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Siirtolapuutarhat (ryhmäpuutarhat) yleistä
Siirtolapuutarha-ajatus valtaa alaa Euroopassa ja myöhemmin Suomessa
.
Euroopassa elettiin 1800-luvun lopussa aikaa, jolloin lähinnä kaupunkilais-työväestön
taholta
esitettiin ajatus terveellisen vapaa-ajan käytöstä raikkaassa
ulkoilmassa. Perheet toimisivat tiiviisti yhdessä. Korostettiin ahkeruuden ja
omatoimisuuden merkitystä hyvinvoinnin perusteena. Myös lapset ja nuoret
saisivat terveellistä, hyödyllistä ja kehittävää vapaa-ajan toimintaa, joka
koettiin erittäin tärkeäksi. Kaupunkilaisuus koettiin yleensä ihmisen
rakentamana negatiivisena asumismuotona, kun taas luonto kasveineen ja
eläimineen nähtiin Luojan luomana hyvänä paikkana. Kukkien ja puutarhojen
hoito olisi osana kaikkien kansalaisten arvostamana harrastuksena.
Saksalaista lääkäriä ja pedagogia Daniel Schreberia pidetään siirtolapuutarhan /
ryhmäpuutarhan isänä.
Ensimmäinen siirtolapuutarha aloitti toimintansa Saksassa Leipzigissä 1869. Saksalainen
siirtolapuutarhaliike oli painottunut kansalaiskasvatukseen erikoisesti nuorisoon.

Meillä Suomessa siirtolapuutarha-aate perustui Tanskan ja Ruotsin mallien mukaisesti. Sen
tehtävänä oli kasvattaa rakastamaan luontoa: kasvillisuutta ja eläimiä sekä tuottaa elämäniloa.
Asuntoina olisivat pienet viehättävät majat. Myös tärkeänä nähtiin nuorison viihtyminen yhdessä
vanhempiensa mukana puutarhan ylläpidossa ja toistensa seurassa leikkikenttien
tapahtumisissa.
Suomeen siirtolapuutarha-aate levisi alkuun suurimpiin kaupunkeihin: Tampereelle ja
Helsinkiin. Ensimmäinen aloite siirtolapuutarhan perustamiseksi tehtiin Helsingissä vuonna 1900.
Se ei kuitenkaan saanut riittävää kannatusta. Myönteisesti aatteen kannatuksesta kiinnostuneet
henkilöt kävivät tutustumassa pohjoismaisiin siirtolapuutarha-alueisiin. Ensimmäinen
siirtolapuutarhamme rakennettiin Tampereelle, Hatanpäähän vuonna 1916. Se jouduttiin
kuitenkin siirtämään 1970 luvulla asutuksen tieltä Nihamaalle, jossa se toimii edelleen.
Tampereella suhteellisen iäkkäitä siirtolapuutarhoja on lisäksi Raholan, Litukan ja Nekalan
siirtolapuutarhat. Tosiasiallisesti ensimmäinen siirtolapuutarha perustettiin Porvooseen v. 1915,
mutta sen toiminta loppui pian, vain kaksi vuotta.
Vanhimpia siirtolapuutarhoja on myös Oulussa. Se sijaitsee Raksilan ja
Karjasillan kaupunginosien välissä. Pormestari Arthur Castren osti itselleen
noin viisi hehtaaria viljelysmaata. Hän jakoi alueen 70:een noin 500 m2
kokoiseen palstaan. Myös kasteluveden saanti oli huomioitu
Esimerkillisesti lapset oli otettu huomioon ja heille suunniteltiin leikkikenttiä.
Helsingin
ensimmäinen
siirtolapuutarha
perustettiin
v.
1918
Ruskeasuolle, jossa se toimii edelleen ollen samalla alkuperäisellä paikallaan
pisimpään toimiva siirtolapuutarha maassamme.

Helsingissä Ruskeasuon siirtolapuutarhan sisääntuloportti
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Ryhmäpuutarha
Määritelmä tyypillisestä ryhmäpuutarhasta
Ryhmäpuutarha on maanomistajan, kunta/kaupunki/yksityinen, kaavaan määritelty alue,
jossa on useita tontteja eli palstoja. Palstojen koko vaihtelee 300:sta – 500:taan neliömetriin.
Ryhmäpuutarhayhdistys vuokraa maa-alueen maanomistajalta pitkäaikaisella sopimuksella
(10:stä 50:neen vuoteen).
Tontin haltija vuokraa palstan. Tontille puutarhuri / viljelijä perustaa esim. kasvimaan, nurmikon,
marjapensaita, kukkaistutuksia ja omenapuita, sekä rakentaa sille pienen mökin. Mökin malli,
koko 15:sta 40:neen m2) ja väritys tulee tehdä alueen omistajan määräysten mukaan. Sisältäpäin
vuokraaja saa suunnitella mökkinsä omintakeisesti. Tontin pohjapiirustukseen kuuluu myös usein
varastorakennus. Muita rakennelmia voivat olla leikkimökki, kasvihuone ja kellari.
Palstoille on jo nykyisin rakennettu maanomistajan puolesta kunnallistekniikka (vesijohto,
viemäri ja sähkö) ja palstoille johtavat tiet. Usein uusissa mökeissä voi asua ympäri vuoden.
Harvoilla siirtolapuutarha-alueilla saa asua vakinaisesti.
Palstojen vuokraajat perustavat alueensa siirtolapuutarhayhdistyksen. Yhdistyksen
kokouksissa valitaan puheenjohtaja ja hallitus sekä tarvittavat muut toimihenkilöt ja toimikunnat.
Jokainen palstan vuokraaja hoitaa oman tonttinsa kunnosta. Alueen yhteiset asiat kuten
puistoalueet, rakennukset, kasteluveden järjestäminen, leikkipaikat ja esim. laituri hoidetaan
talkooperiaatteella. Yhdistys määrittelee talkoovelvoitteen ja mahdollisen ”sakkomaksun”.

