
    
 

Symbolimerkitykset: 

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

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

Kuusiston kartano, Kustö gård 

 

 

WC (ei sovellu liikuntarajoitteisille), sisältää kohteita joissa on esteitä, koirat sallittu ulkona, 
ostomahdollisuus, kahvila. 
 

Sijainti: Kaarina 

Omistaja: Museoviraston hallinnassa 

Aukioloajat: 

15.5–31.8. ke-su 11–17. Talvikaudella syys-huhtikuussa kahvila on suljettu. 

Aikuiset 0,00 € 

Lapset alle 18 vuotta 0 €  

Opiskelijat  0,00 € 

Eläkeläiset  0,00 € 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60⁰24’245” 
E 022⁰27’944” 
 
Omalla autolla:  

Turusta 

Turun keskustasta on noin 20 minuutin matka Kuusiston kartanoon. Aja kohti Kaarinaa Uudenmaantietä 
(110) pitkin. Käänny oikealle, Paraistentielle ja jatka noin 1,5 km. Jatka suoraan kunnes tulet Saaristontien 
(180) risteykseen, josta käänny oikealle. Jatka Saaristontietä noin 600 metriä ja käänny vasemmalle 
Linnanrauniontielle. (Kuusisto kko) 

Helsingistä 

Aja Turunväylää (1) pitkin, kohti Turkua 29,4 km. Käänny tielle Tarvontie (E18), jatka 108,7 km. Jatka kyltin 
Piikkiö, Tammisilta osoittamaan suuntaan. Käänny liittymän kohdalla ja jatka 0,4 km. Käänny oikealle tielle 
Helsingintie (110), jatka 11,8 km. Käänny vasemmalle, tielle Saaristontie (180).  Jatka Saaristontietä noin 
600 metriä ja käänny vasemmalle Linnanrauniontielle. (Kuusisto kko) 



 

 

Joukkoliikenne: 

Kartanolle on huonot linja-autoyhteydet. Linja-auto kulkee Kaarinaan, josta se jatkaa matkaa kohti 
Linnanrauniontien haaraa. Tienhaarasta on vielä noin 6 km kävelymatka kartanolle. Aikataulun voi tarkistaa 
täältä. 

Pysäköinti: 

Ennen kartanoa on merkittynä ajoneuvoille ilmainen pysäköintialue. 

Yhteystiedot: 

Kuusiston kartano   
Linnanrauniontie 577 
21620 Kuusisto. 
Puhelin 15.4.-30.9. (02) 255 7038, 1.10-14.4. (02) 479 5320 
http://www.nba.fi/fi/kuusiston_kartano 
Museonhoitaja Leena Venhe 
 
Kohdekuvaus: 

Kuusiston kartanon alueet ovat olleet viljeltyä ja asuttua aina keskiajalta saakka. Kartanon läheisyydessä 
sijaitsee Kuusiston keskiaikaisen linnan rauniot. Linna rakennettiin Suomen katolisen kirkon piispojen 
turvapaikaksi, jona se palveli uskonpuhdistukseen asti. Linna purettiin vuonna 1528 Kustaa Vaasan 
käskystä, jolloin se oli ollut aktiivisessa käytössä noin kaksi vuosisataa. Raunioalueella on tehty 
kasvijäännetutkimuksia, joissa on selvinnyt että linnassa käytettiin kaikkia viljalajeja. Tutkimuksissa on 
löydetty jäänteitä ohrasta, kaurasta, vehnästä ja rukiista. Maanäytteistä löydettiin myös muun muassa 
palsternakan, pähkinän, humalan siemeniä ja siementen jäänteitä. Rautakautisena jäänteenä alueella 
kasvaa sikoangervoa ja ahdekauraa.  
 
Kuusiston kartanon päärakennus on yksi maamme vanhimmista säilyneistä puisista asuinrakennuksista. Se 
on rakennettu vuonna 1738 Turun jalkaväkirykmentin everstin virkataloksi. Valmistuessaan kartano oli 
yleiseen rakentamistasoon nähden erittäin kookas. Se oli rakennettu säätyläisasumusten standardien ja 
Tukholmassa tehtyjen virallisten mallipiirustusten mukaan. Kartano tuli Museoviraston hallintaan 1978, 
jolloin se oli erittäin huonossa kunnossa. Rakennus päätettiin korjata, koska se oli valtakunnallisesti 
merkittävä ja harvinaislaatuinen rakennusmuistomerkki. Nykyisin kartano välittää tietoa alueen 
poikkeuksellisesta historiasta ja vuosisataisesta rakentamistraditiosta.  
 
