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Arboretum Yltöinen on avoinna kesäaikaan. 

Yltöisissä kasviaarteet säilyvät ja esittäytyvät

MTT:n viheralan tutkimuk-
sen tuloksiin voi tutustua 
Kaarinan Piikkiössä, jossa 

MTT:n Puutarhatutkimus sijaitsee. 
Alueen puisto ja puulajipuisto Arbo-
retum Yltöinen tarjoavat elämyksiä, 
ja sieltä saa tietoa hyviin kasvivalin-
toihin. Nähtävänä on viheralueille ja 
kotipihoihin sopivia pensaita, puita 
ja monivuotisia kukkia, perennoja.

Arboretum Yltöinen on osa Kan-
sallista kasvigeenivaraohjelmaa. 
Useimmat puutarhakasvit säilyte-
tään kasvullisina kenttäkokoelmissa 
pellolla, mutta osa kasveista vaatii 
varjoisemman, kasvualustaltaan 
toisenlaisen ympäristön. Tällainen 
ympäristö on arboretumissa, jossa 
on nähtävänä yli 200 puu- tai pen-
saslajia, -lajiketta tai -muotoa. 

Monimuotoisia alppiruusuja

Suomessa jalostettu kestävä alp-
piruusu- ja atsalealajikkeisto paitsi 
säilyy täällä, se on myös kävijöiden 
ihailtavana. Alppiruusujen jalostus 
alkoi 1970-luvulla Helsingin yli-

opistossa, ja jälkeläistöä istutettiin 
Yltöisiin seurattavaksi 3000 tain-
ta. Näistä suurimmat ovat nyt noin 
40-vuotiaina yli viisi metriä korkeita. 
Kukintaa voi ihailla toukokuun lop-
pupuolelta juhannukseen. Ihailtavia 
ja suojeltavia ovat myös alkuperäi-
set, yli 350-vuotiaat kilpikaarnaiset 
männyt. 

Ääniopas ja perennojen 
näytemaa

Arboretum Yltöinen sai uutta ilmet-
tä, kun sinne pystytettiin uudet esi-
tetaulut, polut kunnostettiin, ja alu-
eelle laadittiin nauhoitettu opaste, 
jota voi kuunnella mp3-soittimesta. 
Tämä kaikki tehtiin EU-rahoittei-
sessa Devepark-hankkeessa, jossa 
kehitettiin puistomatkailua ja edis-
tettiin vanhojen puistojen kunnos-
tusta Samassa hankkeessa saatiin 
Yltöisten puistoon uusinta uutta: yli 
130 tutkimuksen tuloksena valittua 
erilaista perennaa kukoistaa näyte-
maassa, johon rakennettiin lisäksi 
automaattinen kastelujärjestelmä. 

Arvokkaiden perennakantojen 
säilyminen varmistuu näytemaassa. 
Kasvit näytemaalla ja arboretumis-
sa on varustettu nimikyltein. Puis-
tossa on myös FinE-tavaramerkin 
saaneiden pensaiden näytealue. 
Puistoalueen komistuksina kasva-
vat tutkimuslaitoksen ensimmäisil-
tä vuosikymmeniltä edelleen mm. 
harvinaiset japaninhemlokki, hapsu-
harmaaleppä ja kiinanpoppeli, jotka 
ansaitsevat itseoikeutetun säilytys-
paikan Yltöisten puistoalueella. 

Arboretumin opastukset

Arboretum Yltöinen on avoinna 
yleisölle 15.5.-15.9. maanantaista 
perjantaihin klo 8-15. Pääsymaksu 
on aikuisilta 5 €. Samalla voi tutus-
tua perennojen ja FinE-pensaiden 
näytemaahan. Puolentoista tunnin 
opastuksen voi varata osoitteesta 
mttpiikkio@mtt.fi. Mp3-soittimen 
saa lainaksi panttia vastaan. Ilta- ja 
viikonloppuaukioloista ja teemapäi-
vistä tiedotetaan MTT:n verkkosi-
vuilla www.mtt.fi. 

Piikkiön Yltöisissä matkaili-
jalla on mahdollisuus nähdä 
Arboretumissa kukkivat suo-
malaiset alppiruusut sekä 
puistoalueen upeat perennat 
ja koristepensaat. 
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