
    
 

Symbolimerkitykset: 

WC:  Esteetön kohde:  Sisältää kohteita, joissa esteitä: * Koirat sallittu:  

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

 

Jokioisten kartanopuisto 

Jokioisten kartanopuisto, Wendlan puutarha, Ferrarian rinne 

Sijainti: Jokioinen 

Omistaja: Suomen valtio, MTT:n hallintorakennus. 

Aukioloajat: 

Kohda on avoinna ympärivuotisesti. Kohde on avoinna yleisölle ja se on maksuton. 

Aikuiset 0,00 € 

Lapset alle 18 vuotta 0,00 €  

Opiskelijat  0,00 € 

Eläkeläiset  0,00 € 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60:48’477” 
E 023:29’044” 
 
Omalla autolla:  

Kohteet sijaitsevat Lounais-Hämeessä, noin puolen kilometrin päässä Jokioisten keskustasta. Wendlan 
puutarha: Humppilantie 9 E, Puistopolku: Humppilantie 14, Tapulimakasiinin aukio, käynti vain Kirkkotien 
kautta. Ferrarian rinne: Vaulammintie 10, käynti Alatien risteyksestä. Jokioinen.  

Yhteystiedot: 

Merja Hartikainen  
Humppilantie 14. 
Jokioinen 
03–41882476  
merja.hartikainen@mtt.fi 
www.mtt.fi/kartanopuisto 
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Kohdekuvaus: 

Jokioisten kartano on peräisin 1500-luvulla. Kartanon ympärille perustettiin hyötykasveihin keskittyvä 

barokkipuutarha 1773–1791 välisenä ajanjaksona, jolloin kartanon omisti Gustav Reuterholm. Kartanon 

päärakennuksen eteläpuolella sijaitseva hedelmätarha on peräisin 1780-luvulta. Nykyiset 

kartanorakennukset ovat peräisin E.G. Willebrandin ajalta (1791–1809). Hän perusti kartanoa kehystävän 

englantilaistyylisen maisemapuiston, jossa oli huvimajoja, puusohvia ja koristekasvillisuutta. Reuterholmia 

voidaan pitää myös yhtenä suomalaisen puutarhakulttuurin levittäjänä, koska hän harjoitti ns. 

kansanvalistustyötä laittamalla torpparien vuokrasopimuksiin vaateita esimerkiksi lehtipuiden 

istuttamiseksi. Myöhemmin 1900-luvun alussa kartanon omistajaksi tuli Johan Mannerheim, joka niin ikään 

vaati torppareita ylläpitämään maillaan pientä trekolia. 

Kartanon päärakennuksen sisäänkäyntiä kehystävät sinikukkaiset pihasyreenit. Syreeniä kasvaa myös 

entisen lehtimajaistutuksen kohdalla, vaikka itse lehtimajaa ei enää olekaan olemassa. Päärakennuksen 

kunniapihan keskellä olevassa kukkaympyrässä kasvaa 1980-luvulta peräisin olevia pallotuijia ja kesäkukkia. 

Länsipuolen seinustan vuorenkilvet ja keijuangervot ovat myös peräisin 1980-luvulla tehdyistä istutuksista. 

Kartanon hedelmätarhan vanhimmat omenapuut ovat noin 150-vuotiaita ja ne saattavat olla peräisin Josef 

Bremerin (1826–1861) omistusajalta. Suurin osa omenapuista on kuitenkin istutettu 1920–1950-luvulla. 

Jokioisten kartanon alueella sijaitsee nykyisin Wendlan puutarha, puistopolku ja Ferrarian rinne. 

Kartanopuistossa kiertää 700 metriä pitkä puistopolku, jonka varrella voi tutustua nimikylteillä varusteltuun 

puutarhakasvillisuuteen. Reitin varrella on nimettyjä kasveja noin 100, joista 21 lajia on vanhoja lehti- ja 

havupuita. Puistossa on nähtävillä myös ruusuja ja perennoja. Reitin kasveista on olemassa tulostettava 

kasviluettelo ja kartta, jonka voi tulostaa itselleen täältä. Englantilaistyylisessä maisemapuistossa kasvaa 

vanhoja metsä- ja puistolehmuksia, tammia, vaahteroita, verivaahtera, lehtosaarnia, vuorijalavia, 

lehtikuusia, kuusia, mäntyjä, balsami-, laakeri- ja isopoppeleita ja koivuja, jotka viestivät puiston 

historiasta. 

Wendlan puutarhassa on esillä vanhoja MTT:n tutkimia, FinE-tavaramerkin saaneita koristepensaita, 

hedelmäpuita ja marjapensaita. Puutarha esittelee vanhoja kasvikantoja, ja sen näytemaalle kerätään 

suomalaisten kasvien kasvigeenivaroja, kuten piertaryrtti- ja japaninruusukvittenkokoelma ja eri puolilta 

Suomea kerättyjä ilmasipuleita. Siellä on myös nähtävillä 77 löytö- tai karkulaiskasvia, jotka ovat joko 

luonteensa (kasvutapa, esiintymisalue) tai perimätiedon mukaan peräisin kartanolta. Wendlassa on 

nähtävillä muun muassa valkoraunioyrttiä, papulan-, mustialan- ja valamonruusua, ukkomansikkaa, 

punalehtiruusua, pioneja, neuvoksen ruusua, valkoisia narsisseja ja kartanon alueelta löytyneitä 

tarhatulppaaneita. Kartanoalueen uusimmassa puistossa, Ferrarian rinteellä on nähtävillä sekä vanhoja että 

uusia lajikkeita ja jalosteita herukoista, karviaisista vadelmista, karhunvatuista, päärynöistä, kirsikoista, 

luumuista tyrneistä, pensasmustikoista, marjapihlajista, japaninruusukvitteneistä ja omenoista. Kävijä saa 

vapaasti maistella ja vertailla lajikkeita keskenään, mutta kaupallinen tai muu kerääminen on kielletty.  

 

 

 

 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/puistot/jokioistenkartanopuisto/puistopolku/puistopolun%20kartta%20ja%20kasviluettelo2.pdf


Kuvat: 

 

Hedelmätarha. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Puistopolku lehmusten katveessa. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Jokioisten kartano ja kunniapiha. Kuva: Kaisa Kalliovuo 
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