
    
 

Symbolimerkitykset: 

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

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

Helsingin yliopisto, Kumpulan kasvitieteellinen puutarha, Gumtäkt botaniska trädgård 

 

 

Sijainti: Helsinki 

Omistaja: Helsingin yliopisto 

Aukioloajat: 

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha on avoinna toukokuusta syyskuuhun. Siellä järjestetään kesäkaudella 

myös pääsylipun hintaan kuuluvia yleisöopastuksia. 

Hinnat 2010. 

Aikuiset 4,00 € 

Lapset 7-17 vuotta 2,00 €  

Muut alennusryhmät 2,00 € 

Muut hinnat linkki tässä. 

Kumpulan puutarhan myymälä ja kahvila ovat avoinna toukokuusta syyskuuhun. 
Puh. 050 415 4474 ja (09) 191 515 45 (toukokuusta syyskuuhun) / talvikaudella p. 09 191 28804 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60⁰12´124” 
E 024⁰57’513” 
 
Omalla autolla:  

Keskustan suunnasta tultaessa:  

- käänny Hämeentieltä oikealle Haukilahdenkadulle (siinä on opaste). Risteys on ensimmäinen 
Sturenkadun risteyksen jälkeen ja aivan Paavalin kirkon kohdalla.  
- heti ensimmäisestä vasemalle (siinä on opaste) 
- aja suoraan tien päähän (sielläkin on opaste) 
- ja pienen sillan yli 
- käänny vasemalle Hämeentien sillan ali  
- skeittipuiston ohi, tie kaartaa ensin hieman oikealle vanhan rautatien yli (kiskot on jo poistettu mutta 
opasteet viellä tallella) ja sitten vasemmalle ylämäkeen kohti puutarhan pääporttia 

http://www.luomus.fi/kumpula/hinnat.htm


Pohjoisen suunnasta tultaessa:  

- Arabianrannan risteyksen jälkeen tulee silta, josta yli. 
- käänny heti sillan jälkeen oikealle (opaste näkyy hieman huonosti kasvillisuuden takaa) 
- tie kiertää Hämeentien sillan alle 
- käänny ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle 
- pienen sillan yli (on opaste) 
- käänny vasemalle Hämeentien sillan alle (alitat Hämeentien kaksi kertaa)  
- jatka tietä skeittipuiston ohi ja vanhan rautatien yli  
- skeittipuiston ohi, tie kaartaa ensin hieman oikealle vanhan rautatien yli (kiskot on jo poistettu mutta 
opasteet viellä tallella) ja sitten vasemmalle ylämäkeen kohti puutarhan pääporttia 

Pysäköinti: 

Puutarhalla ei ole asiakkaille varattuja pysäköintipaikkoja. Kadunvarren parkkipaikkoja henkilöautoille voi 
etsiä Kumpulan kampukselta (Pietari Kalmin, Ernst Lindelöfin, Gustaf Hällströmin ja Väinö Auerin kaduilta). 
Kampukselta pääsee puutarhalle punatiilisen kiihdytinlaboratorion ohi kulkevaa, puomilla suljettua 
hiekkatietä. Joitain paikkoja on myös Hämeentien sillan alla.  

Joukkoliikenne: 

Linja-auto: 

Hämeentietä kulkevat bussit (70- ja 700-sarja) pysähtyvät Kumpulan kampuksen kohdalla. Pysäkeiltä 
puutarhalle on kävelymatkaa noin 700 metriä. Mäkelänkatua kulkevat bussit (osa 60- ja 600 -sarjan 
busseista) pysähtyvät pyöräilystadionin pysäkillä, josta on matkaa puutarhan kävelyportille noin 700 metriä.  

Raitiovaunu: 

Raitiovaunut 6 ja 8 pysähtyvät Hämeentiellä. Pysäkiltä puutarhalle on kävelymatkaa noin 700 metriä. 