´

Kottikärryineen Airi Arola ja Maija Savonen

Grillimajan perustuksia tekemässä: Jukka Savonen,
Pekka Arola, Erkki Blom, Paavo Päivä, Mikko Nieminen
ja Olli Virtanen

Talkootöillä on saatu paljon aikaan. Talkootöistä historiikissa myöhemmin lisää.
Suomen Siirtolapuutarhaliitto toimii yhdistysten edunvalvojana. Tähän liittoon kuuluu yli
5000 jäsentä yli 50 jäsenyhdistyksestä.
Monen perheen toive; punainen tupa ja perunamaa, on toteutunut mökkipalstan
suomalla mahdollisuudella.
Myös vapautuneet mökit ovat pian saaneet uudet omistajat.
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Radansuun Ryhmäpuutarhayhdistys Ry
.

Ryhmäpuutarhahanke
Yhdistys perustetaan
Iitin kunnanvaltuutettu biologian ja maantiedon lehtori Tuomo Tyrväinen
teki valtuustoaloitteen, joka johti monien kokousten ja keskustelujen jälkeen
hankkeen myönteiseen päätökseen meidän kaikkien Iitin Radansuun
Ryhmäpuutarharakentajien iloksi.
Neljä vuotta myöhemmin 18.3.1993 Iitin kunta järjesti kunnanvirastolla
esittely- ja kuulemistilaisuuden. Siinä kerrottiin ryhmäpuutarhaan liittyviä
aikeita ja suunnitelmia. Läsnäolijoilla oli myös mahdollisuus kertoa omia
mielipiteitään ja toivomuksia hankkeen kehittämiseksi.
Hanke etenee
Radansuun Ryhmäpuutarhan perustava kokous pidettiin
kesäkuun 2. päivänä 1993 Kausalassa palvelukeskus Koivulehdossa.
Kokouksessa oli läsnä seuraavat henkilöt:
Espo Kaarle ja Velling Päivi
Vainio Pertti
Brofeldt Jukka ja Leena,
Käki Esko
Kyynäräinen Taisto ja Rita
Kankare Asko
Heino Hannu
Mäntykenttä Pekka
Paananen Eeva
Rantanummi Osmo ja Ruuth
Blom Marja-Leena
Villa Kirsti
Tuomala Anna-Liisa
Nikunen Jukka
Nokela Raimo ja Johanna
Iitin kunnan edustajat: Tanhua Auli
Pätynen Seppo
Savio Tarja
Alueen suunnittelija Ulla-Maija Lilja esitteli ryhmäpuutarhan mökkityypit, 3 kpl.
(Korostukset – edelleen yhdistyksen jäseniä v.2015)
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Ryhmäpuutarhayhdistyksen

perustaminen

Yhdistyksen ensimmäisenä tehtävänä oli valmistella ja järjestellä
yhdistyksen sisäisiä asioita sekä neuvotella vuokrasopimuksesta kunnan
edustajien kanssa.
Päätettiin perustaa Radansuun Ryhmäpuutarhayhdistys Ry.
Perustajajäseniksi nimettiin seuraavat henkilöt:
Asko Kankare
Taisto Kyynäräinen
Hannu Heino,
Esko Käki,
Pekka Mäntykenttä
Eeva Paananen
Marja-Leena Blom
Pertti Vainio
Osmo Rantanummi
Kirsti Villa
Jukka Brofeldt
Kaarle Espo
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Kankare ja sihteeriksi Hannu Villa
Varasihteeriksi valittiin Auli Tanhua vuoden 1993 loppuun saakka.
Hallituksen jäseniksi valittiin:
Asko Kankare
Taisto Kyynäräinen
Hannu Heino
Esko Käki
Pekka Mäntykenttä
Hannu Villa
Eeva Paananen
Varajäseniksi:
Jukka Brofeldt
Marja-Leena Blom
Tilintarkastajiksi
Pekka Laiho
Pertti Vainio
Varatilintarkastajaksi
Helena Tyynynen
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Ryhmäpuutarhayhdistyksen sääntöjen hyväksyminen
Toiveenamme oli, että kunnan ja kaikkien muidenkin päättäjien ja
Pohjanmäen omakotitalo- asukkaiden kannalta, jotka suhtautuivat epäillen ja jopa
vastustaen valituskirjelmällä kaavamuutoksen hyväksymistä vastaan aina ylempiin
päättäjätahoihin asti, saisi kaavamuutoksen hyväksymisen. Heidän epäonnekseen
valituskirjelmää ei voitu vastaanottaa sen valitusajan myöhästymisen takia ja
valituskierre loppui siihen.
Kyläläisten mielestä heidän alapuolelleen
rakennettava ”smurffikylä” pilaisi kauniin
järvimaiseman ja aiheuttaisi kylällä levottomuutta.
(Yhdistyksen säännöissä on maininta hillitystä
käyttäytymisestä klo 23 jälkeen.)
Monet pelot heidän taholtaan kuitenkin
väistyivät, kun luultu slummialue osoittautuikin yleisilmeeltään hienoksi arkkitehdin
luomaksi kokonaisuudeksi niin rakennusten kuin myös puistomaisemankin osalta.
Kunnanvaltuutettu Tuomo Tyrväisen avarakatseinen näkemys
ryhmäpuutarhatoiminnan sopivaisuudesta ja tarpeelisuudesta Iittiin on
osoittautunut oikeaksi.
Iitin Radansuuhun on noussut nyt 22 vuotta sitten aloitettu mökkien ja
puutarhojen Kymen vesistön rantamaisemaan hyvin soveltuva puutarhakylä.
Radansuun Ryhmäpuutarha on moderni puutarhakokonaisuus joka
suhteessa. Se on saanut monelta taholta ihastuneet ilmaisut ja kehuvat
kiitosmaininnat.

