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Tervetuloa Perinnepihalle!



Perinnepiha on:

• Vanhojen pirkanmaalaisten (koriste)kasvikantojen säilytyspaikka
• Kaikki alueelle istutetut kasvit ovat kasvaneet pirkanmaalaisilla pihoilla vähintään 60 

vuotta

• Kasveja seurataan ja niistä parhaimpia voidaan ottaa lisäykseen

• Kasvien lisäksi on kerätty pirkanmaalaista puutarhahistoriaa, kasveista käytettyjä nimiä 
sekä kasveihin liittyviä tarinoita

• Oppimisympäristö perinnekasveista sekä niiden käytöstä
• Puutarha-alan opiskelijoille

• Muiden alojen oppilaitoksille (esim. ravintola-ala ja hoiva-ala)

• Puutarhamatkailijoille sekä muille kasveista ja historiasta kiinnostuneille

• Eri ikäisille lapsille



Perinnepihan rakentuminen

• Euroopan aluekehitysrahaston ja Pirkanmaan liiton rahoittamana hankkeena 
vuosien 2011-2014 aikana

• Kasvien hankinta yhteistyössä erilaisten yhdistysten kanssa, esim. Maatiainen, 
Hyötykasviyhdistys, luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset, paikalliset 
perinneyhdistykset, Ruususeura, Marttojen paikallisyhdistykset… 2011-2013

• Pihan rakenteet teetetty urakoitsijalla 2012-2014

• Kasvit istutettu hankkeen omana työnä 2013-2014

• Koekäyttöä erilaisten käyttäjäryhmien kanssa 2013-2014



Perinnepihan sijainti

• Ahlmanin ammattiopisto Tampereella, vain 5 km Keskustorilta



Perinnepihan tilat



Perinnepiha verkossa
• Kaksi verkkosivustoa

• Kasvitietoa ja vanhoja puutarhakonsteja: http://perinnepiha.fi/

• Pirkanmaalaista puutarhahistoriaa: http://puutarhahistoria.fi/

http://perinnepiha.fi/
http://puutarhahistoria.fi/


Opasteet pihalla

• Yleisopaste

• Paperiesite

• Tietokyltit

• Nimikyltit

• Qr-koodit



Kasviesittelyt http://perinnepiha.fi/koiruoho-
mali-artemisia-absinthium/

http://perinnepiha.fi/koiruoho-mali-artemisia-absinthium/


Linkit historiaan

http://puutarhahistoria.fi/henkilot/pehr-adrian-gadd/

http://puutarhahistoria.fi/henkilot/pehr-adrian-gadd/


Myöhemmin tulossa

• Kuulokuvapolut
• Vanhat puutarhakonstit

• Kaunokirjallisuus



Toimintaa vanhuksille

• Liikkuva Perinnepiha viikoittaisilla 
vierailuilla Koukkuniemen vanhainkodilla 
ja Vanhusten palvelukeskus Viola-kodilla 
Tampereella kesällä 2013

• Hyväkuntoiset vanhukset vierailulla 
Perinnepihalla kesällä 2014 
Koukkuniemestä ja Viola-kodilta

• Teemana aistit ja tarinat



Koululaiset perinnepihalla

• Tampereen Rudolf Steiner –koulun 
puutarhavalinnainen järjestettiin 
keväällä 2014 Ahlmanilla

• Oppilaat mm. kokosivat 
perinnepihalla kompostia sekä 
kylvivät Messukylän lanttua, 
tehtiin itämiskokeita härkäpavulla



Ajatuksia tulevaan ammattiin
• Takk:n hoiva-avustajaopiskelijat pohtimassa puutarhan yhdistämistä hoitotyöhön

• Yrttikurssilaiset keräämässä ja kuivaamassa kasveja erilaisiksi tuotteiksi

• Puutarhuriopiskelijat ruukuttamassa taimia ja keräämässä siemeniä myyntiin



Lapset puutarhapuuhissa



Tapaus härkäpapu



Kukkajuomaa, leikkiä ja ötököitä



Perinnepihan kasvit eivät ole ”vain” kasveja, 
vaan ne

• Tuovat mukanaan tarinoita, muistoja ja historiaa

• Virittävät aisteja

• Antavat mahdollisuuden opiskella ja opettaa monenlaisia asioita

Tervetuloa tutustumaan!
Ahlmanin ammattiopisto

Hallilantie 24

Tampere


