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Kaarlo Vanamo teki varsinaisen elämäntyönsä puutarha-alalla. Hän kirjoitti lukuisia 

puutarhakirjoja ja kirjoituksia alan lehtiin. Suomen puutarhaviljely alkoi kehittyä muun 

kansallisen kulttuuriharrastuksen vilkastuessa 1800-luvun lopulla, ja tässä työssä Vanamolla 

oli tärkeä asema monien muiden uranuurtajien rinnalla. Vanamo osallistui yhteiskunnalliseen 

elämään myös useilla muilla aloilla. 

Kaarlo Vanamo oli hänestä tehdyn sanomalehtielämäkerran mukaan todellinen monitoimimies: 

raittiusmies, kirjailija, puutarha- ja muiden yhdistysten perustaja, kasvien koeviljelijä, 

sanomalehtimies, kunnallismies, kotiseutututkija, mehiläiskurssien pitäjä, miesten vaatetuksen 

ja muodin asiantuntija, joka keräili miesten pukuja, puukkoja, vöitä ja etenkin saappaita. 

Vanamo eli alkujaan Karl Bergman syntyi 1873 Sammatissa, missä hänen vanhempansa 

omistivat Lohilammen rusthollin. Hän kävi kansakoulun jälkeen ruotsinkielisen 

puutarhurikoulun Kupittaalla 1892 - 1895 ja suomalaisti kolme vuotta myöhemmin nimensä 

Vanamoksi. Hän oli ensin työssä Palmqvistin puutarhaliikkeessä Vaasassa, rautateiden 

aluepuutarhurina ja Tuusulassa Järvenpään kartanon puutarhurina. Hän perusti 1900 Flora-

nimisen kauppapuutarhan Ulvilaan, mutta se menestyi huonosti ja päätyi konkurssiin, sillä 

kansa ei ollut tottunut kasvisten käyttöön. 

Vanamo otti 1906 toimen Lahdessa Itä-Hämeen Maanviljelysseuran puutarhanhoidon 

neuvojana. Kovin korkeaa arvosanaa hän ei antanut tältä ajalta puutarhanhoidon tasosta 

kansan keskuudessa: "Kansan suuri enemmistö, torpparit ja mäkitupalaiset, vieroksuvat 

hedelmänviljelystä, lukuun ottamatta lanttuja, porkkanoita ja punajuuria." Myöhemmin 

Vanamo toimi Lahdessa puutarhurina, sanomalehtimiehenä ja Suomen Sähkösanomatoimiston 

konttorin johtajana, mutta palasi sittemmin Ulvilaan. 

Ensimmäiseen suomenkieliseen puutarhalehteen Puutarhaan Vanamo kirjoitti ahkerasti 26 

vuoden ajan. Hän julkaisi kirjoja hedelmänviljelystä, mehiläisten kasvattamisesta, 

keittiökasvien viljelystä, kasvisruoasta ravintona ja lääkkeenä ynnä muusta. Monissa 

sanomalehdissä tuli hänen aloitteestaan tavaksi toimittaa erityistä puutarhapalstaa. Lapsena 

hän oli tavannut (->) Elias Lönnrotin, jolle hän oli sukua ja josta hän laati monia kirjoituksia eri 

lehtiin. Hänen artikkelinsa sisälsivät tarkkoja ajan kuvauksia elämän eri aloilta, ja ne olivat 

varsin taitavasti tehtyjä. 

Puutarha-lehdessä nimimerkki K. R. kirjoitti 1933 Vanamon täyttäessä 50 vuotta näin: "Ei sitä 

kokousta eikä näyttelyä, jossa häntä ei nähtäisi. Kaikissa aina innokkaimpana ja keskusteluissa 



aina hänen asiallisia, usein enemmistön vastaisia mielipiteen ilmaisujaan tarkkaan 

kuunnellaan, ja usein pääsee juuri hänen ajatuksensa voitolle, siksi asiallisia ja hyvin 

perusteltuja ne ovat." 

Kaarlo Vanamo toimi monella muullakin alalla ja osallistui myös kunnallispolitiikkaan. 

Venäläisen sotaväen mielivaltaisuuksista kertovan, Lahdessa 1917 ilmestyneen 

kirjan Vapauden irvikuvia uskotaan olevan hänen kirjoittamansa. Vaikka Vanamo valittiin 

kansalaissodan jälkeen paikallisen suojeluskunnan päälliköksi Ulvilassa, hän oli syvästi 

kauhistunut punakaartilaisten huonosta kohtelusta vankileireillä. Hän teki kaiken voitavansa 

heidän elinolojensa parantamiseksi ja vankien vapauttamiseksi. Tälle toiminnalle oli vaikea 

saada ymmärtämystä, ja hän sai kärsiä ajalle vieraasta humaanisuudestaan. 

Karl Bergman vsta 1898 Wanamo, Vanamo, Kaarlo S 13.5.1873 Sammatti, K 10.3.1925 

Sammatti. V ratsutilallinen Johan Bergman ja Engla Sofia Forsman. 

URA. Kupittaan ruotsinkielinen puutarhurikoulu 1892 - 1895. 

Palmqvistin puutarhaliikkeen palveluksessa Vaasassa; Valtionrautateiden aluepuutarhuri; 

Järvenpään kartanon puutarhuri Tuusulassa; Rauman seminaarin puutarhuri 1898 - 1900; 

Flora-nimisen kauppapuutarhan omistaja Ulvilassa, kukkakauppias Porissa 1900 - 1905; Itä-

Hämeen Maanviljelysseuran puutarhanhoidon neuvoja Lahdessa 1906 - ; puutarhuri Lahdessa; 

Lahti-lehden toimittaja; Suomen Sähkösanomatoimiston konttorin johtaja Lahdessa. 

Suojeluskunnan päällikkö Ulvilassa. 

Perustanut yhdessä veljensä Johannes Lohilammen kanssa kotiseutumuseon Sammattiin 1915. 

TUOTANTO. Puutarhakirja kotia ja kansakouluja varten. 1905; Puutarhan kuukausitehtävät 

ynnä kasvien suomalaisia nimiä. 1905; Hedelmäviljelyksestämme, sen merkityksestä ja 

mahdollisuudesta meillä sekä neuvoja miten menestyksellisesti voidaan eri paikoilla 

maatamme hedelmäviljelys järjestää. 1908; Puutarhakalenteri : 1911. 1910; Mehiläishoidon ja 

sen tuotteen hunajan eli meden merkityksestä. 1911; Mehiläishoidon opas : lyhyempiä 

kursseja ja pienviljelijöitä varten. 1911; Kasvisruuat ravintona ja lääkkeenä. 1912; 

Hedelmäviljelys : opas alotteleville. 1912; Keittiökasvien viljelys : opas alotteleville. 1912; 100 

neuvoa hunajan käyttämisestä ravintona ja lääkkeenä sekä 10 neuvoa vahan soveliaisuudesta 

erilaisiin tarkoituksiin. 1912 (näköispainos 2001); lukuisia artikkeleita sanoma- ja 

aikakauslehdissä. 
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