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Pääkirjoitus

Kotkan kansallinen 
kaupunkipuisto

K un maankäyttö- ja raken-
nuslakia uudistettiin vuon-
na 2000, otettiin mukaan 

silloin uusi käsite: Kansallinen 
kaupunkipuisto. Kyseessä ei ollut 
mikään uusi suojelun luokka, vaik-
ka kansalliseen kaupunkipuistoon 
kuuluvat alueet ovatkin pysyväk-
si tarkoitettuja. Niiden pysyvyys 
perustuu kaavoin varmistettuun 
käyttöön tiettyyn tarkoitukseen, ja 
ne säilyvät sellaisina kuten kaava-
ratkaisut yleensäkin.

Kansallisen kaupunkipuiston ar-
voa voivat hakea siis kaupungit ha-
lutessaan, mutta kaikilla ei siihen ole 
mahdollisuutta. Lain perusteluissa 
todetaan, että kaupunkimaiseen ym-
päristöön kuuluvan alueen kulttuu-
ri- tai luonnonmaiseman kauneuden, 
luonnon monimuotoisuuden, histo-
riallisten ominaispiirteiden tai siihen 
liittyvien kaupunkikuvallisten, sosi-
aalisten, virkistyksellisten tai muiden 
erityisten arvojen säilyttämiseksi ja 

hoitamiseksi voidaan perustaa kan-
sallinen kaupunkipuisto. 

Lain tultua voimaan useat kaupun-
git ryhtyivät valmistelemaan omaa 
hankettaan. Ensimmäisenä valmiik-
si ehti Hämeenlinna ja pian perässä 
seurasivat Pori ja Heinola. Näiden 
hankkeiden valmistuttua melkoinen 
joukko kaupunkeja käynnisti suun-
nittelun päästäkseen samaan jouk-
koon. Parhaimmillaan parisenkym-
mentä kaupunkia oli kiinnostunut 
asiasta. Tällä hetkellä Suomessa on 
kuusi statuksen omaavaa kaupunkia. 
Mainitun kolmen kaupungin lisäksi 
Hanko ja Porvoo ovat nimityksen jo 
saaneet ja tänä vuonna Turun hake-
mus vahvistettiin Ympäristöministe-
riön käsittelyssä. Kotkan lupahake-
mus on valmistelussa ja valmistunee 
sekin tänä vuonna. 

Ajatuksena kansallinen kaupun-
kipuisto on erinomainen. Normaa-
listi taajamissa luontoelementeillä ei 
ole merkittävää asemaa. Kaupungin 

kehittyessä luonnonmukaisia alueita 
otetaan muuhun käyttöön tarkem-
min niitä analysoimatta.  Kansalli-
nen kaupunkipuisto korostaa luon-
nonmaiseman kauneutta, luonnon 
monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä 
sekä alueen saumatonta liittymistä 
ympäröivään maaseutuun. Näin tä-
mänkaltaiset arvot saadaan osaksi 
kaupunkisuunnittelua kohti viihtyi-
sää asuinympäristöä.

Kotkan kansallinen kaupunkipuis-
to on maakunnan ainoa ja koko kaak-
koisen Suomen merkittävä kulttuuri-
hanke. Kymenlaakson Luonnon tämä 
numero on tarkoitettu kuvaamaan 
niitä arvoja, jotka siihen kuuluvat ko-
rostaen erityisesti luontoarvoja. Kes-
keisessä osassa ovat rakennetut puis-
tot, mutta myös kulttuuria ja luonnon 
monimuotoisuutta esitellään.

risto hamari
Kotkan kansallista kaupunkipuistoa 
valmistelevan työryhmän puheenjohtaja

  Yhteistyössä on  

voimaa
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Ympäristöministeriö on asetta-
nut neljä kriteeriä, joiden tulee 
täyttyä, mikäli toivoo saavut-

tavansa kansallisen kaupunkipuiston 
statuksen. Neljäs kriteeri on kaupun-
kikeskeisyyden kriteeri. ”Kansallisen 
kaupunkipuiston täytyy olla osa kau-
punkirakennetta eli alkaa kaupungin 
ydinkeskustasta tai sen välittömästä 
läheisyydestä”. Kun kansallinen kau-
punkipuisto julkaistiin formaattina 
1990-luvulla, katsoin heti, että Kot-

Kotkan teemapuistot  
kansallisessa kaupunkipuistossa

kallehan malli ei sovi, koska keskei-
simmät rakennetut puistomme ovat 
saarella. Kun Hämeenlinna sai en-
simmäisenä KKP-statuksen vuositu-
hannen alussa, kävi rajauskartasta ilmi, 
että heillähän on ollut sama ongelma. 
Keskeisesti puistoon kuuluva Aulanko 
liittyy keskustaan, ei niinkään vihre-
ällä, vaan sinisellä. Joki, järvi tai meri 
riitti siis ministeriölle yhdistäväksi te-
kijäksi. Tästä käynnistyi Kotkan kan-
sallisen kaupunkipuiston valmistelu.

Ympäristöministeriön kes-
keinen yhteistyötaho on Kotkan 
KKP-hankkeessa alusta alkaen ol-
lut ympäristöneuvos Jukka-Pekka 
Flander. Hän on moneen kertaan 
todennut Kotkan erottuvan muis-
ta kansallisista kaupunkipuistoista 
tasokkaiden, uudenlaista moder-
nimpaa toteutusmallia olevien tee-
mapuistojensa johdosta. Kotkan 
teemapuistot ovat pitkälti kehitty-
neet keskustasaarelle. Uusimpana 

suurena hankkeena Karhulan – Ju-
malniemen jokirantoja on alettu 
kunnostaa, ja tänä vuonna Kotka-
päivänä 17.5. ”käyttöönotettu” Joki-
puisto on hyvä lisä puistotarjontaan, 
ja se on myös aluepoliittisesti oikeal-
la paikalla. Myös matkailullisesti 
Jokipuisto tukee veteen perustuvaa 
palettia, johon kuuluvat Sapokan 
vesipuisto ja Katariinan meripuisto. 
Usein unohtuu, että Kotka on me-
rikaupungin lisäksi Etelä-Suomen 
merkittävin jokikaupunki. Läpi-
käyn merkittävimpien teemapuis-
tojemme vahvuuksia. Pelkät puut ja 
pensaat sekä käytävät eivät vielä tee 
kohteesta teemapuistoa. Tarvitaan 
jotakin lisää. Seuraavassa pieni kä-
velyretki  Kotkan kansallisessa kau-
punkipuistossa etelästä pohjoiseen.

katariinan meripuisto

Kotkansaaren eteläisin kärki on 
noin 70 vuoden öljy- ja nestesata-
mavaiheen jälkeen kaikkien käytös-
sä oleva viheralue. Puiston hallitseva 

elementti on kolmella puolella avau-
tuva meri ja edessä siintävä horisont-
ti sekä Suursaari, joka usein erottuu 
siniharmaina kyttyröinä. Puisto olisi 
hieno pelkästään meren ja esiin kai-
vettujen kallioiden ansiosta. Näi-
den lisäksi Museovirasto kunnostaa 
puistossa olevia raunioita, joista Fort 
Katariina on Kotkansaaren suurin 
yksittäinen muinaismuisto. Puiston 
rantoja myötäilee suosittu kävely-
reitti, ns. Katariinan lenkki, jonka 
toisessa päässä on Sapokan vesipuis-
to. Rantapromenadille tulee mittaa 
noin kaksi kilometriä. Katariinan 
meripuisto on puisto kaikenikäisil-
le. Sieltä löytyy lenkki- ja kuntoilu-
välineitä, palloilunurmea, labyrint-
ti, näköalatorni ja uusimpana hyvä 
skeittiparkki. Puisto on myös viralli-
nen tuhkan mereen sirottelupaikka. 
Perinteeksi näyttää vähitellen muo-
dostuvan seurakuntien vetämä ju-
hannustapahtuma kokkoineen sekä 
Kotkaseuran muinaistulet elokuun 
viimeisenä lauantaina. Vaikka puisto 

on vielä keskeneräinen, puhdisti se 
viime vuonna palkintopöydät ollen 
vuoden ympäristörakenne ja saa-
den Saksassa ”Eurooppapalkinnon” 
erinomaisesta ekologisesta ympäris-
tötyöstä.

sapokan vesipuisto

Sapokan vesipuisto on maan pal-
kituin viheralue ja maan tunnetuin 
ns. uuden ajattelutavan puisto. 
Puiston pääelementteinä ovat vesi, 
kivi, kasvillisuus ja valaistus. Vesi on 
vesipuistossa aina läsnä, usein myös 
äänenä. Puiston noin 20 metriä kor-
kea merivesiputous ei ole pelkkä es-
teettinen rakenne. Putous huolehtii 
lahdenperukan veden vaihtumises-
ta. Kaikki puiston kivirakenteet 
ovat kotimaista kiveä. Putouskallion 
päällä asustaa kivikotkien perhe. 
Täällä kivipuistossa ovat edustet-
tuina monet kaupallisesti saatavilla 
olevat kivilajit, jotka on viimeistel-
ty eri tavoin korostamaan kivilajien 
eri ominaisuuksia. Puiston kasvilli-
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Katariinan mahtavaan 
purjepöytään mahtuu 

isokin seurue.

Sapokan vesipuisto 
vesiputouksineen  

on valtakunnan palki-
tuimpia puistoja.H
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Veistospuiston  
varrella on monen-
laisia taideteoksia.
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suus on varsin monipuolista, koska 
puistossa on erilaisia kasvupaikkoja 
aina paahteesta varjoon. Kun katu-
valot syttyvät, syttyy myös Sapokan 
erikoisvalaistus. Toistasataa pie-
noisvalonheitintä valaisee ikimän-
tyjä, kalliopintoja ja polkuja luoden 
puistoon rauhallisen ja kauniin yö-
maiseman. veistospromenadi

Veistospuiston ensimmäiset veistok-
set paljastettiin 2001 ja viimeisin, 
kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen  ”Pyl-
väspyhimykset” kesäkuussa 2013. 
Näiden väliin mahtuu parikymmentä 
modernin veistostaiteen valiotyötä. 
Merikeskus Vellamon valmistuttua 
päätettiin Veistospuisto suunnata 
sinne asti, jolloin muodostuu Veis-
tospromenadi. Kaulasen teräs- ja 
alumiinityö taas on ottanut uuden 
suunnan kohti Sapokan Vesipuistoa. 
jossa jo on tusina Hannele Kylän-
pään nisäkäs- ja lintuveistosta. Ta-
voitteena on, että Veistospromenadi 
on muutaman vuoden päästä neljän 
kilometrin mittainen, ainutlaatuinen 
ulkoilmagalleria keskellä kaupunkia. 
Taiteen ”pakkosyöttöä” tavallaan, sillä 
Kotkan keskustassa ei voi vierailla tör-
määmättä jatkuvasti veistostaiteeseen.

sibeliuksenpuisto

Sibeliuksenpuistossa on 1930-luvun 
muotopuutarhan henkeä. Puutarha- 
arkkitehti Paul Olsson sai tuolloin 
tehtäväkseen suunnitella silloisesta 

Tavoitteena on, että Veistospromenadi on muutaman 
vuoden päästä neljän kilometrin mittainen, 

ainutlaatuinen ulkoilmagalleria keskellä kaupunkia. 

