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Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha  
Helsingfors universitets botaniska trädgård i Kajsaniemi 
 

 

Sijainti: Helsinki 

Omistaja: Helsingin yliopisto 

Aukioloajat: 

Kasvihuoneet 
Maanantai: suljettu  
Tiistai–keskiviikko 9–16 
Torstai 9–18 
Perjantai 9–16  
Lauantai–sunnuntai 10–16  

Ulkopuutarha  
Maanantai-sunnuntai: 9–20 
 

Aikuiset 6,00 € 

Lapset 7-17 vuotta 3,00 €  

Muut alennusryhmät  3,00 € 

 

Opastuksia on saatavilla etukäteen varattuna. Opastuksen voi varata täältä. 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60⁰10’567” 
E 024⁰56’758” 
 
Omalla autolla:  

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha sijaitsee Kaisaniemessä, aivan Helsingin keskustassa. Puutarhaan on 
kaksi sisäänkäyntiä osoitteissa Unioninkatu 44 ja Kaisaniemenranta 2. Matkaa Helsingin 
päärautatieasemalta puutarhaan on noin 600 metriä. 

 

 

http://isotikka.fmnh.helsinki.fi/mvj/public/index.php?FID1=tour&FDA1=147


Pysäköinti: 

Puutarhalla ei ole asiakkaille varattuja pysäköintipaikkoja. Kaisaniemenrantaan voi pysäköidä puutarhan 
puolelle katua. Lähellä ravintola Kaisaniemeä, Kaisaniemenrannan ja Kaisaniementien risteyksessä, sijaitsee 
myös pysäköintialue. 

Joukkoliikenne: 

Unioninkatua pitkin kulkevat raitiovaunut 1, 1A, 2, 3B, 3T, 6, 7A ja 7B sekä lukuisat bussit. Hakaniemen ja 
Kaisaniemen metroasemat sijaitsevat muutaman minuutin kävelymatkan päässä Unioninkadun portista. 

Yhteystiedot: 

Unioninkatu 44 
00170 Helsinki 
Puh. (09) 1912 4455 
 
Kohdekuvaus: 

Vuonna 1827 tuli tuhosi kolme neljäsosaa Turusta, jolloin myös Turun kasvitieteellisen puutarha vanha 
kasvihuone jäi tulen alle. Uusi pienempi kasvihuone säilyi kuitenkin korjauskelpoisena ja korjaustyöt 
suoritettiin nopeasti, jotta säästyneet kokoelmat saataisiin säilytettyä talven yli. Päätös Turun 
kasvitieteellisen puutarhan siirrosta Helsinkiin tehtiin noin kuusi viikkoa palon jälkeen. On oletettavaa että 
siirtoa Helsinkiin oli harkittu jo aikaisemmin, mutta palo toimi siirron kannalta ratkaisevana tekijänä. 
Kasvitieteellisen puutarhan kokoelmat siirrettiin Turusta Helsinkiin hevosvankkureilla.  

Kaisaniemessä sijaitsi jo 1700-luvun lopulla maaherra Hans Henrik Boijen perustama muotopuutarha. 
Helsingin vuosien 1812 ja 1817 asemakaavat teki J. A. Ehrenström. Carl Ludvig Engel suunnitteli 1827 
Kaisaniemen alueelle yleisen kävelypaikan tai seurapuutarhan uuden asemakaavan.  Turku paloi samana 
vuonna, jonka vuoksi puistosta päätettiin lohkaista yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle palsta 
Kaisaniemestä. Kasvitieteellisen puutarhan siirron yhteydessä puisto jaettiin kahteen osaan, joista toinen oli 
ns. seurustelupuutarha ja toinen kasvitieteellinen puutarha. Seurustelupuutarha oli Helsingin ensimmäinen 
kaavoitettu julkinen puisto, jossa liikkuminen oli vapaata, kun taas kasvitieteellinen puutarha oli aidattua, 
suljettua tilaa ja sisäänpääsyä rajoitettiin aukioloajoilla. Kaisaniemen seurustelupuutarha valmistui 1830-
luvun loppupuolella. Franz Faldermann teki puutarhasuunnitelman vuonna 1829. Puutarhan toinen 
perustaja oli Turun Akatemiasta siirtynyt kasvi- ja eläintieteen professori C. R. Sahlberg. Ehrenström 
suunnitteli paikalle barokkityylisiä puutarhasommitelmia, jotka Engel yksinkertaisti ruutujakoiseksi 
kävelypaikaksi ja maisematyyliseksi niemeksi. Samanlainen kahtiajako näkyy myös Faldermannin 
suunnitelmassa. Uuden kasvitieteellisen puutarhan suunnitelmat valmistuivat vuonna 1831 ja kesällä 1832 
vihittiin käyttöön suuri valkoinen päärakennus. Syksyllä 1833 Kaisaniemessä sijaitsi istutuksia myöten 
valmis puutarha.  

Kasvihuoneiden vanhin osa eli korkea Palmusali, on rakennettu 1889 ja sen on suunnitellut arkkitehti 
Gustaf Nyström. Hän suunnitteli myös Palmusalin molemmat siivet, jotka valmistuivat vuonna 1896.1 
Kasvihuoneissa riittää nähtävää ympäri vuoden. Palmusalista löytää kaakao- ja banaanipuun, sademetsästä 
kahvipensaan ja pyöreässä lummehuoneessa voi ihastella jättilmpeen valtavia lehtiä. Hyvällä onnella 
saattaa nähdä lumpeen kukkivan, sillä yksi kukka kukkii vain kaksi yötä. Kasvihuoneissa kasvaa yhteensä yli 
900 nimikilvillä varustettua erilaista kasvia, siellä voi seurata evoluutiopolkua ja tutustua sen myötä mm. 
kasvimaailman eläviin fossiileihin. 

                                                           
1
 Kasvihuoneet on peruskorjattu vuosina 1996–1998. 



Helsingin kasvitieteellinen puutarha on yksi Helsingin suosituimmista matkailukohteista. Kasvitieteellisestä 
puutarhasta nykyisin löytyvä kivipöytä ja vapaamuurari Granatenhjelmin hauta puiston puolella liittyvät 
Boijen vapaamuurariuteen. Kasvihuoneiden ja ruusupensaiden reunustama avara keskipuutarha lampineen 
ja kukkineen on kesällä yksi puutarhan kauneimmista kohdista. Ulkopuutarha on jaettu puulajikokoelmaan, 
kivikkopuutarhaan, monivuotisiin perennoihin ja systemaattiseen osastoon. Aistipuutarhassa voi nuuhkia ja 
jopa tunnustella kasveja. Ulkopuutarhassa kasvaa 2889 eri alkuperää olevaa kasvia mukaan lukien 1643 
puuvartista kasvia.  

Lähteet ja linkit: 
Lemström, Juha. Suomen ensimmäiset kasvitieteelliset puutarhat. Hortus fennicus – Suomen 
puutarhataide. Toim. Maunu Häyrynen. Forssan Kirjapaino, Forssa 2001. 122–129. 
 
Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto: 

http://www.luomus.fi/kaisaniemi/index.htm  

http://blogs.helsinki.fi/luonnontieteellinenmuseo/ 

 

http://www.luomus.fi/kaisaniemi/index.htm
http://blogs.helsinki.fi/luonnontieteellinenmuseo/

