
    
 

Symbolimerkitykset: 

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

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

Louhisaaren kartanolinna 

 

*   

Sijainti: Askainen 

Omistaja: Museovirasto 

Aukioloajat: 

15.5.–31.8.päivittäin klo 11–17. Syyskuussa ryhmät sopimuksen mukaan. 

Louhisaareen pääsee tutustumaan vain oppaan kanssa. Yksittäisille kävijöille linnan opastuskierrokset 
suomeksi alkavat puolen tunnin välein. Päivän ensimmäinen opastuskierros alkaa klo 11.00 ja viimeinen 
kierros klo 16.00. Yksittäisten kävijöiden opastus sisältyy pääsymaksuun.  

Hinnat 2010  

Aikuiset 5,00 € 

Lapset alle 18 vuotta 0 €  

Opiskelijat  4,00 € 

Eläkeläiset  4,00 € 

 
Opastuksia tilauksesta myös ruotsiksi ja englanniksi, sekä myös avoinnaoloajan ulkopuolella. 
Opastusmaksut ryhmille (tilattava etukäteen): 
aukioloaikana 22,00 € 
aukioloajan ulkopuolella 44,00 € 
koululaisopastus 1/2h 22,00 € 
 
Opastustilaukset: 
puhelimitse: (02) 431 2555 
sähköpostitse: louhisaarenkartanolinna@nba.fi 
 
Louhisaaren kartanon kahvila sijaitsee kartanolinnan tuntumassa noin 200 m päässä. Kahvila on avoinna 
päivittäin klo 10.30–17 äitienpäivästä 31.8 saakka. Maatilamajoitusta 1.6–31.8 välisenä aikana. Kahvilan 
puh. (02) 431 2515 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60°34’287” 
E 021°49’900” 
 
 

mailto:louhisaarenkartanolinna@nba.fi


Omalla autolla 
 
Turusta noin 30 km pohjoiseen. Askaisten kirkolta tienviitat opastavat kääntymään kohti Louhisaarta. 

Temppelinmutkan jälkeen saavutaan tammikujanteelle, jonka jälkeen on pieni korkeiden mäntyjen 

metsäosuus. Lähestyttäessä kartanoa reitti kulkee koivukujaa pitkin. Varsinainen pysäköintialue sijaitsee 

parisataa metriä ennen päärakennusta, tulosuuntaan nähden oikealla. Pysäköintialueen reunalla on myös 

kahvilarakennus. Esteettömät pysäköintipaikat on sijoitettu lähemmäs kartanolinnaa, sen läntisen 

sivurakennuksen yhteyteen. 

Pysäköinti 

Alueella on pysäköintiin varattu alue. Pysäköinti on maksuton. 

Joukkoliikenne 
Turun linja-autoasemalta lähtee bussi Askainen E laiturista 9, jolla pääsee melko lähelle Louhisaaren 
kartanolinnaa. Kävele Louhisaarentietä noin 1,5 km. Tarkista linja-autoaikataulut täältä. 

Yhteystiedot: 

Louhisaaren kartanolinna 
Louhisaarentie 244 
21240 ASKAINEN 
 
puh. (02) 431 2555 
e-mail: louhisaarenkartanolinna@nba.fi 
http://www.nba.fi/fi/louhisaaren_kartanolinna 

Museonhoitaja Camilla Adolfsson 
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Kohdekuvaus: 

Louhisaaren kartanolinna on ollut Fleming-suvun hallussa 1400-luvun puolivälistä aina vuoteen 1791 
saakka. Varhaisin maininta Louhisaaren kartanon puistosta on 1610-lvulta, jolloin 
oikeudenkäyntiasiakirjassa mainitaan Louhisaaren kirsikkapuutarha. 1700-luvun puolivälissä 
pankkikomissaari Fredrik Silfverstolpe puolestaan kirjoittaa matkapäiväkirjassaan kartanon kauniista 
puutarhasta ja hyvin hoidetusta metsästä. Kartano tunnetaan parhaiten Suomessa lähes ainutlaatuisesta 
Italialaisesta palladiolaisesta arkkitehtuurista vaikutteensa saaneesta, 1640-luvulla Ruotsiin omaksutusta 
hollantilaista klassismia mukailevasta päärakennuksestaan ja siitä, että se on ollut marsalkka C.G. E 
Mannerheimin syntymäkoti. Tila päätyi Mannerheim-suvun omistukseen vuonna 1796. Mannerheimit 
myivät kartanon Hannuksen suvulle vuonna 1904, jotka pitivät kartanon omistuksessaan vuoteen 1961 
saakka. Siitä lähtien kartano on ollut Museoviraston hallinnassa. Varsinainen museotoiminta alkoi vuonna 
1967.  
 