Puistot

Fuksinpuiston 

kesäistä väriloistoa.

Fuksinpuisto

Fuksinpuiston kruununa ovat maan 
komeimmat atsaleaistutukset, jotka 
ovat Helsingin yliopiston kasvin-
jalostuslaitoksen koekenttää yli-
opiston jalostaessa talvenkestäviä ja 
näyttäviä erilaisia atsaleoita. Puiston 
istutusryhmissä on myös paljon pe-
rennoja ja köynnöskasveja. Tarkoi-

tuksena on, että eri kasvilajien eri 
lajikkeita voi vertailla samassa ryh-
mässä. Katsurapuut ovat talvehti-
neet puistossa erityisen hyvin. Myös 
tämä puisto on ajateltu kaikenikäi-
sille. Kun aikuiset tutkivat kasveja, 
voivat lapset touhuta leikkipaikalla 
ja nuoret keinonurmipohjaisella lä-
hiliikuntapaikalla. 
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Sibeliuksenpuisto on 
uusittu nykyasuunsa, 

mutta Kotkat ovat 
katselleet sitä yli puoli 

vuosisataa.

H
e

iK
K

i 
L

a
a

K
S

O
n

e
n



98

kisakentästä puistomaisen. Sotavuo-
det keskeyttivät puistorakentamisen, 
ja paikalle jaettiin jopa perunanvilje-
lypalstoja. Sodan päätyttyä ei puisto-
rakentaminen ollut ymmärrettävästi 
aivan kärkeen priorisoitua toimintaa, 
joten Olssonin suunnitelma toteu-
tui vain suuntaa antavasti. Puiston 
mittava peruskunnostus valmistui 
vuonna 2000, ja nyt alkuperäistä 
suunnitelmaa on noudatettu mah-
dollisimman tarkasti, joskin  suun-
nitelma oli hyvin luonnosmainen, 
joten suunnitelma vietiin näiltä osin 
kaupungin puistotoimessa loppuun. 
Puiston keskellä on Jussi Mäntysen 
”Kotkat”-veistos vuodelta 1955. Sen 
ympärillä on puiston silmäterä, nel-
jään osaan jakautuva edustusnurmik-
ko. Suurin osa puiston ympärillä kas-
vavista lehmuksista on 1800-luvulta.

palotorninvuori

Palotorninvuori sai nimensä palo-
tornista, joka ironista kyllä paloi jo 
1911, eikä sitä rakennettu uudel-
leen. Puistosta on hyvät näkymät 

siihen vanhaan, ja joidenkin mieles-
tä ainoaan oikeaan Kotkan satamaan, 
josta muun muassa Juha Vainio haki 
inspiraatiota useisiin teksteihinsä. 
Nykyisin satamatoiminnot ovat siir-

tyneet Kotkan muihin satamanosiin, 
ja entinen kantasatama on muut-
tumassa niin sanotuksi kulttuuri-
satamaksi. Sen kruununa komeilee 
merikeskus Vellamo, ja länsirajan 
merkitsee Puuvenekeskus. Taustal-
la näkyy Hietasen satama valtavine 
transitokenttineen sekä Sunilan sel-
lutehdas, joka asuntoalueineen on 
ammattipiireissä maailmankuulu 
Alvar Aalto -arkkitehtuuristaan.

Palotorninvuorelle on pystytet-
ty 1966 Oskari Jauhiaisen veistämä 
patsas ”Ahtaajat” satamatyön kun-
niaksi. Veistos kuvaa kahta ahtaajaa 
kantamassa kumpikin kolmea leveää 
lankkua. Ahtaajat itse nimesivät työn 
välittömästi ”lankkuvarkaiksi”, koska 

Jokipuisto on  
uusin Kotkan  

teemapuistoista.

Palotorninvuorella 
luonnonympäristö 

ja rakennettu puisto 
liittyvät harmonisesti 

toisiinsa.

Puistot
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Sibeliuksenpuisto  
on miellyttävä  
levähdyspaikka  

keskustan vilinässä.

kukaan ei kuulemma työaikana kan-
tanut kolmea lankkua kerrallaan. Pa-
lotorninvuori on suurimmalta osal-
taan luonnonläheinen kalliopuisto, 
mutta näköalatason rinne on puu-
tarhamaisemmin toteutettu erilaisia 
havukasveja käyttäen.

karhulan jokipuisto

Uusimmassa teemapuistossa, Joki-
puistossa, ovat työt vielä käynnis-
sä. Kymijoen Korkeakoskenhaaran 
rantapolkuja parannetaan ja varsi-
naisesta Jokipuistosta tulee tasokas 
kaupunkipuisto puroineen, lumme-
lampineen, veistoksineen ja aktivi-
teetteineen. Grillipöydät ovat olleet 
kovassa käytössä heti asentamisen 

jälkeen. Tasokas leikkipaikka varsin-
kin perheen pienimmille on tiedos-
sa ensi vuonna. Viereisellä Karhu-
lan keskuskentällä on mahdollisuus 
monenlaiseen urheiluun. Uusimpana 
on täysimittainen keinonurmikenttä 
jalkapalloilijoille. Myös Jokipuistos-
ta on muodostumassa kokonaisuus, 
jossa kaikenikäiset ulkoilijat on 
huomioitu. Toivottavasti tulevai-
suudessa toteutuu myös mahdol-
lisuus vuoromoottoriliikenteeseen 
Kotkansaaren ja jokipuiston välillä, 
Kotkan kansallisen kaupunkipuiston 
rajojen sisällä.

heikki laaksonen
Kotkan kaupunginpuutarhuri
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langinkosken arboretum

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston 
alueella on kaksi hyvin erilaista ja 
syntyhistorialtaan täysin poikkevaa 
puulajipuistoa eli arboretumia. Van-
hempi niistä, Langinkosken arbore-
tum, perustettiin vuonna 1959, ja se 
rajoittuu välittömästi Langinkosken 
luonnonsuojelualueeseen ja Kymijo-
keen. Arboretumin pinta-ala on 1,6 
hehtaaria, siis kooltaan varsin vaati-
maton. Yhdessä suojelualueen kans-
sa paikalle muodostuu kuitenkin 
merkittävä luontokohde, joka moni-
muotoisen luontonsa ohessa sisältää 
useita maamme historiaan liittyviä 
merkkikohteita. Huomionarvoisia 
ovat myös komeat siirtolohkareet 
sekä valtakunnallisesti tunnettu 
geologinen opetuskohde; näyteik-
kuna rapakiven syntyhistoriaan.

Kotkan arboretumit

luontokohteet

Arboretumin perustamiselle oli 
aikanaan hyvät perusteet. Suomen 
suuriruhtinas Aleksanteri II sää-
dätti vuonna 1859 asetuksen, jonka 
perusteella jokaiseen lääniin mää-
rättiin perustettavaksi kruunun-
puisto, eräänlainen valtion malli-
metsä. Sen valvojan tehtävänä oli 
huolehtia kruununpuiston metsän-
hoidosta ja opastaa talonpoikia pa-
rempaan metsien käsittelyyn. Ase-
tuksen mukainen kruununpuisto 
Viipurin lääniä varten perustettiin 
1864 Hovinsaarelle. Mallimetsän 
ulkopuolelle jätettiin vain Kymin-
linnan linnoitusalue. Ajatus kruu-
nunpuistoista on historialtaan huo-
mattavasti Langinkosken puistoa 
vanhempi. Ruotsin vallan aikana 
jo Kustaa Vaasa määräsi valtiolle 
kuuluvista metsistä perustettavaksi 

kruununpuistoja. Niitä oli runsaasti 
eri puolilla Suomea. Lisäksi Kaak-
kois-Suomessa oli perustettu suoje-
lualue luonnonkauniin Imatrankos-
ken tuntumaan. Sitäkin kutsuttiin 
kruununpuistoksi, mutta siis Viipu-
rin läänin virallinen kruununpuisto 
perustettiin Kotkaan. 

Sittemmin Hovinsaaren asutuk-
sen lisääntyminen, teollisuuden 
tulo alueelle ja tieverkon laajene-
minen ovat nakertaneet kruunun-
puiston aluetta vähitellen niin, että 
jäljelle on jäänyt vain Keisarinma-
jan läheisyyteen liittyvä metsäinen 
alue. Tähän ympäristöön katsot-
tiin puulajipuiston sopivan hyvin. 
Alueen eteläosaan erotettiin sarkoja 
niin lehti- kuin havupuillekin. Ky-
mijoen rannan lehtomaiset metsät 
ja ylärinteen komeat kuusikot jä-
tettiin arboretumin ulkopuolelle. 
Kaikkiaan 21 puulajin joukossa 
oman osansa saivat kotimaiset koi-
vulajit ja haapa. Reunaosiin istutet-
tiin hybridihaapaa. Jalot lehtipuut: 
tammi, lehmus, saarni ja pyökki 
saivat omat sarkansa. Sokerivaah-
tera ja lehtikuuset istutettiin lehti-
puiden tuntumaan. Sajaninkuusi, 
jalokuuset ja palsamipihta kasvavat 
arboretumin reunaosissa.

Alun perin puut istutettiin ri-
veihin ja varsin tiheään. Vuosien 
myötä puiden koko kasvoi, ja har-
ventaminen oli välttämätöntä. Ri-
vit ovat edelleen nähtävissä, mutta 
harvennus on ollut tehokasta. Pui-
den siemenellinen lisääntyminen on 
vähitellen sekoittanut alkuperäistä 
järjestystä.  Niinpä jalopuista saar-
nia, tammia ja vaahteroita kasvaa 

koko arboretumin alueella, jopa sen 
ulkopuolellakin. Myös pihdat ovat 
lisääntyneet tehokkaasti.

Puiden lisäksi arboretumin 
muukin kasvillisuus on mielen-
kiintoista. Lehtomaisuutta edusta-
vat sudenmarja, lehtoarho, koiran-
putki, puna-ailakki ja nokkonen. 
Kulttuurivaikutuksesta kertovat 
kyläkellukka ja useat tarkoituksel-
la levitetyt ”koristekasvit”. Niihin 
kuuluvat paikoitusalueen reuna-

milla kasvavat tarhasinivalvatti  ja 
japaninruttojuuri. Rehevän kuusi-
kon varjossa kasvaa kaunis alppi-
kello, jonka paikalle on Itävallasta 
tuonut insinööri Kaj Friman. Sa-
man henkilön tuomia ovat myös 
paikoitusalueen tulokaslajit, ku-
ten monet muutkin erikoiset kas-
vilöydöt Kotkassa. Alppikello on 
levinnyt myös Keisarinmajan poh-
joispuolelle, polun varteen. Tämän 
varhain keväällä kukkivan kasvin 

huomaa helpoimmin juuri kukki-
misaikaan. Muulloin se on lähes 
huomaamattomana muun kasvilli-
suuden peitossa. 

