
©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

portHanin puiSto
opetuskäyttö
Suomen historian isä ja kansallisuusaatteen tutkija Henrik Gab-
riel porthan, lotta Svärd.

kuvaus
porthanin puisto on nimetty Suomen historian isän, Henrik 
Gabriel porthanin (1739-1804) mukaan. Hän syntyi Viitasaarella 
tällä paikalla sijainneessa pappilassa. porthan oli kansallisuus-
aatteen innoittama tutkija, jota kunnioitettiin Suomen histori-
an isänä.  Hän julkaisi tutkimuksia Suomen kansanrunoudesta, 
kielestä sekä keskiajan historiasta. 

Henrik Gabriel porthanin isä oli kolmannen polven pappi, Viita-
saaren kirkkoherra Sigfrid porthan, ja äiti tunnettuun länsisuo-
malaiseen sivistys- ja yliopistosukuun kuulunut Christina jus-
lenia. kasvuvuosiin vaikutti ratkaisevasti isän 1744 puhjennut 
mielisairaus, joka oli sukupiirre. poika sai sen vuoksi viiden vuo-
den iästä alkaen kasvatuksensa enonsa, kruunupyyn kirkkoher-
ran Gustaf jusleniuksen kodissa pohjanmaalla. porthan kirjoit-
tautui 15-vuotiaana turun akatemiaan.

Hän oli perustamassa Suomen talousseuraa ja aurora-seu-
raa sekä toimitti Suomen ensimmäistä sanomalehteä. port-
han teki tärkeimmän osan elämäntyöstään turussa kuninkaal-
lisen akatemian palveluksessa kaunopuheisuuden ja runouden 
professorina ja oli kirjastonhoitajana monitaitoinen humanis-
ti. Hän ehti 64-vuotisen elämänsä aikana kunnostautua suoma-
laisen kulttuurin tutkimuksessa niin kansanrunouden, kielitie-
teen, arkeologian ja kirkkohistorian kuin maantieteenkin alalla. 
porthan kuului aurora-seuran ja Suomen ensimmäisen, 1770 
perustetun ja kotoisasti Åbo tidningariksi kutsutun, lehden toi-
mittajiin. Hän vaali klassista sivistyksen perinnettä, mutta kehit-
teli samalla ”suomalaisella metodillaan” uraauurtavaa kansan-
runouden tutkimusta. porthanille on pystytetty näköispatsas  
turkuun Vanhan Suurtorin viereiseen porthanin puistoon.

lotta Svärd -yhdistys rakensi porthanin puistoon lottamajan 
vuonna 1932 kesäkahvilaksi. Se on yhä toiminnassa kesäkah-
vilana lähes alkuperäisessä, paviljonkimaisessa asussaan. puis-
tossa sijaitseva mutkan eli Sisämaan laituri oli ensimmäisiä höy-
rylaivalaitureita Viitasaarella 1800-luvulla. Se toimii edelleen 
keskustan venelaiturina.

puiston jatkeena on Viitasaaren vanha yhteiskoulu nelostien 
ja vanhan Haapasalmen sillan välissä maisemallisesti merkit-
tävällä paikalla. koulu on rakennettu vuonna 1905 suureksi 
kaksipäätyiseksi hirsitaloksi. rakennus on kookas ja näyttävä, 
1900-luvun alun pelkistettyä varhaisklassista koulurakentamis-
ta edustava rakennus. Samassa pihapiirissä sijaitsee vuonna 
1975 valmistunut kolmikerroksinen, rapattu uusi kouluraken-
nus.

opasteet ja saavutettavuus
puisto ja lottamaja sijaitsevat porthaninkujalla. kartta.

lähteet
kulttuurin polkuja - kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen 
keski-Suomeen s. 74
kansallisbiografia
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