
    
 

Symbolimerkitykset: 

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

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

 

Pukkilan kartanomuseo, Pukkila herrgård 

 

 

Sijainti: Piikkiö 

Omistaja: Museovirasto 

Aukioloajat: 

1.6-15.8. ke–su klo 11–17 Juhannusaattona suljettu  

Toukokuussa, elokuun lopussa ja syyskuussa ryhmät sopimuksen mukaan. 

 

Aikuiset 4,00 € 

Lapset alle 18 vuotta 0,00 €  

Opiskelijat  3,00 € 

Eläkeläiset  3,00 € 

Pukkilan kartanomuseoon on mahdollista tutustua tilauksesta myös oppaan johdolla. Opastustilaukset puh. 
(02) 479 5320. 

Saavutettavuus: 

Museo sijaitsee n. 15 km Turusta Helsingin suuntaan. 

GPS-koordinaatit: 

N 60:05’426 
E 023:38’019” 
 
Omalla autolla:  
Turusta 
Lähde Kupittaan asemalta Kalevantielle. Kohta tien nimi vaihtuu Littoistentieksi. Aja Littoistentietä kunnes 

Pukkilan rakennukset näkyvät oikealla. Tai valitse toinen reitti 110-tien kautta. 

Aja 110-tietä Helsingin suuntaan n. 14 km. Ohita Rungon koulu ja käänny vasempaan, Piikkiöön, 

Rungontielle. Aja Rungontietä kilometri ja käänny vasemmalle Pukkilaan, Littoistentielle. Aja Littoistentietä 

kilometri ja käänny vasemmalle, museon pysäköintipaikalle. 

 



Helsingistä 
Helsingistä Pukkilaan on matkaa noin 153 km. Aja kohti Turkua (E18) noin 150 km ohi Piikkiön risteyksen. 

Käänny moottoritieltä Raadelmaan, nouse rampille ja käänny vasempaan, Raadelmantielle. Aja 

Raadelmantietä 110-tien risteykseen ja käänny vasemmalle. Aja Piikkiön suuntaan vajaa kilometri ja käänny 

Rungon koulun jälkeen vasemmalle Piikkiöön, Rungontielle. Aja Rungontietä kilometri ja käänny 

vasemmalle Pukkilaan, Littoistentielle. Aja Littoistentietä kilometri ja käänny vasemmalle, museon 

pysäköintipaikalle. 

Joukkoliikenne: 

Bussi 111 (Piikkiö-Paimio) sekä myös bussi 116 (Turku-Toivonlinna) lähtee Turun kauppatorin laidalta, 
Aurakadulta.  Bussista on jäätävä Rungontien ja Littoistentien risteyksessä. Kävelymatkaa Littoisentietä 
Pukkilaan on yksi kilometri. 

Pysäköinti: 

Alueella on ilmainen pysäköinti. 

Yhteystiedot: 

Pukkilan kartanomuseo  
Littoistentie 114  
21500 PIIKKIÖ   
puh. (02) 479 5320 
pukkilankartanomuseo@nba.fi 
http://www.nba.fi/fi/pukkilan_kartanomuseo 
Museonhoitaja Reino Pietarinen 

Kohdekuvaus: 

Varhaisin kirjallinen tieto Pukkilasta on vuonna 1470 päivätyssä kauppakirjassa, jolla tuomiorovasti Maunu 

Särkilahti osti Pukkilan tilan Piikkiön Pukkilan kylästä. Pukkila sai verovapauden ja säterioikeudet vuonna 

1472. Kartanoksi mainittu Pukkila palautui uskonpuhdistuksen jälkeen takaisin vanhalle piikkiöläiselle Bock-

suvulle. Heidän hallussaan se pysyi 1720-luvulle asti. Kartanon uudet omistajat olivat varakkaita turkulaisia 

virkamiehiä. Tila päätyi hovioikeudenneuvos, vapaaherra, sittemmin maaherra Christoffer Johan Rappen 

omistukseen. Hän rakennutti kartanon nykyisen päärakennuksen vuonna1762.  