Langinkosken puulajipuisto on 
tärkeä opetuskohde edelleen. Lan-
ginkosken ympäristölukiossa on val-
misteltu kulttuuriluontopolku, joka 
kiertää Metsolan kaupunginosasta 
Korelaan kulkien puulajipuiston 
halki kohti Keisarinmajaa. Puisto 
on myös osana Aleksanteri reitti -ni-
misessä polkuverkostossa, joka kul-
kee Kotkansaarelta Kyminlinnaan, 
mahdollisesti lopulta Siikakoskelle 
asti Kymijoen Langinkosken haaran 
rantoja seuraillen.

siikakosken arboretum 

Langinkosken arboretumin yhtey-
dessä mainittu Kaj Friman oli usean 
vuoden aikana innokas siementen ja 
kasvintaimien levittäjä Kotkan ym-
päristöön. Joskus hän anoi lupaakin 
työlleen, toisinaan myös saaden sen. 
Jotta into ainakin osittain rajoittui-
si johonkin kohteeseen, luvattiin, 
että Siikakosken alueella olisi met-
sämaata, jonne puita voisi istuttaa 
tai siementää sinne tehdylle hak-
kuualueelle. Friman keräsi vuonna 
1987 Helsingin seudulta saavillisen 

Sudenmarja  
on rehevän  

alustan kasvi.

Puiston halki kulkee Aleksanterin reitti -niminen  
polku, joka ulottuu Kotkan saarelta Kyminlinnaan  

ja myöhemmin jopa Siikakoskelle.
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tammenterhoja, jotka yhdessä Han-
nu Männistön kanssa kylvettiin Sii-
kakosken ja Munkkisaaren majan lä-
heisyyteen. Uuden arboretumin alku 
liittyy siis kansalaisaktiivisuuteen. 
Sittemmin alueelle on istutettu usei-
den muiden puulajien alkuja, joista 
suuri osa kasvaa alueella edelleen. 
Vieraiden lajien levittäminen Suo-
men luontoon on, kuten tunnettua 
laissa kielletty, mutta Friman arvioi, 
ettei yksittäisistä puista ole haittaa, 
eikä pelkoa niiden riistäytymisestä 
valloilleen luontoon. Kyseessä olisi 
pikemminkin luonnon monimuo-
toisuuden lisääntyminen.

Loppuvuosina Kaj Frimanin voi-
mat heikkenivät, mutta hän on saa-
nut avukseen mm. metsäalan järjes-
töstä talkoomiehiä.  Siikakoskella 
on raivattu puita, pensaita ja heiniä 

taimien ympäriltä ja kävelty polkuja 
puiden lomaan. Ero Langinkosken 
arboretumiin on sikälikin selvä, että 
vieraat lajit ovat kasvamassa paikal-
lisessa metsässä kotimaisten puiden, 
kuten mäntyjen, kuusten, koivujen 
ja pihlajien lomassa. Ne eivät ole 
myöskään missään erityisessä jär-
jestyksessä, joten maallikko tuskin 
tiedostaa liikkuvansa arboretumissa.

Vuosien saatossa melko laajalle 
alueelle on toimitettu yli 50 puula-
jia. Puusukujakin on kaikkiaan 19. 

Lajeista kaikki eivät välttämättä ole 
enää hengissä, mutta osa on jo kook-
kaita puita ja myös tuottaneet jälke-
läisiä alueelle. Eniten lajeja on pih-
tojen suvussa, kaikkiaan yhdeksän 
lajia. Toiseksi eniten alueelle on tuotu 
vaahteroita (8 lajia). Myös lehtikuu-
sia on runsaasti eli seitsemän lajia. 
Mäntyjä, saarnia, jalavia ja tuomia 
on kolme lajia kutakin ja hemlokkeja, 
tammia, lehmuksia ja jalopähkinöitä 
kaksi lajia. Kaikkiaan kahdeksaa su-
kua edustaa vain yksi laji.

Puiden ohella Siikakosken – 
Kokonkosken arboretumin muu-
kin kasvillisuus on monipuolista. 
Valtaosassa ovat mustikkatyypin 
kenttäkerroksen lajit: mustikka, 
metsämaitikka, kevätpiippo ja met-
sälauha. Alue on kuitenkin maastol-
taan hyvin vaihteleva. Siellä on van-
hoja jokiuomia, kaivettuja allikoita, 
vanhoja juoksuhautoja ja niittyjä. 
Vastaava moninaisuus ilmenee myös 
lajistossa. Jokiuomissa ja allikoissa 
kasvavat mesiangervot, kurjenjalat, 
suovehkat, irikset ja rantakukat. 
Vallihautojen reunamilla viihtyvät 
metsämansikka, orvontädyke ja 
metsänalvejuuri. Kulttuurivaiku-
tustakin on mukana. Sitä todistavat 
kyläkellukka, koiranheinä ja rikka-
palsami. Niittyjen lajisto on kuk-
kein. Keltanätkelmä, hiirenvirna, 
niittyleinikki, karhunputki, timo-
tei ja puna-ailakki kasvat niityillä 
rehevinä.

Muutamissa paikoissa maaperä 
on ympäristöä rehevämpää. Lehto-
kasvillisuus saa silloin vallan. Koi-
ranputki, nokkonen, puna-ailakki, 
käenkaali, oravanmarja, kielo ja 
sudenmarja kertovat rehevyydestä. 
Taikinanmarja ja tuomi synnyttävät 
osin ryteikköistäkin pensaskerrosta, 
jota täydentävät lukuiset pihlajat, osa 
niistä jo puiksi ehtineet. Lehtomai-
sesta osasta Siikakosken arboretumia 
tapaa myös tulokaskasvin, joka kuk-
kii keväästä syksyyn, alaskankleito-
nian. Se on puutarhakarkulainen, 
joka on kotiutunut Siikakoskelle 
varsin hyvin. Vuosi vuodelta kleito-
nian kasvupaikat ovat vahvistuneet, 
ja laji on levinnyt jo useampaan koh-
taan arboretumia. Se on voinut tulla 
alueelle taimien mukana, niin kuin 
usein lajisiirroissa tapahtuu.

risto hamari 
biologi

luontokohteet

Vuosien saatossa  
melko laajalle alueelle on  
toimitettu yli 50 puulajia.

Hevoskastanja kasvaa 
rantapolun varressa.
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Pyökki viihtyy 
alueella hyvin.

Pähkinäpensas muo-
dostaa pienen metsikön 

Kymijoen rantaan.
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K otkan luontokohteista Kymin-
linna on kiinnostavin. Lin-
noituksen alueella yhdistyvät 

alkuperäisen luonnon elementit sau-
mattomasti kulttuurivaikutukseen. 
Linnoitusrakenteet luovat monimuo-
toisen habitaattien kirjon. On paah-
derinteitä, varjopaikkoja, hämäriä 
kulmakkeita, kosteita vallihautoja 
ja tasaisia kenttiä. Myös ympäristön 
laatu vaihtelee kuivista kallioista pien-
ten metsiköiden ja rehevien lehtojen 

Kyminlinna
kautta mataliin lammikoihin. Tähän 
ympäristöön kasvien on helppo aset-
tua kukin vaatimustensa mukaisesti.

Sisään linnoitukseen johtaa kak-
si pääporttia; toinen idästä toinen 
lännestä. Molempien porttien vä-
littömässä läheisyydessä on entinen 
vartiorakennus. Nykyisin, kun Ky-
minlinnan tuleva käyttö on ratkai-
sematta, kuljetaan pääsääntöisesti 
läntisen portin kautta sisään. Siellä 
on myös paikoitustilaa toisin kuin 

itäisellä portilla. Heti sisääntulon 
jälkeen erottuvat keskeiset ekosys-
teemit. Etualalla on tasaista kenttää 
ja suoraan vasemmalla häämöttää 
suuri, linnoituksen sisällä oleva lam-
pi. Lammen itäpuolella on lehtomet-
sää. Se vaihtuu etuoikealla havumet-
sään ja avokallioihin. 

Jos lähtee kulkemaan lehdon lä-
vitse polkua pitkin, pääsee tutus-
tumaan hienoon kasvimaailmaan. 
Lehdon saniaiset ja koiranputket jo 

kertovat rehevyydestä Ojakellukka 
ja vehka taas kosteudesta. Polunvar-
ressa on myös kulttuuritulokkaita. 
Kellukoista niitä ovat kyläkelluk-
ka ja japaninkellukka. Erikoinen ja 
myöhäinen tulokas on kääpiösorva-
rinpensas, tavallisempia varsankello 
ja jättiputki. Monet tulokkaat ovat 
Kaj Frimanin paikalle levittämiä. 
Jos matkaa jatkaa pitkin läntisen 
vallituksen tyveä, kohtaa lisää erikoi-
suuksia. Ojanvarressa levittäytyy laa-
jahko taponlehden kasvusto. Pienen 
matkan päässä siitä huomio kiintyy 
jaakonvillakkoon, vanhaan rohdos-
kasviin. Kyminlinnassa rohdoskasve-
ja on muitakin. Esimerkiksi läntisen 
portin tuntumassa kasvat keltamo ja 
ruttojuuri kuuluvat niihin.

Entisen pistooliradan kohdalla on 
hyvä nousta linnoitusmuurille. Paitsi 
että siellä niittykasvillisuus on lois-
tossaan, avautuu muurilta komeat 
näkymät Kyminkartanon suuntaan, 
Kymijoelle ja hieman myöhemmin 
Kyminlinnan rautatieaseman suun-
taan. Vallien päältä näkee myös 
linnoituksen sisäosat ja sen lukuisat 
rakennukset.

Silloin, kun vallin laen nurmikko 
on niitetty, on siellä vaivaton kulkea. 
Valliliuskoilla kasvavat puna-apilat, 
kissankellot, siankärsämöt, pukin-
juuret, pukinparrat, ahdekaunokit, 
pietaryrtit, hiirenvirnat ja keltanät-
kelmät. Kesäinen kukkaloisto on 
parhaimmillaan. 

Mielenkiintoisen lisän Kyminlin-
nan kasvimaailmaan antavat pole-
mokorit, venäläisen sotaväen muka-
na linnoitukseen tulleet kasvit. Itse 
asiassa moni meille tuttukin kasvi 

luontokohteet

Hullukaali on 
sotatulokas eli 

polemokori.

Kyminlinnan 
itäinen portti.

Kyminlinnan 
lampea on kuivattu 
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voi olla venäläistä alkuperää, mut-
ta helpommin asian toteaa lajeista, 
joiden päälevinneisyys on idässä, ja 
jotka meillä ovat harvinaisia. Sel-
vimmin sellaisia ovat idänukonput-
ki ja idänkattara, molemmat yleisiä 
Kyminlinnassa. Näitä harvinaisempi 
on hullukaali, joka muutenkin on oi-
kullinen esiintymisessään. Venäläis-
tulokkaisiin kuuluu myös poppeli.

Vaikka linnoituksen sisäosa onkin 
kiehtova, on porttien ulkopuolinen 
alue pinta-alaltaan suurempi ja siellä 
on runsaasti katsottavaa. Myös kas-
vilajisto on monipuolinen ja mielen-
kiintoinen.

Erityisesti kolme kohdetta ul-
kovalleilla on muita osia mielen-
kiintoisempia. Eteläisen seinustan 
kallioisella alueella kasvaa kuivien 
ketojen lajistoa, esimerkiksi maksa-
ruohoja. Sekä keltamaksaruoho että 
isomaksaruoho kasvavat runsaina. 
Niiden ohella paikalla on myös sär-
mämaksaruohoa, ilmeisesti sinne 
tuotuna. Kallioinen rinne laskee 
pajukkoa kasvavaan kosteikkoon. 
Sen saralajeista erityisasemassa on 
pitkäpääsara, joka aiemmin on ollut 
valtalajina Kyminlinnassa, mutta 
taantunut voimakkaasti mm. län-
tisten vallihautojen kuivatuksen yh-

teydessä linnoitusta restauroitaessa. 
Läheisessä vetisessä vallilammessa 
kasvaa puolestaan vesikuusio, näyt-
tävä vesikasvi.

