
    
 

Symbolimerkitykset: 

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

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

 

Mustilan arboretum 

 

*  

Sijainti: Elimäki 

Omistaja: Mustilan Kotikunnassäätiö 

Aukioloajat: 

Arboretum Mustilassa riittää nähtävää vuoden jokaisena päivänä. Puistoon pääsee tosin parhaiten 

tutustumaan kesäaikaan, kun alueen lukuisat polut vapautuvat lumipeitteestä. Kesäkuu on puistossa 

erityisen suosittua aikaa, koska silloin kukkivat arboretumin tuhannet alppiruusut ja atsaleat. Alppiruusujen 

runsain kukinta ajoittuu tavallisesti kesäkuun 2. ja 3. viikolle. 

Puistokahvilan aukioloajat kesällä 2010: 

 
ARKENA LAUANTAINA SUNNUNTAINA 

TOUKO 8.00 - 18.00 10.00 - 16.00  10.00 - 16.00 

KESÄ  8.00 - 20.00 10.00 - 17.00 10.00 - 18.00 

HEINÄ-ELO 8.00 - 18.00 10.00 - 16.00 10.00 - 18.00 

SYYS 9.00 - 16.00 10.00 - 15.00 12.00 - 16.00 

 

 

 

 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 
N 60⁰44’ 
E 26⁰29’ 
 
 
 

Aikuiset 6,00 € 

Lapset alle 12 vuotta 0,00€  

Opiskelijat  3,00 € 

Eläkeläiset  4,00 € 

Kausikortti 12,00 € 



Omalla autolla:  

Arboretum sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa, entisessä Elimäen kunnassa, Valtatie 6:n vieressä. Lähin 
kaupunki on Kouvola, jonka keskustaan matkaa kertyy 25 kilometriä. Helsingistä arboretumiin on valtatietä 
no. 6 noin 115 kilometriä. 

Joukkoliikenne: 

Kouvolan linja-autoaseman laiturista 1 lähtee auto, kohti Elimäkeä.  Jää pois Alppiruusu E-pysäkillä, jolta on 
noin 0,9 kilometrin kävelymatka Mustilan arboretumiin. Linja-automatka kestää noin 30 minuuttia. Tarkista 
aikataulut täältä. 

Pysäköinti: 

Alueella on ilmainen pysäköintialue.  

Yhteystiedot: 

Arboretum Mustila - Mustilan Kotikunnassäätiö 
Mustilantie 57 
47200 Elimäki 
Toimisto puh. 05 3776 678 

 
Kohdekuvaus: 

Arboretum Mustila on 120 hehtaarin ulkomaisten kasvilajien kokeilupuisto. Mustilan kartano on 

muodostettua alun perin Wrede-suvun maaomaisuudesta. Vuonna 1901 A.F. Tigerstedt lunasti kartanon 

maaomaisuuden itselleen ja aloitti tilalla suurimittakaavaisen ja järjestelmällisen maan- ja metsäviljelyn. 

Tigerstedt vetäytyi Mustilaan 1917, jonka jälkeen hän omistautui täysin puulajikokeiluille yhdessä poikansa 

C.G. Tigerstedtin kanssa. Carl Gustaf Tigerstedt jatkoi isänsä työtä ja hänen ajaltaan on peräisin Mustilan 

runsas alppiruusupuisto ja kaupallinen taimitarhatoiminta.  

Mustilan alue on jaettu seitsemään osa-alueeseen. Alueita ovat pohjoisrinne, pähkinärinne, terassi, 

alppiruusulaakso, tammimetsä, atsalearinne ja etelärinne. Alppiruusulaakso on kuuluisin arboretumin 

alueista. Sen suunnittelussa käytettiin apuna Bengt Schalinin ja Paul Ohlssonin asiantuntemusta, koska 

tarkoituksena oli luoda metsäpuisto, jossa kotimaisen metsän sekaan istutettaisiin ulkomaisia puulajeja ja 

pensaita. Alppiruusulaaksossa on alppiruusujen lisäksi istutettuna lännenpihtaa ja kanadantuijaa. Lisäksi 

laaksossa kasvaa noin 250 perennalajia ja mm. alaskankleitonia, köynnöshortensiaa, kotkansiipeä, 

pirunnuija sekä kiinanlaikkuköynnöstä. Atsalearinteeseen on istutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston 

kanssa yhteensä noin 4000 atsaleaa. Istutusten tarkoituksena on valita risteytetyistä taimista Suomen 

olosuhteisiin soveltuvia erivärisiä atsaleioita. 

Vuonna 1984 Axel ja Peter Tigerstedt perustivat Mustilan kotikunnassäätiön, jonka tehtävänä on hoitaa 

arboretumia ja turvata sen pysyvyys. Säätiön perustamisen jälkeen Mustilassa on ryhdytty kokeilemaan 

uusia puu- ja pensaslajeja sekä laajennettu siemenkeruita niin arboretumista kuin myös hankkimalla niitä 

ulkomailta. Mustila toimii tällä hetkellä monien Suomessa harvinaisten lajien geenipankkina. Tutkimus- ja 

koetoiminnan lisäksi Mustilan arboretum on suosittu matkailukohde, jossa vierailee vuosittain noin 40 000-

50 000 matkailijaa. Valtaosa vierailijoista tutustuu puistoon kesäkuussa, jolloin alppiruusut ja atsaleat 

kukkivat. Mustilassa on saatavissa opastusta ja neuvontaa sekä ulkomaisiin kasveihin liittyviä kursseja. 

http://kouvola.matkahuolto.info/fi/


Mustilan arboretumissa tuotetaan runsaasti pieniä taimia puistoon tehtäviä istutuksia ja koetoimintaa 

varten. Suurimmista eristä myydään taimia myös harrastajille, jotta kasvit saataisiin laajempaan kokeiluun. 

Kasveja on myynnissä arboretumin kahvilan pihassa.  

Kuvat: 

 

Vanhassa viljamakasiinissa toimii puistokahvila. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Pohjoisrinteen lumoavaa metsäpuistoa. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



Lähteet ja linkit: 

Mustilan kotikunnassäätiö: 

http://www.mustila.com/index2.htm 

Suomen kasvitieteelliset puutarhat: 

http://www.kasvitieteellisetpuutarhat.fi/ 

 

http://www.mustila.com/index2.htm
http://www.kasvitieteellisetpuutarhat.fi/