Kartanolle luotiin 1600-luvulla ajan barokki-ihanteita vastaava asemakaava, joka peitti jäljet aikaisemmista 
pihajärjestelyistä. Kunniapihalta lähti suora, kahden kilometrin mittainen ajotie aina Askaisten kirkolle 
saakka. Kokonaisuus oli tiukan aksiaalinen ja osoitti Suomessa ennennäkemätöntä pyrkimystä ympäristön 
kokonaishallintaan. Tietoa asemakaavan suunnittelijasta ei ole saatavilla, mutta rakennustöissä tiedetään 
olleen mukana insinööri Per Eriksson Berling, joka oli Herman Flemingin palveluksessa arkkitehtinä ja 
rakennusmestarina.  
 
Kartanoalueen asemakaava oli tehty barokki-ihanteita noudattavaksi. Puutarhasuunnitteluun lienevät 
vaikuttaneet myös olemassa oleva rakennuskanta, kartanon toiminnot ja puutarhaviljelyn kannalta otolliset 
olosuhteet. Puutarhat ovat sijainneet ajotien molemmin puolin. Toinen puutarha on ollut jaettuna 
käytävien rajaamiksi kortteleiksi ja toinen taas on ollut yhtenäisenä puistoalueena. Puutarhurimestari 
Tuomas Grönlundin kanssa tehdyn vuokrasopimuksen mukaan puutarhassa on 1700-luvun lopussa ollut 
mulperipuita, pensasaitoja, viinimarja- ja karviaismarjapensaita, omenapuita ja parsapenkkejä.  
 
Carl Erik Mannerheimin tultua kartanon omistajaksi Louhisaaren rakennuskantaa, puutarhaa ja puistoa 
alettiin kunnostaa mittavasti. Hyötypuutarhaa ja puistoa koskevat suunnitelmat ja päätökset olivat 
ilmeisesti Wendla Sofia Mannerheimin kiinnostuksen kohteena, kun taas rakennuskantaa koskevat 
päätökset kuuluivat hänen miehensä tehtäviin. Puutarhaa ja puistoa kunnostettiin ja uudistettiin 
intensiivisemmin 1810–1830-luvuilla. 
  
Kartanon rakennusten vieressä sijaitsevassa aidatussa puutarhassa on todennäköisesti ollut hedelmäpuita. 
Vielä 1800-luvulla kartanon merenpuoleinen sivu on ollut avointa ja niittymäistä aluetta, joka selittää 
merituulilta suojaavan lauta-aidan puutarhan ympärillä. Wendla Sofian Mannerheimin toimesta 
Louhisaaren kartanon merenpuoleisesta puistosta muokattiin vähitellen vapaamuotoinen, maisemapuiston 
ihanteita noudatteleva puistoalue. Samalla aikaisemmin puistoalueeseen kuulumattomat Myllymäki ja 
Paratiisinmäki liitettiin osaksi maisemapuistoa istuttamalla sinne jalopuita, rakentamalla huvimajoja ja 
kulkureittejä. Aikaisemmin olemassa ollut tie kartanolta Myllymäelle reunustettiin puilla kujanteeksi, ja 
samaan aikaan myös kartanolta kirkolle johtava puukujanne syntyi tai ainakin puuistutuksia täydennettiin. 
Louhisaaren puukujanteet saivatkin aikalaisilta runsaasti kehuja. Puista innostuneen Carl Erik 
Mannerheimin toimesta puutarhaan istutettiin myös uusia hedelmäpuita kuten omena-, kirsikka- ja 
päärynäpuita.  
 
Puistossa sijaitsi myös 1700-luvun lopun kartanoissa ja pappiloissa yleinen ruutanalammikko sekä 
huvimajoja. Paratiisinmäelle rakennettiin huvimaja vuonna 1823. Rannassa sijaitsi vanha kylpylärakennus, 
jota laajennettiin kesällä 1825. Laajennuksen myötä kylpylärakennus sai temppelimäisen ulkonäkönsä, se 
alkoi toimia myös huvimajana ja saatiin sidotuksi osaksi uutta puistokokonaisuutta. Puutarhaan 
rakennettiin myös kasvihuone.  Kasvihuoneessa kasvatettiin mm. Lyypekistä tilattuja pomeranssi- ja 
viikunapuita.  