Toinen mielenkiintoinen paikka 
on lounaisosassa, lähelle kesäteatte-
rin sisäänkäyntiä. Vallireunasta ale-
nevalla rinteellä kasvaa monenlaisia 
kasviharvinaisuuksia, osa luonnon-
lajeja osa tulokkaita. Kalliopinnoilla 
maksaruohojen lajisto on monipuoli-
sin koko Kyminlinnassa iso- ja kelta-
maksaruohon lisäksi melko runsaina 
kasvavat siperianmaksaruoho ja val-
komaksaruoho. Alempana rinteestä 
löytyy hina, huomaamattoman näköi-
nen heinä. Rinteen alimmassa osassa 
on pienialainen soistuma. Se on ai-
koinaan ollut Kotkan upein soikko-
kaksikkojen kasvupaikka, jossa tois-
tasataa soikkokaksikkoa on kasvanut. 
Kesäteatterin sisäänkäynnin laajen-
taminen on hävittänyt niistä suuren 
osan, mutta edelleen alueella kasvaa 
niitä toistakymmentä, nyt vattujen ja 
kookkaiden ruohojen uhkaamana. 

Alueen reunamilla on lisää ko-
meita kasveja. Karvahorsma on 
kotiutunut viime vuosina useaan-
kin kohtaan. Keltamo ja litulaukka 
kasvavat lähempänä kivimuuria. 
Oudoin tulokas on nurmilaukka, 
jonka useimmat kasvupaikat ovat 
saaristossa. 

Aikoinaan kalliopinnalla kasvoi-
vat runsaana karvakiviyrtti ja liuska-
raunioinen. Ne ovat kokonaan hävin-

neet, kun Kyminlinnaa restauroitiin. 
Aluksi kallio peitettiin sepelillä 
työkoneita varten ja restauroinnin 
päätyttyä paljastettiin kokonaan. 
Samalla hävisivät paikan kaikki 
kasvit. Nyttemmin osa tavallisista 
lajeista on palannut painanteisiin 
kertyneeseen irtomaahan. Karvaki-
viyrtti ja liuskaraunioinen vain py-
syvät poissa. Raunioisia edustaa vain 
yksi tupas tummaraunioista, jonka 
kasvupaikka on hieman syrjässä ja 
siksi säästynyt.

Kolmas ja laajin kasvikohde on 
pohjoisilla valleilla. Se eroaa edelli-
sistä sikäli, että ulkovallitus on res-
tauroimatta. Siitä syystä paikalla on 
monia sellaisia lajeja, jotka restau-
roinnissa väistämättä tuhoutuvat. 
Se on myös varsin laaja alue ulottu-
en koilliskulman maantiestä luoteis-
kulman kosteaan vallihautaan. Jo 

Kyminlinna ympäristöineen on luonnon 
monimuotoisuuden kannalta loistava tutustumis- 

kohde, missä luonto ja kulttuuri kohtaavat.

koilliskulman lajisto yllättää. Lähes 
kookkaimmaksi kohoaa värinor-
sinko, joka paremmin tunnetaan 
ulkomeren hiekkarantojen lajina. 
Yhtä kookkaaksi kasvaa koirankie-
li, maassamme uhanalainen kasvi. 
Sortuneen muurin kalkkipitoisessa 
maassa tapaa myös keltakynsimön, 
sekin uhanalainen laji. Kun men-
nään hiukan enemmän länteen val-
ta-aseman saa idänukonpalko, joka 
on tyypillinen polemokori. Se on 
vähälukuisempi kuin Haminassa, 
missä laji saa vallit hehkumaan kel-
taisina. Aivan idänukonpalon lähel-
lä niityltä kohoavat myös soikkora-
tamon valkeat kukinnot, mikä vain 
vahvistaa Kyminlinnan merkitystä 
sotatulokaskasvien rikastumana. 
Edelleen kuljettaessa niittylajien 
joukossa erottuu ketoneilikka ja ke-
sämaitiainen, molemmat harvinais-

tuneita niittylajeja. Myös ketonoi-
danlukko on harvinaistunut, mutta 
se on myös varsin oikullinen esiin-
tymisessään, sillä joinakin vuosina 
lajin tapaa alueelta, toisina vuosina 
se taas pysyttelee kätkössä, vaikka 
kasvupaikan tuntisikin.

Alueella on myös tulokaslajeja, 
tosin ehkä vähemmän kuin muis-
sa osissa Kyminlinnaa. Ainakin 
sinipallo-ohdake, lehtopähkämö 
ja kyläkurjenpolvi ovat sellaisia. 
Vallitusten monissa osissa kasvaa 
monenlaisia ruusulajeja. Ainoa tun-
nusomainen laji Kotkan seudulle on 
orjanruusu. Muut ovat tarkoituksel-
la valleille levitettyjä.
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Lehtokotilo ja rutto-
juuri ovat molemmat 

tulokaslajeja.

Kyminlinnan vallit 
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lehmänsaari

Vuoromoottorilta kuluu puolen tun-
nin verran aikaa matkalla Sapokasta 
Lehmänsaaren laituriin. Sen jälkeen 
onkin siirrytty kaupungin keskus-
tasta aivan toisenlaiseen maailmaan. 
Lehmänsaari on maastoltaan vaih-
televa harjusaari. Siellä täällä avo-
kalliot virkistävät maisemaa, joka 
pääosin on havumetsän verhoama. 
Hiekkamailla mänty on vallitseva 
puulaji, vaihtuakseen alavilla pai-
koilla kuusikoksi. Tunnusomaisia 

ovat myös tervaleppälehdot, jotka 
rannan läheisyydestä voivat ulottua 
pitkälle saaren sisäosaan, jos maasto 
on riittävän alava.

Saaren vetovoimatekijä ovat sen 
rannat. Harjusaarelle luontaiseen 
tapaan hiekkarantoja on runsaas-
ti. Pisin yhtenäinen hiekkaranta 
on länsirannalla, mutta pienempiä 
kaistaleita on kaikkialla muuallakin. 
Ääripäissä, pohjoisessa ja etelässä, on 
silokallioita, jotka lisäävät rantojen 
monipuolisuutta. Lähes keskelle 

itärantaa on soranoton muuttamalle 
kohdalle syntynyt mainio ankkuri-
paikka omalla veneellä saarelle tuli-
joita palvelemaan. Veneettömillekin 
pääsy on helppoa, sillä Sapokasta 
tulee kesäaikana tuurimoottori, joka 
liikennöi usean kerran päivässä sata-
man ja Lehmän väliä.

Hiekkaranta on vaativa kasvu-
ympäristö. Vain muutamat lajit ovat 
tunnusomaisia hiekkarannoille. Osa 
niistä on heikkoja kilpailijoita vält-
täen sulkeutuneita rantaniittyjä. Osa 

on sopeutunut nimenomaan hiekka-
rannoille. Hyvän kuvan hiekkaran-
tojen kasvillisuudesta saa länsiosan 
pitkältä hietikolta. Aivan vesirajas-
sa ei korkeampaa kasvillisuutta ole 
lainkaan aaltojen liikutellessa alin-
omaa rantahiekkaa. Hieman ylem-
pänä rannalla kasvillisuusvyöhyk-
keet asettuvat sen mukaisesti, miten 
ne sietävät veden alle joutumista ja 
tyrskyjä. Alimpana menestyvät suo-
lavihvilät. Niitä ylempänä levittäy-
tyvät merirannikin tai suola-arhon 
kasvustot. Länsirannalla kurttu-
ruusu on vallannut ison osan rantaa 
joukossaan yksittäin kasvaen ranta-
vehnää, merinätkelmää tai morsin-
koa. Jokunen keto-orvokki kasvaa 
myös kuivalla hiekalla, samoin kuin 
hietapitkäpalko, molemmat rannan 
yläosassa.

Kuivalla hiekalla viihtyy ainakin 
yksi eläinlaji, muurahaisleijona. Sen 
toukan saalistussuppiloita on niin 
hiekalla kuin polkujen hienossa hu-
muksessa. Hiekalla näkyy myös tou-
kan raahautumisjälkiä sen vaihtaessa 
ajoittain saalistuspaikkaansa.

Saaressa risteilee runsaasti polku-
ja. Muutama mielenkiintoinen kas-
vilaji on erityisesti polkujen kasvi. 
Esimerkiksi litteänurmikka on saa-
rilla, myös Lehmässä, säännönmu-
kaisesti polkujen vaatimaton heinä.

Vaikeimmin kasvillisuus asettuu 
silokallioille. Nekään eivät ole silti 
täysin autioita. Vesirajan alapuolella 
ahdinparta ja joskus myös suolile-
vä kasvavat yhtenäisenä vyöhyk-
keenä. Vesirajan yläpuolella kasvit 
saavat sijaa vain kalliohalkeamissa. 
Niissäkin pystyvät kasvamaan vain 

sitkaimmat lajit. Tyrskysorsimon 
nimikin viittaa sen kestävyyteen. 
Myös suolasolmukki ja nyylähaa-
rikko löytävät sijansa silokallioiden 
halkeamista. Tyrskyiltä suojaisissa 
kohdissa myös ruoholaukka kasvaa 
kallioilla, mutta yhtä lailla myös ki-
vikkorannoilla 

Rehevin kasvillisuus syntyy ala-
ville rannoille, joissa ravinteita lisää 
rannalle ajautunut kasvianes, hatru. 
Ilman hatruakin monet heinät ja 
ruohot kuten siniheinä, koiranheinä, 
rentukka, keltamaite, kurjenmiekka, 
rantakukka, rantahirvenjuuri, ranta-
nätkelmä ja rantalemmikki loihtivat 
kukkiessaan sateenkaaren kaltaisen 
väriloiston rantavyöhykkeeseen.

Mielenkiintoinen sekoitus kult-
tuurivaikutusta ja alkuperäistä 
luontoa on saaren keskikohdilla, Muita mielenkiintoisia 
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rinkoinen koristus.

Muurahaisleijonan 
pyyntikuoppia  
hiekkarannalla.



2120

itärannalla. Rannan läheisyydessä 
on vanhan venäläisen parakin kivi-
jalka, mikä kertoo Ruotsinsalmen 
linnoituskaupungin ajasta. Samas-
ta asiasta muistutuksena on myös  
lehtomaitikkakasvusto. Laji on Ky-
menlaaksossa harvinainen, mutta 
kasvaa myös läheisessä Kuutsalon 
saaressa. Siellä sen alkuperä on 
sama, tai se on siirretty koriste-
kasvina Lehmänsaaresta. Alkupe-
räistä rantalajistoa edustaa samal-
la rannalla käärmeenkieli. Se on 
pehmeäpohjaisten rantojen laji ja 
tavallinen Kotkan saarilla muual-
lakin. Käärmeenkieli osoittaa, että 
ollaan jo ulkomeren kasvillisuus-
vyöhykkeessä, ja samaa asiaa todis-
tavat rantanätkelmä, suolavihvilä ja 
merimaltsa.