Kuusiston kartanopuutarhan noin 1,2 hehtaarin alue pursuaa lajirunsautta. Vuosikymmenten saatossa 

hedelmätarha on muuttunut enemmän puistomaiseksi, kun tammien, saarnien, vuorijalavien, lehmusten ja 

vaahteroiden runkojen ympärysmitat ovat paksuntuneet.  Puutarhassa on 54 omenapuuta, 8 päärynäpuuta, 

useita luumupuita sekä runsas, lähes metsikkömäinen, kirsikkapuiden kasvusto. Vanhimmat omenapuista 

lienevät noin 100–150-vuotiaita, monet omenapuista on tiettävästi istutettu 1900-luvun alkupuolella. 

Hedelmätarhan yksi erikoisuus on myöhäinen, marraskuussa kypsyvä ”Tulipunainen kyyhkysomena”, joka 

on tanskalainen lajike vuodelta 1870. Tätä kovin talvenarkaa hehkuvan puna-omenaista lajiketta on 

aikoinaan istutettu luultavasti vain satakunta kappaletta aivan eteläiseen Suomeen. 

Kartanolta linnalle päin johtava puistolehmuskuja on peräisin 1800-luvun alusta. Pihapiirin tammet, 

lehmuksen, vaahterat, jalavat ja saarnet ovat massiivisia ja sulkevat pihapiirin vihreän katoksen alle. 

Lehtoalueilla kasvaa pähkinäpensaita, tesmayrttiä, mustakonnanmarja, taikinamarjaa, lehtokuusamaa ja 

http://reittiopas.turku.fi/#mapcenter%28kkj3*3239846*6714409%29from%28poi*Turku%20bus%20station%20bay%2011%2C%20Turku%29to%28address*Linnanrauniontie%20544%2C%20S%3At%20Karins%29date%2820100902%29time%281049%29timetype%28departure%29
http://www.nba.fi/fi/kuusiston_kartano


 

 

koiranheisiä. Keväällä lehdosta löytyy mattoina kukkivia sini-, valko- ja keltavuokkoja sekä käenrieskaa, 

peltokanankaalia, kevätesikkoa ja mukulaleinikkiä. Kuusiston alueella on nähtävillä myös ketokasvillisuutta. 

Aurinkoisella kedolla kasvaa muun muassa tuoksusimaketta, lampaannataa, mäkikauraa, törrösaraa, 

hakasaraa, kevätkynsämöä, lituruohoa, kissankelloa, pukinjuurta, ketoneilikkaa, mäkitervakkoa ja 

päivänkakkaraa. Kuusiston alueella on kasvanut kirjallisten lähteiden mukaan tähkätädykettä jo vuonna 

1750, ja se onkin alueen tärkeimpiä kulttuurijäänteitä. Kuusiston kartano ja linna muodostavat 

kulttuuriympäristökokonaisuuden, jossa voi liikkua vapaasti. Piispanlinnan raunioalue on suojeltua 

muinaismuistolain nojalla, mutta historiaa kunnioittava liikkuminen on sallittua. Kartanon mailla sijaitsee 

myös opastekyltein varustettu Kuusiston kulttuuri- ja luontopolku, joka yhdistää alueen historialliset 

rakennukset monipuoliseen luontoon. Reitti on pituudeltaan noin kaksi kilometriä ja se kiertää kuusimetsän 

kautta Kappelinmäelle, josta avautuu näköala merelle ja alas linnanraunioille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kuvat: 

 

1800-luvulta peräisin olevan puistolehmuskuja. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Kuusiston kartanon päärakennus. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

 

 

Puistomainen hedelmätarha. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Lähteet ja linkit: 

Museovirasto: 

http://www.nba.fi/fi/kuusiston_kartano 

http://www.nba.fi/fi/kuusiston_linna 

Museovirasto, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivusto: 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1760 

Maarit Heinonen 

 

http://www.nba.fi/fi/kuusiston_kartano
http://www.nba.fi/fi/kuusiston_linna
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1760