Yhdistyksen viiri
Suunnittelija Jukka Savonen
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Karttapiirros Radansuun Ryhmäpuutarha Ry:n rakennuskaavasta.

Iitin kunta on vuokrannut puutarhayhdistykselle kaava-alueen 30:ksi vuodeksi. Pelto
on ollut aiemmin vanhaintalon lehmilaidunta.
Alue on jaettu kolmeen osaan ja niiden välille jää puistikkoa. Mökkipalstoja on 50. Ne
ovat suuruudeltaan n. 400 -500 m2 .Tontille saa rakentaa tyyppipiirustusten mukaisen lomaasunnon kooltaan enintään 35 m2 ja aittarakennuksen kooltaan 7,5 m2. Palstalle voi rakentaa
lisäksi leikkimökin, kellarin ja kasvihuoneen. Viime vuosina 0n saatu lisärakennuslupa 12 m2
suuruiselle kuistille.
Säännökset on selkeästi määritelty alueelle laaditussa rakennusjärjestyksessä.
Jokainen jäsen maksaa tontistaan yhdistykselle/ Iitin kunnalle määrätyn vuokran.
Alueelle on rakennettu neljä aidattua tietä metsän puolelta alkaen: Omenapolku,
Ruusupolku, Västäräkinväylä, Tuomipolku ja Rantaniitynpolku. Jokainen mökin haltija voi
pitää autonsa palstansa varrella.
Vuoteen 2015 mennessä puutarhamökkejä on rakennettu tai rakenteilla 42.
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Tyyppipiirustukset
Alueelle on hyväksytty espoolaisen arkkitehtitoimisto Lilja & Savion suunnitellut
tyyppipiirustukset ja tekniset kuvat. Rakennustyyppejä 0n kolme kappaletta. Rakennusten
ulkoseinien harmonisia värivaihtoehtomalleja on neljää eri väri vaihtoehtoa..
Huopakattopintojen väri on kaikissa rakennuksissa sama musta.
Tyyppimallit ovat kylämaisemassa osoittautuneet aistittavuudessaan erittäin
kauniiksi ja toimiviksi mökkimalleiksi. Samoin värit antavat koko mökkikylälle miellyttävän ja
rauhallisen yleiskuvan.
Varsinainen mökkien rakentaminen alkoi alkukesästä 1994. Ensimmäiset rakennukset
saatiin vielä vesikattoon saman vuoden aikana.
Ensimmäiset mökit rakennettiin Omenapolun, Ruusupolun ja Västäräkinväylän
varrelle syksyllä 1994.
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Ensimmäiset palstanvaraajat 15.12.1993 mennessä
Tontti ja jäsenluettelo:
1. Penttilä Tapio
2. Käki Esko
3. Brofeldt Jukka
4. Kyynäräinen Taisto
5. Paananen Eeva
6. Villa Hannu
7. Espo Kaarle
8. Arola Pekka
9. Heino Hannu
10. Mäntykenttä Pekka
11. Kankare Asko
12. Vainio Pertti
13. Blom Erkki
14. Kankare Anssi
16. Vilkman Sointu
20. Kousa Hannu
22. Jokisalo Pasi
24. Nieminen Mikko
30. Siivonen Leena

x rakentaja
xx rakensi tontille 3

x
x
xx
x kesk tilalle myöh. Savonen Jukka
xx

x
xx

xx

Lisäksi kiinnostuneet ilman
varausta:
Riihelä Jaakko
Onnelainen Markku
Kuortti Sirkka
Päivä Paavo
Vain 9 varaajaa 23 :sta
aloitti rakentamisen.
Merkinnällä xx on edelleen
yhdistyksen jäsen.
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Radansuun
Ryhmäpuutarhayhdistys Ry
Hallinto
Puheenjohtajat
Asko Kankare
Hannu Villa
Pekka Arola
Antero Hirvonen
Timo Mikola
Ahti Nikkanen
Pekka Arola