Lehmänsaaren luonnon erityis-
piirteisiin kuuluvat rantalehdot. Yksi 
niistä kuuluu lehtojensuojeluohjel-
man kohteisiin ja on rauhoitettu. 
Suojeltu lehto on saaren pohjoisosas-
sa, lähellä itärantaa. Kookkaat terva-
lepät ja männyt kohoavat korkealle 
yli tuomien ja pihlajien latvusten. 
Rehevässä kenttäkerroksessa erot-

tuvat koiranputket, karhunputket, 
puna-ailakit ja lehtotesmat. Yksi 
näyttävimmistä lajeista on lehtokielo 
yli puolimetrisine versoineen. Jo var-
hain keväällä kukkivat kiurunkan-
nukset ja kevättähtimöt ovat kesällä 
varsin huomaamattomat. 

Edellistä lehtoa laajempi kohde on 
saaren keskipaikkeilla. Myös se on 
itärannalla ja saaren rantoja kiertävä 
polku kulkee lehdon lävitse. Lehto-
kielot, lehtotesmat ja syyläjuuret kas-

vavat vielä rehevämpinä kuin poh-
joisessa lehdossa. Kookkaat kuuset 
reunustavat lehtoa saaren sisäosiin 
päin. Lehto itsessään on lehtipuu-
valtainen ja lukuisat tuomet saavat 
paikan näyttämään tiheältä viidalta. 
Aivan saaren eteläisemmässä osassa 
on pienialaisia lehtomaisia laikkuja, 
mutta komeimmat lehdot ovat kaksi 
mainittua kohdetta.

Vaihtelevasta maastosta ja me-
reisyydestä johtuen saaressa on mo-

nenlaisia kosteikkoja. Länsirannan 
lähellä on pieni lampi, jonka ran-
toja reunustaa suomyrttivyöhyke. 
Avokallioilla on tyypilliseen tapaan 
pikku lammikoita, jotka ovat tärkei-
tä sammakkojen lisääntymispaikko-
ja. Usein suokasvillisuutta kehittyy 
tyrskyvallin maapuolelle painantei-
siin. Niissä rehottavat kurjenjalat, 
rentukat ja rahkasammalet.

Laaja, harjusaaren hiekkamaas-
toon luontainen maaduntaneva on 
saaren eteläosassa. Saraa ja pajuja 
kasvavalla tasaisella paikalla kasvaa 
myös maarianheinää, jonka miedon 
tuoksun alkukesällä tarkkaavainen 
kulkija voi aistia.

Lehmänsaari on ollut Kotkassa 
useana vuonna Luonnonkukkien 
päivän kohdealueena.

luontokohteet
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Harjumetsää ja 
muinaisen Itämeren 

rantaterassi.

Kevättähtimö kukkii 
varhain keväällä.

Käenkaali indikoi 
lehtomaisuutta.

Lehtomaitikka on 
itäinen tulokas.

Simpukkamaa on 
Kymenlaaksossa 

harvinaisuus.
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jumalniemi

Kotkansaaren ja Karhulan välissä 
sijaitseva Jumalniemi on keskeisellä 
paikalla kaupunkikuvassa. Se on jää-
nyt aiemmin syrjään kahden taajaman 
kehittyessä toisen itä- toisen lounais-
puolella. Muutoinkin Jumalniemen 
käyttöönotto on varmasti ollut vai-
keaa, sillä se on toisaalta hyvin alavaa, 
savi- ja mutakerrosten aluetta, toisaal-
ta jylhät kalliot kohoavat korkeuksiin 
varsinkin Jumalniemen itäosassa. Kot-
kan kansalliseen kaupunkipuistoon 
kuuluvat niemen ranta-alueet, joiden 
mukana kaupunkipuistoon liittyy 
mielenkiintoinen osa Kotkan teolli-
suus- ja uittohistoriaa. Samalla siihen 
liittyy monimuotoista luontoa.

Rannoilla kiertää polkuja, joita 
pitkin pääsee katsomaan Kymijoen 
suuhaarojen maisemaa sekä Huu-
manhaaran että Korkeakoskenhaa-
ran puolelta. Varsinkin Huumanhaa-
ran puolella kasvillisuus on runsasta. 
Järvikaisla, järviruoko, osmankäämi 
ja järvikorte muodostavat tiheitä 
kasvustoja. Niiden väliin jää vaihte-
levan kokoisia väyliä tai avoimen ve-
den kohtia. Niissä kasvaa uistinvitaa 
ja ulpukoita. Rantaviivan tuntumas-
sa on keiholehteä, ratamosarpiota ja 
röyhelövihvilää. Viiltosaran ohel-
la on näyttävästi varstasaraa, joka 
kertoo paikan rehevyydestä, kuten 
myös leveälehtinen osmankäämi. 
Väriä rantakasvillisuuteen antavat 

rantakukka, terttualpi ja ranta-alpi. 
Upea tunnelma syntyy, kun liikkuu 
kookkaiden tervaleppien lomassa. 
Viitamaista tuntua lisäävät pihlajat 
ja tuomet sekä oksistojen lomassa 
luikertelevat karhunköynnökset. 
Paikoin humala kiipeää liaanin ta-
voin puiden yläoksiin asti. Se lienee 
kulttuuritulokas, kuten myöhemmin 
alueelle levinnyt lupiini.

Huumanhaaran rantojen omi-
naispiirteenä voidaan pitää, että 
rantaleppien katveessa kasvaa run-
saasti lehtopalsamia. Sen rehevät 
versot yhdessä tuomen pusikoitu-
neen kasvutavan kanssa synnyttävät 
lehtomaisen vaikutelman. Pohja-
kerros ja kenttäkerros ovat lehdoille 
tyypillisesti hyvin niukkoja, mutta 
viitakastikka ja koiranvehnä viih-
tyvät lähellä vesirajaa, jos valoa on 
riittävästi.

Muutoin Jumalniemen rantakas-
villisuus on tyypillistä meren lähei-
syyden luonnehtimaa. Rantamatara, 
katkeratatar, viiltosara, pullosara, 
horsma, keräpäävihvilä, suoputki, 
karhunputki ja säderusokki ovat 

tavallisia rantalajeja, mutta yllätyk-
siäkin lajistossa löytyy. Sellainen on 
esimerkiksi iltahelokki niemen ete-
läisessä kärjessä tievarren soraikossa.

Kulttuurivaikutus on läsnä lä-
hes kaikkialla. Suuri osa nykyisestä 
ranta-alueesta muistuttaa Kotkan 
historian vaiheesta, jolloin saha-
teollisuus oli loistossaan. Kaupalli-
sen puutavaran ohella syntyi suuret 
määrät kelpaamatonta hylkytavaraa. 
Se lojuu yhä tunnistettavana ran-
noilla, nyt joen tuomaan lietteeseen 
peittyneenä. Kun joen rantaa on ruo-
pattu muun muassa Huumanhaaran 
uoman muutoksen yhteydessä, ovat 
rimojen ja lautojen päät tulleet uu-
delleen esiin. Niille on asettunut jo 
rantalajistoa. Huumanhaarasta on 
tavattu jopa uhanalaista hukkariisiä, 
joka ruoppausten myötä on entistä 
uhanalaisempi.

Historiasta kertovat myös useat 
laiturit, rakennusten kivijalat, hy-
lätty kalasavustamo ja Korkeakosken 
haaran uittorakenteet, joista osa on 
vielä jäljellä.

Kulttuurivaikutukseen liittyvät 
useat koristekasvit; erityisesti puut 
ja pensaat. Niitä ja muita pihapiirien 

lajeja tapaa monin paikoin Jumalnie-
men eteläkärjessä. Jaloista lehtipuis-
ta tammi ja lehmus ovat melko ylei-
siä ja niiden nuoria alkujakin tapaa 
runsaasti. Ylivoimaisesti yleisin laji 
on kuitenkin vaahtera, joka paikoin 
on suorastaan valtalaji. Korkeakos-
ken puoleisella rannalla kasvaa ran-
tapuuksi kotiutunut palsamipoppeli 
ja ylempänä mäellä pihta.

Koristepensaista runsain on her-
nepensas, mutta runsaasti alueella 
on myös sireenipensaita. Myös lu-
mimarjapensas, tuomipihlaja, pa-
juangervo sekä pensaskanukka ovat 
peruja entisestä asutuksesta. Hyöty-
kasveista karviainen ja molemmat 
viinimarjat ovat nekin säilyttäneen 
asemansa vähitellen umpeutuvassa 
kasvillisuudessa.

Jumalniemeä kiertävä kävelyreitti 
mahdollistaa hyvin tämän omalei-
maisen kaupunkikohteen kokemi-
sen. Kävelyreitin varrelle on sopi-
vin välein tehty levähdystä varten 
istuimia. Niiltä on komeat näköalat 
jokisuistoon ja sen historiallisiin 
kohteisiin.

Upea tunnelma syntyy,  
kun liikkuu kookkaiden 
tervaleppien lomassa.
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Palsamipoppeli  
kasvaa villiintyneenä 

rantapuuna.
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Jumalkivi on  
Kotkan suurimpia 
siirtolohkareita.

Huumanhaaran  
rehevää suistoalu-

etta Jumalniemessä.

Varstasara  
rehottaa Jumal-

niemen eteläkärjessä.Jumalniemen rantamata-
lassa näkyy Kotkan saha-

teollisuuden historia.
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äijänvuori

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston 
pohjoisosassa sijaitseva Äijänvuori on 
suosittu virkistysalue, jonka arvoa li-
sää sen läheisyydessä oleva Tampsan 
monttu, hyvä uimapaikka. Luonnol-
taan Äijänvuori on monipuolinen, 
vaihtelevamaastoinen kallioalue, 
missä avoimet, jäkälän peittämät 
kuivat kallionyppylät vaihtuvat 
mäntykankaisiin, kuusikoihin tai 
pienialaisiin soistumiin. Nousujen ja 
laskujen lomassa kiertelee kuntorata, 
joka tarjoaa lenkkeilijälle haastavan 
maaston.

metsät

Kallion laen ja rinteiden metsät ovat 
luonnostaan karuhkoja, sillä alustan 
rapakivi on hapan ja niukkaravin-
teinen. Valoisat kalliomänniköt ovat 
kuitenkin maisemallisesti näyttäviä 
ja yksittäiset käkkärämännyt vään-
tyneet mielikuvituksellisiin muotoi-
hin. Mäntyjen lomassa on harvaksel-
taan pihlajia sekä katajia. Yllättävän 
runsaasti alueella on myös tammen 
taimia, mikä kertoo asutuksen lä-

heisyydestä. Linnut ja oravat ovat 
levittäneet niitä pihapuista läheiseltä 
asutusalueelta, Kierikkalasta.