 
Vuonna 1874 Carl Robert Mannerheim tilasi turkulaiselta Paludan & Steniuksen puutarhatoimistolta 
puutarhasuunnitelman, joka koski puutarhojen ja kartanon lähimmän puistoalueen uudelleenjärjestämistä. 
Suunnitelmassa puiston ja puutarhan perusrakenne säilytettiin lähes ennallaan, mutta yleisilmettä pyrittiin 
ryhdistämään ja lisäämään 1800-luvun lopun saksalaistyylisen maisemapuiston ihanteita. Puistoon 
istutettiin muun muassa harmaa- ja palsamipoppeleita sekä uusi omenatarha. Saksalaistyylisyys näkyi 
lähinnä tapettiryhmissä ja kaartuvissa puutarhakäytävissä. Hyötypuutarhassa noudatettiin kuitenkin 
geometristä järjestystä.  
 
Carl Robert Mannerheim ajautui taloudellisiin ongelmiin ja hän joutui myymään kartanon sisarelleen 
Wilhelmina Mannerheimille vuonna 1881. Uuden puutarhasuunnitelman toteuttaminen jäi Wilhelmina 
Mannerheimin harteille, joka toteuttikin suunnitelman pääpiirteittäin 1880–1890-lukujen kuluessa. Hän 
joutui myymään Louhisaaren kartanon Ruotsiin muuton vuoksi edelleen Oskar Hannukselle vuonna 1903. 
1900-luvulla puutarhaa ja puistoa on hoidettu vaihtelevasti puiston laajuudesta ja resurssipulasta johtuen. 
Pääosa nykyisen puiston puustosta sekä omenatarha on peräisin Paludan & Steniuksen 
uudistussuunnitelman jälkeiseltä ajalta.  
 
Nykyisin Louhisaaren kartanon puutarhassa on nähtävissä vain rippeitä sen loistokaudesta mm. 
massiivisessa puukujanteessa, hedelmätarhassa ja kylpylärakennuksessa. Suunnitelmia puutarhan 
kehittämiseen on kuitenkin olemassa. Kartanon sivurakennukseen on rakennettu näyttely kartanon 
puutarhasta, jossa pääsee tutustumaan kartanopuutarhan loistokkaaseen historiaan. Kohde sopii hyvin 
historiasta kiinnostuneille puutarhaharrastajalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuvat: 

 

Kartanolinnalle johtava ajotie. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Louhisaaren kartanolinna. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Hedelmätarha. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Louhisaaren kartanolinnan puisto. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Uimarakennus. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

Lähteet ja linkit: 

Frondelius, Satu. Louhisaaren kartanon puisto. Hortus fennicus – Suomen puutarhataide. Toim. Maunu 
Häyrynen. Forssan Kirjapaino, Forssa 2001, 240–245.  
 
Lounatvuori, Irma ja Knapas, Marja Terttu: Louhisaaren kartano: suku ja rälssi – säteri ja kirkko. Helsinki: 
Museovirasto, 2005.  
 
Museovirasto: 
http://www.nba.fi/fi/louhisaaren_kartanolinna 
 

Naantalin kaupungin matkailusivut: 

http://www.naantalinmatkailu.fi/index.php?page=6ed824cd1a57574cc9004a181d3f18e  

 
Museovirasto: 
http://www.nba.fi/fi/louhisaaren_kartanolinna 
 
Maskun kunta: 
http://www.masku.fi/elinkeinot/matkailu/nahtavyydet/louhisaaren-kartanolinna 
 
Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö 
http://www.mannerheiminperinnesaatio.fi/index.phtml?s=22 
 
http://www.mannerheim.fi/13_erity/s_louhis.htm 
 
Sivuilla esitellään kuvia suomalaisesta arkkitehtuurista ja maisemasta: 
http://www.muuka.com/finnishpumpkin/manor/l/mwloa/manor_mwloa_fi.html  

http://www.nba.fi/fi/louhisaaren_kartanolinna
http://www.naantalinmatkailu.fi/index.php?page=6ed824cd1a57574cc9004a181d3f18e
http://www.nba.fi/fi/louhisaaren_kartanolinna
http://www.masku.fi/elinkeinot/matkailu/nahtavyydet/louhisaaren-kartanolinna
http://www.mannerheiminperinnesaatio.fi/index.phtml?s=22
http://www.mannerheim.fi/13_erity/s_louhis.htm
http://www.muuka.com/finnishpumpkin/manor/l/mwloa/manor_mwloa_fi.html


Turun matkailu- ja kongressitoimisto: 

http://www.turkutouring.fi/public/default.aspx?contentid=17555&nodeid=8140  

 

http://www.turkutouring.fi/public/default.aspx?contentid=17555&nodeid=8140