2.6.1993 –
1.1.1995 –
1.7.1995 –
1.1.2013 –
12.5.2013 – 14.6.2014
15.6.2014 – 6.9.2014
7.9.2014 –

Hallitus v. 2015
Pekka Arola, puheenjohtaja
Mauri Pessa, varapuheenjohtaja
Aila Soikkeli, taloudenhoitaja
Marjatta Nikkinen sihteeri
Marianne Lauslehto
Irma Puustinen
Leena Mäkelä
Kari Janhunen
Pekka Vehviläinen
Kai Järvelä

11

31.12.1994
30.6.1995
31.12.2012
11.5.2013

Talkookohteet
Uimalaiturihanke
Tällä Volvo-Penta - veneellä hinattiin Iitin
kunnan lahjoittamat pitkät laituriponttoonit
Urajärven uimarannan läheltä laiturin
kannattamiseksi.
Matkaa oli noin kymmenen kilometriä
edestakaisin ja aikaa kului lähes kolme tuntia. Sää oli
varsin tuulinen ja aallokossa oli täysi työ uittamisen
onnistumiseksi.
”Pekka Arola oli ruorissa ja hoiteli ohjauspuolen. Taisto Kyynäräinen piti huolen
ponttoonien kulusta ja Hannu Villa keitteli priimuksella porukalle pullakahvit, jotka
siinä juotiin muun puuhan ohessa.”
Tiukin paikka oli Kupparinojan maantiesillan alituksessa.

Naisväki laiturirannassa oli jo huolissaan hinauksen viipymisestä.
Kaikki onnistui kuitenkin hyvin ja laiturin talkootyöt päästiin pian
aloittamaan.

-

Iitin kunnanhallitus oli 5.9.1994 pidetyssä kokouksessa päättänyt
laiturihankkeesta seuraavaa:
Ryhmäpuutarhayhdistykselle annettiin lupa rakentaa ja ylläpitää laituri sille
osoitetulle paikalle.
Hyväksyttiin tarveaineisiin pyydetty puutavara: määrät 100 x 125 781 m ja 150 x
50 179 m.
Laiturin ponttooneina voidaan käyttää kunnalta käytöstä poistetut ponttoonit.
Puutavaran rahallinen arvo on n. 13.000 mk
Lisäksi päätettiin suorittaa venerannan ruoppaus, rannan tasaus ja sorastus
Rakennuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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Uusi laituri ja sen tekijöitä

Laiturilla Erkki Blom , Pekka Arola ja Hannu Villa

.

Rannan tasauksessa Timo Tiira

Traktorin puikoissa Mikko Nieminen
ja hänen veneensä oli
ensimmäinen vene uudessa venerannassa 20.5. 2000

Elokuun alkupuolella 2015 tekivät talkoomiehet lapsille oman uimalaiturin.
Laiturin penkeillä vanhemmat voivat seurata lastensa leikkejä ja uimataidon
opettelua.
Elokuun 2015 hellepäivinä uusi uimalaituri oli tosi ajankohtainen.

Pirjo Kuokan lapsenlapsi Jenna uintiharjoituksissa. Kuvat: Pirjo Kuokka
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Grillirakennus
Ensimmäisiä talkootöitä oli grillirakennuksen tekeminen. Viisikulmainen
”mutteri” oli grillauksen lisäksi yhteinen kokoontumispaikka. Se toimi monta vuotta
kokousten pitopaikkana. Alkuvuosina jäsenmäärän ollessa vielä alle 20 sen penkeille
mahduttiin vähän tiivistämällä istuinsijaa.
Alussa oli ongelmana grillisavujen huono veto. Ratkaisuksi korotettiin savuhormia,
ja asennettiin huippuimurI, eikä enää tarvinnut köhiä kiusallisia savuja.
Myöhemmin rakennettiin viereen terassi kalusteineen.
Myös kalansavustuspönttö sai myöhemmin paikan grillimökin vieressä..

Grillirakennusta tekemässä Jukka Savonen ja Mikko Nieminen

Kalojen savustuspaikka
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Huolto- ja varastorakennukset
Jokaiselle kolmelle korttelille on talkoilla
rakennettu omat huolto- ja varastorakennukset.

Puutarhapalstojen kastelujärjestelmä
Ensimmäisiä talkoilla tehtyjä
töitä oli kasteluveden johtaminen
jokaiselle mökkitontille. Vesi johdettiin
järvestä pumpulla ja rakennettiin
pumppukoppi.
Kasteluveden paineistus aloitetaan keväisin kasvukauden
alkaessa ja putkisto tyhjennetään syksyisin ennen pakkasten
tuloa.

Mäntypirtti
Radansuun Ryhmäpuutarhayhdistys ry voi ylpeydellä esitellä loistokasta
yhteisrakennustaan, Mäntypirttiä, joka
valmistui v. 2012.
Tässä ahkeria
rakentajia

Uuden kerhorakennuksen katolla Kari Janhunen,
Erkki Blom, Mikko Mannonen ja Veikko Nikkinen

Kuvia
Mäntypir
tistä
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Metsäkirkko
Airi Arolan ideoima metsäkirkko rakennettiin talkootyönä pumppukopin
vieressä olevaan metsikköön.

