
    
 

Symbolimerkitykset: 

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

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

Mustion linna, Svartå slott 

 

*  

Sijainti: Läntisellä Uudellamaalla, Raaseporin kaupungissa, Mustion ruukissa. 

Omistaja: Linder-suku 

Aukioloajat: 

Museo on avoinna kesäkuukausien ajan. Opastetut kierrokset tasatunnein ja viimeinen alkaen klo 17 jonka 

jälkeen museo sulkee ovensa klo 18. Ravintola-, hotelli- ja kokouspalvelut toimivat kesäaikana päivittäin, 

talviaikana arkisin sekä tilauksesta. Puistoon saa tutustua vapaasti, mutta saatavilla myös opastettuja 

puistokävelyjä. 

Hinnat 2010 

Aikuiset 8,00 € 

Lapset 5-12 vuotta 2,00 €  

Opiskelijat  7,00 € 

Eläkeläiset  7,00 € 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60:09’480” 
E 023:50’236” 
 
Omalla autolla 

Kartano sijaitsee Helsingistä 80 km rannikkoa pitkin länteen. Karjaan ja Lohjan puolivälistä teiden 53 ja 186 
risteyksestä Saloon päin n. 3 km, josta opastus (huom. ei ajeta Mustion kylään). 

Joukkoliikenne 

Tarkista saavutettavuus linnan vastaanotosta. 

Pysäköinti 

Linnan alueelle ajo on muilta, kuin henkilökunnalta kielletty. Pysäköintitilaa on Hållsnäsintien molemmilla 
puolilla. 



Yhteystiedot: 

Hållsnäsintie 89 

10360 Mustio  

Puh. 019-36231  

Telefax 019-36203250  

www.mustionlinna.fi 

myyntipalvelu@mustionlinna.fi 

 
 
Kohdekuvaus:  

Mustio on maamme ensimmäisiä rautaruukkeja, joka perustettiin ensimmäisen kerran 1560-luvulla ja 
toisen kerran vuonna 1616. Ruukkimiljöö kirkkoineen, ruukinkatuineen, kartanoineen ja englantilaisine 
puistoineen on yhä tallella. Mustion linnan historia ulottuu yli 200 vuoden taakse. Linnan rakennuttanut 
Linderin suku on lähtöisin Ruotsin Smoolannista, josta vuorimies Magnus Linder (s. 1710) muutti Suomeen. 
Myöhemmin linna siirtyi värikkäälle ja persoonalliselle Hjalmar Linderille. Linder oli aikakautensa rikkain 
suomalainen ja omisti jossain vaiheessa maata peräti 1/500 osan Suomen pinta-alasta. Päärakennus 
valmistui vuonna 1792, ja sitä pidettiin harvinaisen kauniina. Linderin suku myi kartanon vuonna 1941, 
jonka jälkeen linna ja puisto pääsivät pahoin rapistumaan. Magnus Linder III osti linnan itselleen vuonna 
1985, jonka jälkeen linnassa ja puistossa aloitettiin massiiviset restaurointityöt yhteistyössä Museoviraston 
kanssa.  

Tyylisuunnaltaan linna mukailee uusklassismia, mutta sisältää myös muita tyylisuuntia. Päärakennuksen 
ovat suunnitelleet turkulainen kaupunginarkkitehti C.F. Schröder ja tukholmalainen arkkitehti Erik 
Palmstedt. Päärakennusta pidettiin valmistumisensa aikana modernina, koska jokaiseen huoneeseen 
asennettiin kaksikerroksiset ikkunalasit, mikä oli aivan uutta Suomessa. Päärakennusta ympäröivä puisto 
rakennettiin alun perin ankaran suorakulmaisen barokkityylin mukaiseksi, mutta Fridolf Linder uudisti 
puistoa 1800-luvun lopulla englantilaistyyliseksi puistoksi.  Fridolf Linder oli niin innostunut 
puutarhakokeiluista, että oikeudessakin puitiin sitä, kun hän leikkasi varttamista varten oksia Esplanadin 
puistosta Helsingin keskustasta. Linderin mainitaankin olleen enemmän kiinnostunut erilaisista kasvilajeista 
ja puutarhan koristamisesta uusilla yksityiskohdilla kuin puutarhan tilasommittelusta ja taiteellisista 
muotokysymyksistä. 
 
Nykyisin puista päärakennusta ympäröi yksi Suomen suurimmista yksityisistä puistoista, joka on 
kunnostettu entiseen loistoonsa. Englantilaistyyliseen 17 hehtaarin puistoon on istutettu harvinaisia puu- ja 
pensaslajeja, jotka on varustettu nimikylteillä.  Puistossa sijaitsee muun muassa Suomen suurin 
siperianpihta, jonka rungonympärys on yli 2,5 metriä ja pituus yli 2 metriä. Lisäksi alueella kasvavat Suomen 
suurimmat kanadantuija ja kanadanhemlokki. Puistossa on runsaasti erilajisia puita, poiketen monesta 
vastaavan ikäisestä puistosta, joissa säilynyt lajisto rajoittuu monesti vain muutamaan lajiin. Alkuperäisistä 
puutarharakenteista on säilynyt talli, viljamakasiini ja orangerie. Puistossa on nähtävillä myös viehättäviä 
viime vuosikymmeninä rekonstruoituja huvi- ja lehtimajoja, erilaisia vesiaiheita ja lummelammikoita sekä 
runsaasti patsaita. Näiden lisäksi on 150 metriä pitkä ponttonisilta, jonka molemmille puolille on istutettu 
eri lummelajeja.  

 

 

 

http://www.mustionlinna.fi/
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Kuvat: 

 

Yksi puiston patsaista. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Mustion linnan puisto on puulajistoltaan poikkeuksellisen runsas. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Rekonstruoitu huvimaja. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Ponttonisilta, jonka varrelle on istutettu lumpeita. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Lumme. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Patsaspolku. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Mustion linna mukailee uusklassismia. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

Lähteet ja linkit: 

Koskinen, Esa. Kullalla kirjailtu elämä. Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät 2005. 

Rosengren, Camilla. Kolme vanhaa Suomalaista puutarhaa. Brinkhall. Mustio ja Herttoniemi. Hortus 
fennicus – Suomen puutarhataide. Toim. Maunu Häyrynen. Forssan Kirjapaino, Forssa 2001, 49–53.  

Mustion linna: 
http://www.mustionlinna.fi/fi/tervetuloa 

Dokumentti, studio55 / Jenni Kokkonen: 
http://www.studio55.fi/artikkeli/1070621/ 

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo: 
http://www.lansiuudenmaanmuseot.fi/mustion-linna/ 

Darias Tidning: 
http://www.dariastidning.net/asumustenaatelia_id006.php  
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