Muutoin metsän kenttäkerros on 
vaatimaton, karun oloinen. Mustik-
ka, puolukka ja kanerva ovat val-
tavarpuina. Kuivemmilla paikoilla 
kanerva ja puolukka vallitsevat, 
muualla mustikka. Varpujen lo-
massa metsämaitikka ja metsätähti 
sekä kevätpiippo ovat yleisimmät 
ruohovartiset kasvit. Jos kosteut-
ta ja irtomaata on tarpeeksi myös 
kielo ja oravanmarja viihtyvät pai-
kalla. Metsäsammalet ovat pohja-
kerroksessa runsaina. Seinäsammal 
ja kerrossammal ovat tavallisimmat, 
mutta usein sammalikossa erottuvat 
myös kynsisammalten terävät kär-
jet. Kaikkein kuivimmilla paikoilla 
sammalten ohella kasvavat jäkälät; 
lähinnä hirvenjäkälä ja poronjäkälät. 
Ne ovat myös tavallisia kivien pääl-

lä, ja siirtolohkareita alueella onkin 
runsaasti. Paikoin siirtolohkareista 
muodostuu oikein vyöhyke tietylle 
korkeudelle vuoren rinnettä. Silloin 
tietää olevansa muinaisen Itämeren 
rantakivikossa, joka nyt on siis kui-
valla maalla mäen rinteellä. 

Kosteissa notkopaikoissa kuuset 
ovat valtapuina. Paikoin kuusikot 
ovat varsin tiheitä, jolloin alempiin 
kerroksiin pääsee vain niukasti va-
loa. Kenttäkerros on silloin varsin 
vähälajinen. Painanteiden kosteus 
edistää rahkasammalten kasvua ja 
myös korven karhunsammal viihtyy 
paikoissa, joissa soistuminen pääsee 
alkuun. 

suot

Vaihtelevamaastoisen kallioalueen 
luonteeseen kuuluu, että siellä on 
useita eri tasoilla olevia kalliopainan-
teita, joista vesi ei pääse virtaamaan 

pois. Koska alue on jääkauden sile-
äksi hioma, ei sileä alusta myöskään 
läpäise vettä, vaan keväisten sulave-
sien ja kesäisten sateiden vedet ker-
tyvät näihin painanteisiin. Meikäläi-
sessä ilmastossa vesiallikot soistuvat 
helposti. Aluksi paikalla voi olla vä-
häinen lammikko, joka reunoiltaan 
kasvaa hiljalleen umpeen. Matalissa 
painanteissa koko altaan alueella voi 
kasvaa saroja, kurjenjalkoja, niitty-
villoja ja sammalia. Umpeenkasvu 
on silloin nopeaa, eikä avovettä näe 
kuin kevättulvien aikaan. Allikoiden 
reunalla kasvaa karpaloita ja varik-
senmarjoja. Samoin sienet työnty-
vät syksyisin esiin rahkasammalen 
lomasta. Saroista pullosara ja mu-

tasara ovat tunnusomaisia saraval-
taisille pikkusoistumille. Ruohoista 
kurjenjalka ja vehka sinnittelevät ti-
heän saraikon seassa. Huomaamaton 
jouhivihvilä on sekin tavallinen Äi-
jänvuoren suolämpäreissä ja polkujen 
varren lätäköissä.

kalliokedot

Luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta Äijänvuoren kaltainen kal-
lioalue täydentää hienosti Kotkan 
kansallisen kaupunkipuiston tar-
jontaa. Alueen omaleimaisin pie-
nekosysteemi on avoin kallioketo. 
Minimissään kalliopinnat näyttä-
vät aivan paljailta. Silloinkin kal-
liota peittävät rupijäkälät, jotka an-
tavat kalliolle harmahtavan värin. 
Rupijäkälät aloittavat kuitenkin 
sukkession sitoessaan tomua ja ka-
riketta, jolloin pensasmaiset jäkälät 
ja ääreviin oloihin sopeutuneet sam-
malet valtaavat alaa. Tavallisimmin 
paikalla kasvavat harmaa ja valkea 
poronjäkälä, harvemmin palleropo-
ronjäkälä. Ne antavat avokallioille 
vaalean värin, joka erottuu jo kauas. 
Poronjäkälien seassa kasvaa erilaisia 
pikarijäkäliä, usein myös hirvenjä-
kälää. 

Jäkälien joukkoon asettuvat suk-
kession edetessä kalliosammalet. 
Äijänvuorella kankaan karhunsam-
mal on varsin tavallinen pohjaker-
roksen laji.

Edullisissa kohdissa menestyvät 
myös kenttäkerroksen lajit. Kallioille 
näitä edullisia kohtia ovat pienet pai-
nanteet ja kallion halkeamat. Juuri 
halkeamien vuoksi sammalikot ja 

ruoho- ja heinäkasvit asettuvat suo-
riin jonoihin, jotka risteilevät kal-
liolla osoittaen halkeamien kulkua. 
Tavallisimmat kallioruohot ovat 
ahosuolaheinä ja maksaruohot. Hei-
nistä nurmirölli ja metsälauha ovat 
edellisten tavoin yleisiä lajeja. Jos 
irtomaata on riittävästi, menestyvät 
paikalla muutamat ruohokasvit. Nii-
tä ovat muun muassa kissankäpälä, 
rohtotädyke, pikkutervakko, mäki-
tervakko, kultapiisku ja sarjakeltano. 
Polkujen reunalla kasvaa saroista 
jänönsara, mutta myös kulttuuritu-
lokkaana piharatamo.  Paikoitellen 
sianpuolukka muodostaa komeita 
patjakasvustoja houkutellen kulki-
jaa istahtamaan hetkeksi ihailemaan 
maisemaa.

Kalliokedoille kylväytyy myös 
puiden taimia. Parhaiten menesty-
vät männyntaimet, sillä niiden juuret 
hakeutuvat syvälle kallion rakoihin. 
Sateisena vuonna koivuntaimetkin 
menestyvät hyvin, mutta kuivina 
vuosina näkee runsaasti paikalleen 
kuivahtaneita puun alkuja. Selvää 
on, että useat tammentaimet eivät 
pysty pitkään kasvamaan kuivilla 
kalliokedoilla, vaikka pikkutaimia 
näkee yleisesti. 

Äijänvuori rajoittuu lähes kai-
kista suunnista asutukseen. Talojen 
pihapiiristä on kulkeutunut tai kul-
jetettu alueelle kulttuurilajeja. Niitä 
ovat koristepensaat, kuten koralli-
kanukka, rikkaruohot ja muutamat 
perennat.

risto hamari
biologi

Äijänvuoren rinteillä 
muinaisranta ilmenee 
kivikkovyönä tietyllä 

korkeudella.

Kalliokedoilla vain 
muutamat putkilo-
kasvit menestyvät. 
Valta on jäkälillä.

Kissankäpälä on 
kestävä ketokasvi.

Äijänvuoren näkö-
tornista avautuu  
komea näkymä  

kaupunkipuistoon.

Alueella on tiheä  
polkuverkosto ja  

valaistu kuntorata.
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K otkan kaupunki on profiloi-
tunut puistojen kaupungiksi, 
erityisesti kiitosta ovat saaneet 

puistotoimen toteuttamat uudispuis-
tot. Vanhempaa puisto- ja puutarha-
kulttuuria edustavat Kymijokivarteen 
perustetut siirtolapuutarha-alueet, 
joiden historia Kotkassa kantaa aina 
80 vuoden taakse. Alueista vanhin, 

Siirtolapuutarha-alueet  
− kesäkeitaita kaupungissa

Langinlaakso perustettiin vuonna 
1930- ja 1940-luvun loppuun men-
nessä aloittivat toimintansa vielä 
Langinkosken, Metsolan ja Ko-
relan siirtolapuutarhayhdistykset. 
1960-luvun uudistushengessä alueita 
uhkasi kaavoittaminen asuinalueik-
si. Hanke onneksi peruuntui ja tänä 
päivänä kaikki neljä kesäkeidasta 

keskellä kaupunkirakennetta jatkavat 
aktiivisesti  toimintaansa. 

kulttuurihistorialliset 
juuret teollistumisessa

Siirtolapuutarhojen synty liittyy 
kiinteästi teolliseen historiaan Eu-
roopassa. Teollistumisen myötä 
muuttoliike voimistui kaupunkei-

hin ja teollisuusväestön määrä kas-
voi. Ankeissa oloissa kaupungeissa 
asuvalle ja raskasta teollisuustyötä 
tekevälle väestölle haluttiin tarjota 
toimeentulon jatketta sekä paikkoja, 
joissa he voivat viettää vapaa-aikaan-
sa harjoittaen terveellistä ulkoilua ja 
sosiaalista elämää. Siirtolapuutar-
hojen kotimaana pidetään Saksaa, 
josta ”työläispuutarhojen” aate ran-
tautui Tanskan ja Ruotsin kautta 
Suomeen 1900-luvun alussa. Suo-
men ensimmäinen siirtolapuutarha 
nousi Tampereelle vuonna 1916. 
Tänä päivänä Suomessa on noin 
50 siirtolapuutarhaa, pohjoisimmat 
viljelevät palstaansa Rovaniemellä. 
Kymenlaaksosta Kotkan lisäksi siir-
tolapuutarha-alue löytyy Kouvolasta, 
jonne perustettiin 1990-luvun puoli-
välissä Pentsojan alue.

Siirtolapuutarha-alueiksi osoi-
tettiin kaupungin laidalta mm. lai-
dunmaita ja joutomaita.  Metsolassa 
sijaitsevan Kiveliöntien nimi kertoo 
osuvasti alueen luonteesta. Aika-
laisten mukaan kukaan ei uskonut 
alueen soveltuvan siirtolapuutar-
haksi. Pienet, keskimäärin 300-500 
m2:n palstat raivattiin kivikosta ja 

ryteiköstä käsivoimin, vanhojen 
metsolalaisten viljelijöiden sanoin 
kirves, kuokka ja rautakanki työvä-
lineinä. 

Palstoille sai rakentaa pienen 
mökin.  Materiaalina käytettiin pu-
la-ajan rakennustarvikkeita vanhaa 
kierrättäen. Mökin tuli noudattaa 
kaupungin viranomaisten tyyppi-
piirustuksia. Kunkin alueen mö-

keillä on omat, yhtenäiset mallinsa, 
mikä antaa alueille niiden omalei-
maisen ilmeen. Alueiden arkkiteh-
tuuri on vielä säilynyt melko hyvin, 
mutta uudisrakentamista ja vanhan 
korjaamista ei aina ole sopeutettu 
vanhaan, mikä on muuttanut perin-
teistä yleisilmettä. Kotkan kaupunki 
onkin ryhtynyt laatimaan rakennus-
tapaohjetta, jotta alueet kehittyisivät 
vanhaa kunnioittaen.

Kotkan neljällä siirtolapuutar-
ha-alueella on yhteensä n. 340 pals-
taa, alueiden yhteispinta-ala on yli 20 
ha. Siirtolapuutarhojen maa-alueen 
omistaa kaupunki, ja kukin palsta-
lainen on tehnyt vuokrasopimuksen 
kaupungin kanssa. Siirtolapuutarho-
ja hallinnoi yhdistys, jonka jäseniä 
palstan omistajat ovat. Yhdistystoi-

kulttuurikohteet

Siistien käytävien 
varrella perennat 
kukkivat kaiken 

kesää.

