeutumaan Valhallan itäpuolista polkua takaisin kartanon pihapiiriin.

8. LINNUT
Lintujen suojelu on koettu tärkeäksi jo yli sata vuotta sitten. Luonnontieto (1916): ”Suojele
pikkulintuja! Pikkulinnut ovat luomakunnan viehättävimpiä olentoja. Niiden sirot liikkeet, kauniit,
siistit puvut, hilpeä, iloinen laulu, taidokkaasti rakennetut pesät ja pienten poikasten hellä
hoitaminen, - kas siinä paljon, jota täytyy ihailla ja ihmetellä. Tyhmä ja sokea on se poika, joka
hennoo viskata kiven lintua kohti tai särkeä sen suurella vaivalla rakentaman pesän. Ja kuitenkin
voi nähdä poikalauman vaeltavan metsässä tuommoiset pahat aikeet mielessä. (Mitä laki sanoo
tästä?). Tämä on linnuille yhtä surkeata kuin jos omaa kotiamme rosvot tulisivat ryöstämään ja
meidät siitä karkottamaan.”

Koulussa:
Jokainen opettelee tunnistamaan yhden pihapiirissä viihtyvän pikkulinnun ja yhden vesilinnun.
Apuna voi käyttää sivustoa www.luontoportti.com
Kartanon puistossa:
Kartanon pihapiirissä on lintukoto. Löydätkö paikan?
Koita havaita mahdollisimman monta erilaista lintulajia kartanon alueelta. Sinun ei tarvitse
varsinaisesti tuntea lintulajeja, mutta laske havaintosi kulkiessasi alueella. Koita keskittyä siihen,
että huomaat ympärilläsi liikkuvat ja laulavat linnut.