Metsäkirkkokohteesta tuli pian suosittu käyntikohde. Etenkin lapsista paikka
on jännittävä ja he halusivat tulla usein paikalle.

Uusi silta
Viimeisimpiä kohteita on rantapolun uusittu silta. Sen suunnittelu
ja talkootyön toteutus on Kai Järvelän käsialaa.
Hänen ohjauksessaan tehtiin keväällä 2015
lukuisa määrä linnunpönttöjä ja hän on ollut asiantuntijana mukana monissa muissa
talkootöissä.

Kai Järvelä sillan teossa

16

Perinteisiä tapahtumia

Juhannusaaton perinteet:
Liputus ; kunniatehtävänä puheenjohtaja
ja sihteeri
v. 2015 Pekka Arola ja Marjatta Nikkinen
Yhteislaulu Siniristilippumme:
Siniristilippumme, sulle käsin vannomme, sydämin:
sinun puolestas elää ja kuolla on halumme korkehin.
Kuin taivas ja hanki Suomen on värisi puhtahat.
Sinä hulmullas mielemme nostat,
ja kotimme korotat.
Isät, veljet verellään, vihki sinut viiriksi vapaan maan.
Ilomiellä sun jäljessäs käymme teit isäin astumaan.
Sun on kunnias kunniamme, sinun voimasi voimamme on.
Sinun kanssasi onnemme jaamme
ja iskut kohtalon.
Siniristilippumme, sulle valan vannomme kallihin:
sinun puolestas elää ja kuolla
on halumme korkehin
Muuta ohjelmaa: v. 2015; haitarin soittoa

Aleksi Villa
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Juhannusjuhlan yleisöä

Liisa ja Kalevi Mustonen

Maija ja Jukka Savonen

Juhannusjuhlan yleisöä

Kilpailuja

Pussijuoksukilpailu: naiset – miehet 2015

Köydenvetokilpailu 2015

Lentopallo-ottelut
Alkuun joukkueet olivat: Omenapolun joukkue vastaan Ruusupolun joukkue
Juhannuskokon poltto
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Jokatalviset pilkkikilpailut

Aina yhdistyksen alkuvuosista lähtien on järjestetty
pilkkimestaruuskilpailut. Kuvia tapahtumista.

Risto Laaksonen

Pekka Arola

Palkintopöytä

Punnitus

Voiton vei Jenni Arola

Pikkujoulut
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Tutustumismatka Vanhanmyllyn Siirtolapuutarhaan

Hyvinkää 14.8. 1993
Vanhanmyllyn Siirtolapuutarha Ry lyhyesti:

Sijainti: 5 km Hyvinkään keskustasta, ympärillä metsä- ja peltoalueet ja
aluetta halkoo Vantaanjoki. Sveitsin liikuntaalueen palvelut ovat vain muutaman kilometrin
päässä. Yhdistyksen hallussa on kerhotalo ja
muut yhteiset rakennukset, mm.
saunarakennus.
Yhteisten tilojen ja alueiden kunnostus tehdään talkootyönä tai korvaamalla työ
syyskokouksen vahvistamalla rahasummalla.
Alueella on 136 palstaa, joista 16 on tarkoitettu viljelyyn, 20 hirsimökeille ja muut
lautamökeille. Palstojen pinta-ala on n. 400 m2 ja mökkien
pohjapiirustusvaihtoehtoja on yli kymmenen. Mökeissä ei ole saunoja.

Retkeläisiä Hyvinkäällä Edessä puh.joht. Asko Kankare
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Lehtileikkeistä

luettua

Suurena apuna historiikin teossa on ollut yhdistyksen toimintakertomusten
kadottua ? Airi Arolan kokoama leikekirja, josta löytyy Iitin Seudun, Kouvolan
Sanomien, Elimäen Sanomien, Etelä-Suomen Sanomien ja Vartti-lehden ajankohtaisia
kirjoituksia Radansuun Ryhmäpuutarhayhdistys Ry:n tapahtumista.
22.2.1993
Iitissä selvitellään siirtolapuutarhan tarve. Vaihtoehtona paikoista:
Radansuun Pohjanmäen alue, Arolahden alue ja Jokuenlahti.
Siirtolaliiton puheenjohtaja Klaus Lehto esitti, että Iitin kunta varaa alueen ja
vuokraa sen perustettavalle siirtolapuutarhayhdistykselle.
Radansuun Pohjanmäen etuna toisiin nähden on: lähellä pysyvää asutusta,
vain 5 km Kausalasta keskustasta, vesi/jätevesi helposti ja edullisesti, rannan läheisyys
: venepaikat, kalastus, veneily ja uinti mahdollisuus.
19.5.1993
Siirtolapuutarhalainen: tavalliset työssä käyvät viljelijät, eläkeläiset, jotka
rakastavat maan tonkimista ja kasvimaan perustamista. Palstalle voidaan esimerkiksi
istuttaa omenapuita, marjapensaita, monivuotisia kasveja, kuten ruusuja,
alppiruusuja ja perustaa nurmikon.
15.4.1993
Radansuun ryhmäpuutarha olisi Pohjois- Kymenlaakson ensimmäinen
siirtolapuutarha. Kunnallistekniikka ja tiestö valmiina. Jäseniksi pääsisivät myös Iitin
ulkopuolelta tulevat rakentajat. Kenenkään paikallisen omakotitalon asukkaan ei pidä
olla kateellinen ryhmäpuutarhan asukkaille. He maksavat samat perustamismaksut
kuten omakotiasujatkin.