Siirtolapuutarha-alueiksi 
osoitettiin kaupungin laidalta  
mm. laidunmaita ja joutomaita.Siirtolamökissä  

hyöty- ja koriste- 
kasvit täyttävät 
pienen tontin.
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minnan peruspilari on talkootyö, 
joka korostui alueita perustettaes-
sa. Metsolassa suuri ponnistus oli 
alueen läpi kulkeneen kuivatusojan 
putkittaminen vuonna 1950.  Kau-
pungin kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaan yhdistyksen osuudeksi tuli 
lähes 500 talkootyötuntia. Talkoilla 
pidetään edelleenkin yhteiset alueet 
ja rakennukset kunnossa.

siirtolapuutarhat ovat osa 
kaupungin viherverkostoa

Puutarha-aate on siirtolapuutar-
hojen perusta. Ruoan tuotanto eli 
hyötykasvien viljely oli toiminnan 
alkuvaiheessa keskeistä.  Erityisen 
tärkeää mahdollisuus ruoan viljelyyn 
oli niukkoina sota- ja lamavuosina. 
Koulutusta pidettiin tärkeänä. Met-
solan siirtolapuutarhayhdistyksen 
säännöissä vuodelta 1951 todetaan 
yhdistyksen tarkoitukseksi edistää ja 
kehittää kasvitarhaviljelyksen taitoa 
ja harrastusta jäseniensä keskuudessa. 
Kaupunginpuutarhurin neuvojen mu-
kaan ja muualta oppia hakien viljeli-
jöitä koulutettiin puutarhan hoidossa. 
Aikaa myöten hyötykasvien viljely 
on vähentynyt koristekasvien tieltä. 
Puutarhanhoito on ollut kuitenkin 
koko siirtolapuutarhojen historian 
oleellinen osa toimintaa ja rehevät, 
värikkäät kasvustot luonnehtineet 
pieniä pihoja ja alueiden yleisilmettä.  

Siirtolapuutarhat ovat osa kau-
pungin puistoaluetta ja kaupunki 

valvoo sekä ohjeistaa alueiden hoi-
toa. Vuosittain kaupunki tekee alu-
eilla tarkastuskierroksen ja puuttuu 
mahdollisiin epäkohtiin. Kaupungin 
kanssa tehtävässä vuokrasopimuk-
sessa on tänä päivänäkin määräyksiä 
pihojen hoidosta. Jotkin määräykset 
ovat periytyneet lähes sellaisenaan 
alkuajoista. Palstan aitaamisesta 
mm. todetaan, että aitaamista ei saa 
tehdä muulla kuin kaupunginpuu-
tarhurin istutuspaikkaan sekä -asen-
toon hyväksymällä pensasaidalla, 
jonka korkeus ei saa ylittää 1,5 met-
riä. Korkeakasvuisia koristekasveja, 
hedelmäpuita ja pensaita saa istuttaa 
vain kaupunginpuutarhurin osoitta-
miin paikkoihin. Näin tiukasta val-
vonnasta on käytännössä luovuttu, 
mutta säännösten lähtökohtana on 
pitää alueet siistinä ja näkymät avoi-
mina ohikulkevien katseille. Siirto-
lapuutarha-alueiden kujilla voi kuka 
tahansa kuljeskella ja katsella pihoja. 

ekologisia alueita

Siirtolapuutarhat ovat käytössä ke-
väästä syksyyn, talveksi alueet sul-
keutuvat. Mökkiläisillä on kaikki 
edellytykset viettää luonnonläheistä, 
ekotehokasta kesää. Alueet sijaitse-
vat keskeisillä paikoilla, julkisen 
liikenteen ja pyörämatkan päässä 
keskustapalveluista alkuperäisen 
ajatuksen mukaisesti. Siirtolapuutar-
hassa voi siis kesää viettää yhtä aikaa 
mökillä ja kaupungissa. Vihannek-

set, juurekset ja marjat voi kasvattaa 
lähiruokana luonnonmukaisesti itse 
kompostoidussa mullassa. Alueille 
tulee kesävesi, mutta vanhoilla siir-
tolapuutarhoilla, kuten Kotkassa ei 
ole viemäröintiä mikä rajoittaa ve-
den kulutusta ja jätevesien käsittelyä. 
Pesu- ja tiskivesiä onkin perinteisesti 
käytetty tontilla kasvien ja kompos-
tin kasteluun. 

Palstojen kätköistä voi löytyä vielä 
vanhoja, kestäviä maatiaslajikkeita, 
sillä alkuvuosikymmeninä ei kasvien 
maahantuontia ja myyntiä juurikaan 
ollut, vaan hyväksi havaittuja kasve-
ja jaettiin naapureiden ja tuttavien 
kesken. Siirtolapuutarhat ovatkin 
vielä suomalaisten puutarhakasvien 
geenipankkeja.

Vaikka siirtolapuutarhat ovat hoi-
dettuja puutarhoja, ne monipuolis-
tavat ja tuovat omaleimaisen lisänsä 
kaupungin viherrakenteeseen. 

heli ojala
Metsolan siirtolapuutarhuri  
vuodesta 2000

Lähteenä:
• BIOHALO-hanke
• Siirtolapuutarhaliiton aineisto
• Salli Teittisen ja Väinö Siner-
von muistelut Metsolan siirtola-
puutarhayhdistyksen  60-vuotis-
juhlassa 11.7.2009

kulttuurikohteet

Puutarha-aate on siirtolapuutarhojen perusta.  
Erityisen tärkeää mahdollisuus ruoan viljelyyn  

oli niukkoina sota- ja lamavuosina.

Siirtolapuutarhassa 
tasapainoillaan tiiviin 

asumisen ja suojaavan 
yksityisyyden välillä.
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K olmekymmentäkolmevuotias 
kruununperillinen Aleksan-
teri Aleksandrovitš joutui 

Langinkosken lumoihin ensimmäi-
sellä käynnillään kesällä 1880. Hy-
vän kasvatuksen saanut Aleksanteri 
sanoi kohteliaasti, että paikka oli niin 
kaunis ja lupasi palata sinne. Tämä 
ei jäänyt tyhjäksi kohteliaisuudeksi, 
sillä muutamia vuosia myöhemmin 
hän oli taas kosken rannalla ja silloin 
hänen puolisonsa Dagmar oli mu-
kana. Hänkin ihastui näkemäänsä. 
Keisariperheen käydessä kesällä 1887 
kalassa Kymijoen Langinkosken suu-
haran ulkopuolella keisari esitti toi-

Keisariperhe ja  
Langinkosken luonto

vomuksen, että hänen perheelleen 
pystytettäisiin kalastusmaja Langin-
kosken partaalle. Sen lisäksi hän ha-
lusi, että kosken kalastusoikeus tulisi 
hänen nimiinsä.

Suomen suuriruhtinaskunnan 
senaatti eli hallitus hoiti asian niin 
nopeasti, että se sai aikanaan keisa-
rilta erikoiskiitokset reippaasta toi-
minnasta. Rakennustyöt aloitettiin 
kesällä 1888 ja seuraavan vuoden 
heinäkuussa pidettiin tupaantuliai-
set. Keisariperhe mahtoi olla aidosti 
kiinnostunut uudisrakennuksestaan, 
sillä kesällä 1888 se kävi katsomassa 
työn edistymistä. 

Aleksanteri III ja hänen perheen-
sä olivat kiinnostuneita luonnosta. 
Siinä suhteessa he poikkesivat kol-
legoistaan, jotka esim. tekivät kä-
velyretken vaunuissa istuen. Keisari 
painoi 120 kiloa, mutta siitä huoli-
matta hän teki pitkiäkin kävelyret-
kiä.  Hänen käydessään Kotkassa 
paikallinen isäntä kauppias Sergei 
Drušinin asetti hevosvetoiset vaunut 
vieraan käyttöön, mutta usein keisari 
käveli mieluummin. 

Langinkoskella keisariperhe 
vietti hyvin yksinkertaista elämää. 
Aleksanteri teki ruumiillista työtä 
kantamalla vettä koskesta keittiöön 

viereisen sivun kuva: 

Langin venevalkama. 
Oikealla Ville Lanki 
piiskaa silmuja tiinussa. 
Ruotsissa 1900-luvun 
alussa painettu 
postikortti. Ragnar 
Backströmin kokoelma.

Yllä oleva kuva:

Tsaari Aleksanteri III 
seuraa lohenpyyntiä 
Langinkoskella.  
Feodor Lagorion 
taulun mukaan. 
Langinkoski- 
seuran arkisto.

vasemmalla  

oleva kuva:  
Gunnar Berndtsonin 
”Lohenkalastajat 
Langinkoskella” 
Postikortti  
vuodelta 1914. 

kulttuurikohteet
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ja pilkkomalla puita pihalla. Hän 
rakensi portaat onkikivelleen, jol-
la hän istui narraamassa toutaimia. 
Sen sijaan lohien narraamiseen hän 
ei osallistunut aktiivisesti, vaan sen 
puolen hoitivat venäläiset kalastajat, 

kulttuurikohteet

jotka ilmestyivät Langinkoskelle 
kalastuskauden alkaessa. Keisari 
seurasi kalastusta penkillä istuen ja 
sikaria poltellen. Keisarinna Dagmar 
ei pitänyt sikarinsavusta sisätiloissa, 
mutta ulkona se ei häirinnyt. 

Ei ole löytynyt mitään tietoja, että 
Aleksanteri olisi käynyt metsästä-
mässä Langinkoskella ollessaan. 
Metsästysretkeen osallistui yleensä 
useita henkilöitä, joten se ei sopinut 
kuvaan Langinkoskella, jossa keisa-
riperhe halusi olla omissa oloissaan. 

Kotimaassaan Tanskassa keisa-
rinna Dagmar oli oppinut laitta-
maan ruokaa, mutta Pietarin tiukka 
hovietiketti ei antanut erivapautta: 
keisarinnalla ei ollut asiaa palatsin 
keittiön puolelle. Langinkoskella 
sellaisia esteitä ei ollut ja keisarinna 
laittoi mm. lohikeittoa perheelleen. 
Tiedetään myös, että keisarinna ei 
pitänyt astianpesusta, mutta sekään 
ei ollut mikään ongelma, apulaisia 
kyllä löytyi. Sen sijaan jälkimaail-
malle on jäänyt mysteeriksi eräs 
keisarinnan ruoanlaittoon liittyvä 
yksityiskohta:  laittoiko hän lohikeit-
tonsa kirkkaaseen vai suurustettuun 
liemeen? 

Keisari Aleksanteri III tuli tun-
netuksi miehenä, jolle perhe mer-
kitsi paljon. Hän vietti yllättävän 
paljon aikaa nuorimpien lastensa 
kanssa. Yhdessä he tekivät isän-
sä johdolla metsäretkiä, joilla he 
tutustuivat kasveihin ja metsän 
eläimiin. Ohjelmaan kuului myös 
nuotion virittäminen ja omenien 
paistaminen. Siinä oli korkean ta-
son luontoretki. 

Keisarinna Dagmarin mahdolli-
sesta kalastuksesta Langinkoskel-
la ei ole tietoa, mutta Hatsinassa, 
jossa perhe asui suurimman osan 
vuodesta, hän kävi ongella. Erääs-
sä kirjeessään perheen vanhin tytär 
suuriruhtinatar Ksenia kertoo, mi-
ten hän äitinsä seurassa lähti on-
gelle. Siitä tuli jännittävä, Ksenia 
kertoi. Heillä oli tuttu onkipaikka 
ja äidillä oli hyvä kalaonni. Hän sai 
ahvenen toisensa jälkeen, mutta Kse-

Keisari seurasi  
kalastusta penkillä istuen  

ja sikaria poltellen.

alla oleva kuva:

kirkkoherra Veikko 
lisitsin siunaa 
kalavedet kesällä 
1993. kuva ragnar 
Backström

viereisen sivun kuva: 

Linus Backström  
ja ennätyslohen 
(36,5 kg) malli. Kuva: 
Ragnar Backström
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nian koukkuun kävivät vain särjet. 
Ihan kateeksi kävi, 17-vuotias tytär 
myönsi. – Sama lähde kertoo, että 
Hatsinassa Aleksanteri III kävi öisin 
tuulastamassa haukia. 