Päärakennuksessa on tilavuutta tuova mansardikatto sekä karoliinisesta keskeissalipohjakaavasta poikkeava 

kulmasali. Huonerivit ovat sydänseinän molemmin puolin. Rokokoorakennuksen esikuvat ovat löydettävissä 

Carl Hårlemanin mallipiirustuksista sekä arkkitehtuuriopaskirjasta ”Fyratio Wåningshus af Sten och Trettio 

af Träd, jonka ruotsalainen linnoituskapteeni Carl Winblad julkaisi vuonna 1755. Päärakennus ja siihen 

valeperspektiivissä liittyvät parilliset sivurakennukset rajaavat miespihaa. Toinen sivurakennuksista on 

korvattu terassiaitalla vuonna 1910. Museona toimiva päärakennus edustaa rokokootyyliä. Sen 

sisustuksessa lomittuvat rokokoon- ja uusklassillisen tyylisuunnan elementit kerrostuneeksi 

kokonaisuudeksi. Pukkilan kartanon varhaisemmista rakennusvaiheista on jäljellä vain sivurakennuksen alle 

holvattu kellari. Puukujanteen, jossa kasvoi alun perin lehmuksia, katkaisee nyt rautatie. 

Puutarhanhoito oli hyödyn aikakaudella säätyläisten muotiharrastus. Kartanoiden omistajilla oli tapana 

vierailla toistensa puutarhoissa, keskustella puutarhanhoidosta, vaihtaa kokemuksia, neuvoja ja siemeniä. 

mailto:pukkilankartanomuseo@nba.fi


Rouvilta ja herroilta vierähti tunti jos toinenkin puutarhassa sen satoa maistellen, seurustellen ja 

virvokkeita nauttien. Oma puutarha oli isännän silmäterä ja ylpeydenaihe, josta satoa sai emäntäkin. 

Pukkilan kartanon ryytimaa muodostui neljästä korttelista ja niitä ympäröivistä hiekkakäytävistä. Korttelit 

jakautuivat viljelyruuduiksi. Museon ryytimaa on rakennettu samalle paikalle samankokoiseksi kuin 

kartanon ryytimaa oli vuoden 1762 tiluskartan mukaan. Se edustaa monilta osin kalmilaista 

puutarhaihannetta ja siellä kasvatetaan 1700-luvun kartanoille tyypillisiä hyötykasveja. Kasvien valinnassa 

on hyödynnetty yleistietoa aikakauden kasvimaista ja ruokataloudesta. 

Museon ryytimaan kaikissa kortteleissa kasvatetaan sekä yksivuotisia että monivuotisia hyöty- kasveja. 

Näyttävästi kukkivat ja tuoksuvat mauste- ja lääkeyrtit on sijoitettu lähelle päärakennusta. Lasin läpi voi 

ihailla monipuolista maustetarhaa, joka tuottaa, basilikaa, laventelia, rosmariinia, salviaa, kynteliä, 

sitruunamelissaa ja timjamia. Koiruohoa käytettiin yleislääkkeenä, jolla parannettiin yskää, kuumetta ja 

päänsärkyä. Kehäkukka ja aaprotti auttoivat vatsavaivoihin ja ehkäisivät haavojen märkimistä. Yrttejä 

käytettiin myös viinan maustamiseen, ja humalalla aateloitiin olut. Perimmäisten kortteleiden, kaalimaan 

ruuduilla, kasvavat artisokat, sipulit, kaalit, juurikkaat ja muut keittiökasvit. Kasvustoa lisätään ryytimaalta 

kerätyistä siemenistä sekä ostetuista lajikkeista. Perunat ja osa sipuleista ovat maatiaislajikkeita. 

Maatiaiskasvit sopivat hyvin museoon ja niiden osuutta pyritään kasvattamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuvat: 

 

Kasvit ovat hyvin nimettyjä. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Pukkilan kartanon ryytimaa. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



  

Rokokoo-tyylinen päärakennus. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Päärakennuksen mansardikatto sekä karoliinisesta keskeissalipohjakaavasta poikkeava kulmasali. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

 

 



Lähteet ja linkit: 

Museovirasto: 

http://www.nba.fi/fi/pukkilan_kartanomuseo 

Museoliitto: 

http://www.museot.fi/museohaku/index.php?museo_id=21655 

Sivuilla esitellään kuvia suomalaisesta arkkitehtuurista ja maisemasta, ja pääsääntöisesti sivusto keskittyy 

vanhoihin historiallisiin rakennuksiin keskiajalta lähtien 1900-luvun alkupuolelle asti: 

http://www.muuka.com/finnishpumpkin/manor/p/mwpup/manor_mwpup_fi.html 

Museovirasto, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivusto: 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=126 
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