23.2.1994
Vuokrasopimus allekirjoitettiin. Kymen lääninhallitus on vahvistanut alueen
kaavamuutoksen. 26.5.1994 Ryhmäpuutarhassa päästään pian rakentamaan. Iitin
kunta rakentaa parhaillaan kunnallistekniikkaa.
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30.5.1994
”Suomen korkeatasoisin ryhmäpuutarha-alue syntyy Radansuuhun.
Kunnallistekniikka, rakennusten yhteinen ilme, katuvalot ja rantaoikeus ovat
Radansuun Ryhmäpuutarhan hienouksia.
30.10.1994
Radansuun Ryhmäpuutarhayhdists Ry:n puheenjohtaja elimäkeläinen Pekka
Arola kertoo, että palstavarauksia on tehty jopa Tuusulasta asti. Enin osa rakentajista
on lähiseutujen asukkaita. Arolan perheen lisäksi on toinen perhe mukana.
Kausalalaisia on neljä ja kouvolalaisia on kuusi.
”Vaimohan tämän kesämökkimahdollisuuden huomasi ja minäkin innostuin, Olisihan
omaksi ostettava mökkitontti ollut hinnaltaan jo enemmän kuin tänne rakennettava
vapaa-ajan asunto. Kaks i ripeintä rakentajaa on jo siinä vaiheessa, että ensi löylyt
omassa mökissä on taannoin jo heitetty.
Erakot älkööt vaivautuko, sillä tällainen elämänmuoto vaatii omanlaatuisen
luonteen. Ollaanhan lähekkäin n. 20 m:n päässä naapurista. Jos ajatus siitä, että oman
mökin ikkunasta näkee ensi vilkaisulla, mitä naapurilla on lautasellaan, tuntuu
ahdistavalta. Silloin kesäpaikkaa kannattaa katsoa muualta, kuin
”smurffikylästä”. Vaimo Airi huolehtii puutarhapuolesta. Minä taas
olen innokas kalamies ja on hyvä asia, että meillä mökkiläisillä on
kalastusoikeus”, toteaa Pekka Arola.

15.8.2008
Langinlaakson ryhmäpuutarhalaisia Kotkasta on lähtemässä hakemaan
mallia Iitin Radansuun Ryhmäpuutarhasta. Linja-auton kokka kohti Iittiä. Illan
hämärtyessä saavutaan perille. Puheenjohtaja Pekka Arola toivottaa vierailijat
tervetulleiksi.
Hän kertoo:” Mökkimme muistuttavat pieniä omakotitaloja. Palstat ovat 390 m2 –
540 m2:n suuruisia. Kymijoen rantamille nousseen mökkikylän mökkien arvo on
noussut ylöspäin. Viereen perustetun Iitin Golf-kentän aloitettua toimintansa, ovat
mökkien hinnat nousseet huomattavasti.”
Ryhmäpuutarhan jäsen Raili Jämsen kertoo :”Kuisti valmistui tänä kesänä.
Nyt jokaisella on lupa rakentaa samanlainen, jos vain niin haluaa.” Retkeläiset
ihastelevat korkeaa huonetilaa, joka poikkeaa Kotkan vanhemmista mökeistä. Oma
saunaosasto on tilava ja valoisa.
Mökin emäntä Raili Jämsen vetäisee pirtin maton syrjään ja sen alta paljastuu
lattiakellarin luukku. Perustamisvaiheessa lattian alle sijoitettiin kaivonrengas, joka
nyt toimii kellarina. Kylmää tilaa löytyy nyt muualtakin kuin jääkaapista. ”Ihana,
loistava keksintö!”, huudahtavat vierailijat yhdestä suusta.
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14.7.209
Marjo ja Timo Iivosen mökki sijaitsee Omenapolun varrella. Tämä tekee
Omppulasta Onnelan.
- vain tunnin ajomatka Porvoosta
- peruslämmin mökki on aina käytössä ympäri vuoden
- turvallisessa ympäristössä ei yksinkään yöpyvän tarvitse pelätä
- on omaa rauhaa ja seuraakin löytyy sitä kaipaavalle
- perheen lemmikit Minni ja Kalle saavat olla vapaina
- mahtavat ulkoilu, marjastus, kalastus ja sienestysmaastot
- palvelut ovat lähellä ja seudulla on mahdollisuus monenlaiseen menemiseen

6.7.2009
Radansuun Ryhmäpuutarhaan on suunniteltu 70 m2:n suuruisen yhteisen
kokoontumistilan rakentamista. Yhdistyksen mukaan asemakaavan mukainen
rakennuspaikka on huono, lähes suota. Parempi paikka löytyy aivan vierestä.
Rakennuslautakunnan mielestä uusi paikka sopii hyvin kerhotilan rakentamiseen.