Yhteystiedot: 

Käyntiosoite: 

Jyrängöntie 2 
00560 Helsinki 

Postiosoite: 

Luonnontieteellinen keskusmuseo 

PL 17 

00014 Helsingin yliopisto  

Puhelinvaihde: 

(09) 1911 (Helsingin yliopiston vaihde)  

Sähköposti: 
luonnontieteellinenmuseo@helsinki.fi 

 

mailto:luonnontieteellinenmuseo@helsinki.fi


Kohdekuvaus: 

Kumpulan puutarha sijaitsee Kumpulan kartanon mailla. Kartanon loistoaikaa oli 1800-luku, jolloin se oli 
yksi suurimmista ja parhaiten hoidetuista tiloista Helsingin ympäristössä. Kartanon nykyiset rakennukset 
ovat peräisin 1800-luvulta, mutta itse tilasta on mainintoja jo 1460-luvulta lähtien. Kartanon 
omistajahistoria on varsin vaihtelevaa, mutta yksi omistajista on tiettävästi ollut Johannes Forsskål, joka 
isännöi tilaa 1730-luvulla. Hänen poikansa, kasvi- ja eläintieteilijä, arabisti ja filosofi Peter Forsskål, oli 
myöhemmin Carl von Linnén oppilas ja yksi Suomen merkittävimmistä kasvitieteilijöistä. 

Kumpulan kuuden hehtaarin alue jakautuu kulttuurikasvien puutarhaan ja maantieteelliseen kokoelmaan. 
Kulttuurikasvien osastossa pääsee ihailemaan kulttuurialueemme hyötykasveja aina ruokakasveista 
lääkekasveihin. Rohdoskasvimaa on perustettu ensimmäisen, Turun akatemian aikaisen yrttitarhan 
mukaan. (Alkuperäisen aidatun yrttitarhan perusti professori Elias Tillandz 1678 Turkuun. Yrttitarha oli 
aidattu.) Yrttitarhan perustamisajankohtaa pidetään Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
syntyvuotena. Yrttikasvimaan lisäksi kulttuurikasvipuutarhaa edustaa kartanon päärakennusta ympäröivä 
kartanopuutarha vanhoine ruusulajikkeineen sekä hyötykasvimaa. Hyötykasvimaan kasvit on esitelty 
maantieteellisen alkuperänsä mukaisesti ryhmiteltynä, ja sinne on kerätty valikoima viljoja, juureksia, 
marjapensaita ja hedelmäpuita.  

Kumpulan puutarhan avomaakokoelman toinen puoli on maantieteellinen puutarha, jossa voi kiertää koko 
maapallon ympäri, sillä siellä on kasveja Euroopasta aina Pohjois-Amerikan Kalliovuorille ja Kaukoitään asti. 
Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan maantieteellinen osa on itse asiassa suuri ulkoilmalaboratorio, jossa 
selvitetään, mistä maailman kolkista kotoisin olevat kasvit selviävät eteläisen Suomen ilmasto-oloissa. 
Kaikkien kasvien alkuperä tunnetaan tarkasti, ja ne ovat peräisin joko omilta keruumatkoilta tai hankittu 
kansainvälisen siemenvaihdon kautta. Tulevina vuosina alueelle rakentuu vielä yksi kokonaisuus – Hortus 
Fennicus, jossa tullaan esittelemään mahdollisimman kattava joukko kotimaisia kasvejamme. Puutarhaan 
voi tutustua itsenäisesti opaskartan kanssa tai eri teemojen ympärille rakentuvilla opastuksilla 
asiantuntevan oppaan johdolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuvat: 

 

Puro. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Silta. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Kumpulassa on esillä myös taidetta. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Lampi. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Polkuja seuraamalla pääsee tutustumaan kasveihin maantieteellisen kokoelman ja kulttuurikasvien puutarhan kautta. Kuva: Kaisa 
Kalliovuo 

Lähteet ja linkit: 

Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto: 
http://www.luomus.fi/kumpula/puutarha/ 
http://www.kasvitieteellisetpuutarhat.fi/ 
 

http://www.luomus.fi/kumpula/puutarha/
http://www.kasvitieteellisetpuutarhat.fi/

