Lasten kasvitieteellinen puutarha
Tervetuloa tutustumaan elävään
kasvikokoelmaan!
Piiloudu puunrunkoon, lumoudu
kukkien tuoksuista ja seikkaile
jännittävillä poluilla!
Kasvitieteellinen puutarha on
lapsille oiva paikka tutustua
kasvien monimuotoisuuteen.
Pienten lasten on hyvä kulkea
puutarhassa koko ajan aikuisen
seurassa.

Oooh!

Nauti ja arvosta ympäristöäsi!
Puutarhassa saa liikkua sekä
poluilla että nurmikoilla,
kukkapenkit ovat
kuitenkin vain kasveille.
Pallopelit ja lemmikit
jätä kotiin.

Löydätkö viisi kivaa kohdetta?
1. Jäkäläpuutarha

5. Evoluutiopuu

3. Tuoksutunneli

Unioninkatu
Unionsgatan

Tehtävä: Vanha muuri kätkee taakseen jäkäläpuutarhan!
Tehtävä: Valitse evoluutiopuusta kaksi mahdollisimJäkälät eivät ole kasveja, vaan sienen ja levän muodostaman erinäköistä kasvia ja vertaile niitä keskenään.
mia kokonaisuuksia. Löydätkö jäkäliä myös muualta kuin
Katso kasvien vartta, lehtiä sekä kukkaa.
maasta? Katso tarkasti puiden runkoa, kivien pintoja ja
Huomaatko niissä eroja?
jopa puutarhan penkkejä – jäkäliä on kaikkialla!
Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha
Kajsaniemi botaniska trädgård
2. Kasvimuseo
Kaisaniemi Botanic Garden
Tehtävä: Tervetuloa kuninkaanlinnaan!
Yli 100 vuotta sitten Suomeen suunniteltiin
omaa kuningasta. Jos suunnitelmat olisivat
toteutuneet, Kasvimuseo olisi nyt kuninkaan5.
linna. Kuvittele kuinka kuningas pitäisi puheen
terassilta ja laskeutuisi sitten puutarhaansa.
3.

Tehtävä: Onko sinussa vainukoiran vikaa?
Etsi aistipuutarhan tuoksuteltavien kasvien
joukosta yksi joka tuoksuu kuplivan ihanalle,
toinen jota haistaessa tekee mieli nyrpistää
nenää, ja kolmas joka sopisi hajuvedeksi!
4. Paljasjalkapolku

Tehtävä: Riisu kengät ja nauti paljasjalkapolun
kutkuttavasta tunnelmasta. Uskallatko sulkea
silmäsi ja edetä täysin sokkona?
Jatka polkua tasapainoillen kasvihuoneille asti,
josta löydät onton puunrungon. Mahdutko
sen sisään?

4.

2.
1.

Aistien puutarha
Sinnenas trädgård
The garden of the senses
Evoluutiopuu
Evolutionsträdet
The tree of life
Jäkäläpuutarha
Lavträdgården
The lichen garden
Sisäänkäynti
Ingång
Entrance

Eväidensyöntipaikka
Picknick plats
Picnic place
Liput & kasvihuoneet
Biljetter & växthus
Tickets & greenhouses
Jätepiste
Sopstation
Waste point

Kaisa

Kajsa niemenr
a
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Vessa
Toalett
Toilet

Kahvila
Café
Café

Kartta/Karta/Map: Hannu

Lunkka

Nuuh!

Aistien puutarha on
ainoa alue, jossa kasveihin
koskeminen on turvallista;
koske ja haista! Mutta
ethän maista!

Pidä puutarha
siistinä!

Viethän roskat roskiin, etkä
siirtele kukkapenkkien
hiekkaa, multaa ja kiviä
istutusten ulkopuolelle.

Kun nälkä vaivaa tai vessahätä iskee…
• Omia eväitä voi syödä nurmikolla ja puutarhan penkeillä.
Hyviä eväidensyöntipaikkoja löytyy eri puolilta puutarhaa.
• Café Viola tarjoilee herkullista lounasta ja pientä purtavaa.
• Kasvihuoneissa on ilmainen yleisö-WC ja pieni myymälä,
jotka ovat auki kasvihuoneiden aukioloaikoina.
• Pääsylipun kasvihuoneisiin voit ostaa kasvihuoneiden
sisäänkäynniltä. Kasvihuoneissa pääset kulkemaan
trooppisten sademetsien kuumuudesta savanneille ja
aavikon kuivuuteen!

Help!

Kasvitieteellinen puutarha
on monen kasvin turvapaikka
– Auta meitä suojelemaan,
jätä siemenet ja kasvinosat
rauhaan.
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Puutar ivistä ladott nnelmien
ja irtok kiipeile rake sa!
Ethän ällä tai puis
pä

Auts!

Monet kasvitieteellisen
puutarhan kasveista
ovat myrkyllisiä ja
polttavia – ethän
koske kasveihin!