10.8.2011
Radansuussa on Kymenlaakson suurin Ryhmäpuutarha. Oma mökki, yhteinen
ranta.
2.6.93 perustettu Radansuun Ryhmäpuutarha Ry Iitissä on päässyt hyvään
kasvuvauhtiin.
Mökkiläisiä on ympäri Suomea. Ryhmäpuutarhalaisia on Iitin lisäksi Kouvolasta,
Lahdesta, Kuusankoskelta, Elimäeltä , Orimattilasta ja Porvoosta. Jotkut käyvät
töissä mökiltä lähtien.
Radansuussa viheriöi. Alueella on 50 mökkipalstaa, joista 8 on vielä
varaamatta.
Vanhimmat mökit ovat vuodelta 1994. Mökkejä on kolmenlaisia ja ne ovat pintaalaltaan 35 m2. Mökeissä on sauna-pesutila, nykyajan mukavuudet ja 7 m2:n
aittarakennus.
Lisäksi voi myös rakentaa terassin (12 m2), leikkimökin, kellarin ja kasvihuoneen.
Mökkipalsta on vuokrattu ja mökin voi tarvittaessa myydä, tämän päivän hinta
n. 70.000 e. Mökkikylässä on kaikkien jäsenten käytössä grillimaja kuisteineen,
kalansavustuspönttö, uimalaituri, veneranta, lentopallokenttä, leikkikenttä, kaksi
pelikenttää, hiekkalaatikko ja keinu.
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9.4.2012
”Kylvän, kasvatan, kuvaan ja maalaan” on Marjatta Nikkasen motto
Ryhmäpuutarhaolosta.
Marjatta ja Ahti Nikkasen kesäparatiisissa on harrastukset lähellä. Marjatta ja Ahti
löysivät viehättävän puutarha-alueen sattumalta. He olivat läheisellä Iitti-golfkentällä
pelaamassa, kun huomasivat kauniin mökkikylän. Ei aikaakaan kun silmiin osu mökin
myynti-ilmoitus netistä Radansuun Ryhmäpuutarhan Omenapolulta. He menivät sitä
pian katsomaan ja sille tielle jäivät. Nyt he ovat mökissä viihtyneet vuodesta 2004
alkaen.
”Tämä sopii yhteisöllisyydestä pitävälle, mutta täällä kunnioitetaan myös omaa
rauhaa. Yhteisistä alueista, grillirakennuksesta ja kerhorakennus Mäntypirtistä
pidetään huolta yhteisesti talkoovoimin. Moni työelämästä vapaalle jäänyt on
löytänyt päiviinsä lisäsisältöä Radansuun Ryhmäpuutarhasta. Lapsiperheetkin voivat
nauttia siellä olostaan. Yhteisalueelta löytyy lasten leikkipaikka ja Urajärven
uimarannalle on matkaa vain kaksi kilometriä.
Harrastustarjonnasta löytyy 18-väyläinen golf-kenttä aivan vierestä. Vesitietäkin pitkin
voi mennä nauttimaan kesäkuussa järjestettäville Iitin
musiikkijuhlille Hiidenvuoren
yökonserttiin. Marjatalle on myös tärkeä puutarhanhoito.
”Viime kesän testauksen alla oli lehtikaali, jonka runsas sato
yllätti.
Myös pihan kauneus on minulle tärkeä. Erikoisesti pidän perennoista.” Talvisin
Marjatta valokuvaa puutarhansa loistoa, joista hän ikuistaa värit öljymaalauksiinsa.
7.5.2012
Kevättempaus järjestettiin Radansuun Ryhmäpuutarhassa.
Ohra röyhistelee grillikatoksen ruukussa. Narsissit kurottelevat kohti aurinkoa viittä
vaille valmiin kerhorakennuksen kuistilla. Vieressä istutetaan kehäkukkia, hernettä ja
paprikaa ruukkuihin odottamaan kasvukauden alkamista.
Kevään ensimmäiset leskenlehdet kampeavat elämään savimaan sylistä. Monessa
mökissä idätys ja juurrutus ovat olleet vauhdissa ennen lumien sulamista.
Kuuluu puheensorinaa; nautitaan kahvia ja rokkaa.
Kevättempaukseen kutsuttiin myös ulkopuoliset tutustumaan
Ryhmäpuutarhan elämään ja toimintaan. Moni paikkakuntalainen
on seurannut Ryhmäpuutarhan rakentamista vuosien varrella
lehtien palstoilta, mutta harvempi on uskaltautunut tulla aiemmin
tutustumaan Ryhmäpuutarhaan.
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27.8.2014
Saadaksen oman palasen paratiisia täytyy liittyä Radansuun
Ryhmäpuutarhayhdistyksen jäseneksi. Mökkimalleja on kolme erlaista, mutta tällä
hetkellä asukkaat ovat rakentaneet vain kahta matalampaa ja korkeampaa, jossa on
myös parvi. Mökit ovat kooltaan noin 40 neliöisiä katetun kuistin kanssa.
Aila Soikkeli on laskenut, että hänen mökkinsä on maksanut kaikkinensa
vähän alle 100 000 euroa. Hinta riippuu paljon mökin varustetasosta, sisustuksesta,
muista rakennuksista ja kuinka paljon pystyy itse rakentamaan. Halvimmillaan mökin
saa jo 40 ooo eurolla, jos kirves pysyy kädessä. –
Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat vuokrata oman palstan. Uusimmat
tulokkaat ovat Tampereelta, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Ahti Nikkanen.
Vuokralaiset saavat itse päättää mökin sisustuksesta ja millaisen pihan he rakentavat.
Sallittuja lisärakennuksia ovat leikkimökki, aitta, kellari ja kasvihuone. Kaikki mökit
ovat ilmastoituja ja saunallisia, ja
kunnallistekniikka hoitaa juoksevan veden ja
sähkön. Talkoovelvoite hoitaa yhteiset alueet.
Pihat mukailevat asukkiensa persoonia.
Golfia rakastava mökkiläinen on vuorannut oman
pihamaansa harmailla kivillä, jotta rikkaruohot
eivät veisi aikaa harrastukselta. Lähes pihamaalta
alkaa Iitin Golfkentän 4. väylä.
Raili Jämsenin pihamaa on vehreä. Joka nurkassa kukkii. Hän kertoo kasvattavansa
seitsemää sorttia eri pelargonioita. Näyttävät viiniköynnökset kiipeävät pitkin
ruskeaa puusäleikköä. Vihreät rypäleet roikkuvat
raskaina nippuina. ”Tämä silka-lajike on ihanan
makea. Koirani Linda nopsii aina alimpien oksien
rypäleet suihinsa”, Jämsen kertoo.
Jämsen on kymmenen vuoden aikana
ottanut ilon irti omasta pihasta: mansikkamaa,
marjapuskat, kasvihuone ja omenapuut pitävät
touhukkaan naisen kiireisenä. Mökit ovat vierekkäin, mutta katujen väliin on jätetty
runsaasti vapaata oleskelutilaa. Kasvimaata voivat hyödyntää he, jotka eivät halua
kasvattaa perunaa omalla pihallaan. Vuokralaiset hoitavat yhteiset alueet talkoina.
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Jokaisella vuokralaisella on talkoovelvoite, joka on 20 talkootuntia vuodessa.
Velvoitteen voi myös maksaa rahana, ja iäkkäämmillä jäsenillä tuntimäärä on
pienempi.
Ryhmäpuutarha- asukkailla on myös yhteisiä lemmikkejä.
”Jo viime kesänä nurmikolla vipelsi albiino siili, ja mökin ikkunasta on bongattu kurkia
ja kettuperhekin. Enää puuttuu lauttasauna”.
Soikkeli ja Jämsen haaveilevät kiinnittävänsä sen laituriin. Multaiset sormet
olisi mukava löylytellä puhtaaksi ja sen jälkeen
vilvoitella varpaita järvivedessä.
Kustannukset: Radansuun Ryhmäpuutarhan
liittymismaksu on 700 euroa. Lisäksi uusi jäsen maksaa
900 euron osuuden yhteisrakennus Mäntypirtistä.
Mökkipalstan vuosivuokra on 250 euroa. Yhdistyksen
jäsenmaksu päätetään vuosittain, ja se on 100 – 200
euroa. Jäsenmaksulla hoidetaan mm. jätehuolto, ja alueen sekä yhteisten
rakennusten hoito ja kunnossapito.
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Radansuun Ryhmäpuutarhayhdistys Ry:n myöntämät huomionosoitukset
Numeroidut viirit:
1. Raili Jämsen
2. Iitin kunta
3. Eeva Paananen
4. Timo Iivonen
5. Pekka Arola
6. Marja-Leena Blom
7. Kirsti Villa
8. Tuomo Tyrväinen
9. Kristiina Leussu
10. Marjoniemen Puutarha Ky
11. Mikko Nieminen
12. Hannu Villa
13 . Erkki Blom
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Im memoriam
Tuomo Tyrväinen
Iitin kunnan kunnanvaltuutettu lehtori Tuomo Tyrväinen teki
valtuustoaloitteen v. 1989 ryhmäpuutarhan perustamiseksi.
Useammasta sijaintipaikkavaihtoehdosta valittiin Radansuun entisen vanhaintalon
lehmilaiudunmaa ryhmäpuutarhan paikaksi sijoittuen Kirkkojärven rantamaisemaan.
Alueen asemakaavamuutos hyväksyttiin niin, että kunnallistekniikka päästiin
aloittamaan neljä vuotta myöhemmin kesällä 1993.
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Radansuun Ryhmäpuutarhayhdistys Ry

Tuonen satoa

Mikko Mannonen
Thor Nordman
Leena Päivä
Paavo Päivä
Ella Smed
Martti Wickstrand
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Näkymä Kirkkojärvelle talvella ja kesällä
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Historiikkityöryhmä:

Hannu Villa, pj, kirjoitus, kuvat
Marja-Leena ja Erkki Blom
Mikko Nieminen, kuvat
Kirsti Villa
Pekka ja Airi Arola, lehtileikkeet

Kotisivut: www.rrpy.fi
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Radansuun Ryhmäpuutarhayhdistys Ry
2. 6. 1993 -. 31.12. 2015
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