Hatsinan palatsi laajoine puis-
toalueineen tarjosi sekin keisari-
perheelle luontoelämyksiä, mutta 
sielläkin piti laajalti ottaa huomioon 
hovietiketti, ja palatsi oli äärimmäi-
sen tiukasti vartioitu. Aleksanteri III 
luotti Suomeen ja sen tarjoaman tur-
vallisuuden takia perhe viihtyi maas-
samme. Siitä kertovat myös perheen 
laajat laivamatkat pitkin Suomen 
rannikkoa. Matka Langinkoskelle 
oli sopivan pituinen verrattuna pit-
kään ja vaaralliseen junamatkaan 
esim. Krimille. Pietarhovin kesäpa-
latsista keisarilliset pääsivät laivalla 

muutamassa tunnissa mukavasti ja 
turvallisesti Langinkoskelle, jos-
sa heitä odotti aivan uusi maailma: 
täällä heitä ei kahlinnut tiukka päi-
väjärjestys, he saivat pukeutua va-
paasti ja nauttia haluamallaan tavalla 
ihanasta luonnosta. 

Itsenäisen Suomen aikana valtio 
kalasti lohta vuoteen 1924. Sen jäl-
keen kalastusoikeus vuokrattiin Ky-
men Lauttausyhdistykselle ja Kar-
hula Oy:lle. Saaliit huononivat, ja 
kun vuoden 1946 saalis oli vain kaksi 
pientä lohta ja neljä siikaa, kalastus 
lopetettiin. Vuonna 1960 perustet-
tiin Langinkosken luonnonsuoje-
lualue ja koski rauhoitettiin. Kotkan 
Meripäivien aikana järjestettiin eri-
koisluvalla koskinuotan heittonäy-
töksiä. Lupa edellytti, että mikäli 

kalaa olisi tullut, se piti palauttaa 
koskeen. Kalaa ei tullut. 

Kymijoen veden tervehdyttyä jo-
keen istutettiin lohta. Yritys onnistui, 
lohi viihtyi ja kesällä 1993 alkoi uusi 
lohikausi. Paikan historiaa kunnioitta-
en pidettiin ortodoksinen seremonia. 
Kotkan ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Veikko Lisitsin toimit-
ti vedenpyhityksen kirkkokuoron 
avustamana ja rukoili Korkeimman 
siunausta koskelle ja  kalastajille. Ky-
men läänin maaherra Mauri Miettisen 
avausheitto ei vielä tuottanut tulosta, 
mutta kauan ei tarvinnut odottaa. Jo 
toisella heitollaan hän sai meritaime-
nen. Katsojat taputtivat rannalla. 

ragnar backström
diplomiekonomi

Langinkosken äärellä 
ovat viihtyneet 
kuninkaalliset,  

munkit ja maallikot,  
kukin vuorollaan.

viereisen sivun kuva: Kalastajat Andrei,  
Dimitri ja Nikolai. Langinkoskiseuran arkisto.

Yllä oleva kuva:

Langinkosken kappeli alkuperäisessä  
asussaan. Kuva Daniel Nyblin.

oikealla oleva kuva:  
Maaherra Mauri Miettinen ja I heitto 
kalastusalueella. Kuva Ragnar Backström
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S uomen yli 2600 perhoslajista 
elää huomattava osuus eri-
laissa metsäympäristöissä ja 

niiden avoimemmilla reuna-alueilla. 
Tämä pätee myös kaupunkialueisiin, 
joilla esiintyy lukuisia erilaisia ja mo-
nimuotoisia metsiä, jotka paitsi kas-
villisuudeltaan, myös perhoslajistol-
taan usein poikkeavat merkittävästi 
toisistaan. Nykyinen lajisto heijastaa 
lisäksi niitä muutoksia, joita myös 
kaupunkimaisesti rakennetuilla alu-
eilla on lähinnä ihmisen toimesta ta-
pahtunut reilun sadan viimevuoden 
aikana ja tapahtuu edelleen. Erityi-
sesti vanhojen metsien väheneminen, 
talousmetsien monokulttuurisuus ja 
tasaikäisyys sekä ilmastonmuutos 
unohtamatta rakentamisen vaikutus-

Havaintoja Kotkan  
kaupunkipuiston perhosista

ta, ilmenevät hyvin lajien levinnei-
syydessä ja runsausmuutoksissa, sekä 
lajien välisissä runsaussuhteissa.  Per-
hoslajistoltaan monimuotoisimpia 
metsiä edustavat runsaasti lehtipuita 
ja pensaita kasvavat lehdot ja lehti-
metsät, sekä lehtomaiset kuusimet-
sät. Niukimmin lajeja tavataan mm. 
karuilla havupuuvaltaisilla kallioalu-
eilla ja ikärakenteeltaan tasaikäisissä 
havupuuvaltaisissa talousmetsissä. 

Myös jaloja lehtipuita kasvavat 
puistot ovat usein perhoslajistoltaan 
vähälajisia, mutta merkittäviä joi-
denkin, esim. tammella, lehmuksilla 
ja vaahteralla elävien lajien kannal-
ta. Esimerkiksi hyvin harvinainen 
vaahterayökkönen (Acronicta aceris) 
on levittäytynyt Kotkan puisto-

alueelle. Sen lisäksi puistojen kukilla 
käy muun muassa vaeltavia päiväper-
hosia, esimerkiksi amiraalia (Vanes-
sa atalanta) tai kiitäjistä esimerkiksi 
etelänpäiväkiitäjää (Macroglossum 
stellatarum). Huonona puolena on 
jalostettujen kasvien käyttö, sillä ne 
eivät useinkaan kelpaa perhostoukil-
le, joille kelpaavat paremmin jalosta-
mattomat luonnonkasvit. 

Metsien runsaslajisimpia per-
hoslahkoja suurperhosista (Suo-
messa 1011 lajia, Kotkan alueella 
780) edustavat erityisesti yökköset 
ja mittarit. Lisäksi kehrääjien ja 
siilikkäiden lajimäärä on suurehko. 
Puustoisissa ja varjoisissa metsissä 
päiväperhosia on sen sijaan yleensä 
vähän (vain aukkopaikoilla, teiden 

varsilla tms.). Pikkuperhosista (1597 
lajia) tavallisimpia metsälajeja löytyy 
erityisesti kääriäis- ja koisaperhosten 
lahkoista.

Kotkan kansallisen kaupunki-
puiston alueella on perhoslajistoltaan 
monia merkittäviä metsäisiä elinym-
päristöjä, joilla kasvi- ja siten myös 
perhoslajisto voi olla toisistaan hy-
vinkin poikkeavaa, mutta luonteen-
omaista ja runsaslajista. Artikkelin 
kohteeksi otetut Jumalniemen-, 
Kyminlinnan-, Äijänvuoren- ja 
Katariinan (Puistolan) alueet sekä 
Lehmäsaari luonnontilaisimpana, 
edustavatkin hyvin kaupunkipuiston 
moni-ilmeisyyttä ja merkitystä myös 
perhoslajiston monimuotoisuuden 
kannalta.

Perhoslajistoltaan näistä kohteista 
rikkaimpia ovat Jumalniemi ja Ky-
minlinna, joiden kasvillisuudeltaan 
monilajiset metsät ovat omiaan per-
hosille elinympäristöinä.  Jumalnie-
men osaksi kallioisilla lehtipuita (ml. 
tammi, lehmus, vaahtera) ja pensaita 
sekä lukuisia ruoho- ja heinäkasveja 
kasvavilla alueilla, joka yhdistetty-
nä muuhun lehtevään metsäkasvil-
lisuuteen, tavataan sellaisia hienoja 
perhoslajeja, kuin isonokkosperho-
nen (Nymphalis xanthomelas), häi-
ve-, pikkuhäive- ja haapaperhonen 
(Apatura iris, A. ilia, Limenitis popu-
li), kakskulma- ja lehmuspikkumit-
tari (Euphyia biangulata, Eupithecia 
egenaria), lehmuskelta- ja punapeto-
yökkönen (Xanthia citrago, Cosmia 

pyralina), sekä muun muassa useita 
kookkaita ritariyökköslajeja (suku 
Catocala). Kuriositeettina mainitta-
koon, että maalle uutena (edelleen 
ainoana) löydettiin Jumalniemes-
tä piskuinen viirukoisayökkönen 
(Schrankia taenialis) vuonna 2001 
(Jyrki Suomi). 

Kyminlinnan linnoituksen ympä-
ristön (sekä alueen sisä- että ulkopuo-
lella) kasvi- ja perhoslajisto on niin 
ikään monimuotoinen ja lajistoltaan 
hyvin samantyyppinen kuin Jumal-
niemessä.  Jumalniemen ja Kymin-
linnan alueilla, eri ympäristötyypit 
mukaan lukien, on molemmilla ha-
vaittu noin 600 suurperhoslajia, jois-
ta kaikki eivät ole tosin metsälajeja, 
vaan esiintyvät esimerkiksi rantojen 
tai Kyminlinnassa vallien ympäris-
tön avoimilla, paikoin ketomaisil-
la paikoilla. Kotkan ensimmäinen 
esiintymä ruostenopsasiivestä (The-
cla betulae) 1980-luvulla, lajin toukka 
elää nimestään huolimatta tuomella, 
oli juuri vallien ympäristössä. Ilmas-
ton muutoksen seurauksena myös 
edellä mainitun lähilajit, tuominop-
sasiipi (Satyrium pruni), sekä tam-
minopsasiipi (Favonus quercus) ovat 
yleistyneet Kotkassa, jälkimmäinen 
lounaasta käsin.  

Katariinan tervaleppälehto, edel-
lisiä alueita pienempänä, niitti mai-
netta jo 50 vuotta sitten tervalepällä 
elävän harvinaisen kaakonlasisiiven 
(Synanthedon mesiaeformis) esiin-
tymän ansiosta. Lajin, joka kuuluu 
pikkuperhosiin, toukat kaivautuvat 
munista kuoriuduttuaan tervalepän 

lajistosta

Perhoset ilmentävät erinomaisella tavalla  
ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.
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kuoren alle, ja syövät sinne muodol-
taan epäsäännöllisiä toukkakäytäviä. 
Vanhan öljysataman alue on koke-
nut kovia muutoksia, mutta vielä sen 
reunamien kallioiset metsät ylläpitä-
vät runsasta ja harvinaista perhosla-
jistoa. Vanhan ratapiha-alueen uha-
nalaiset perhoslajit ovat joutuneet 
lähes kokonaan väistymään: muun 
muassa ketomarunalla elävät loisto-
kaapuyökkönen (Cucullia argentea), 
kansainvälinen harvinaisuus viiru-
pikkumittari (Eupithecia pernotata) 
ja pikkuperhosista marunapeilikää-
riäinen (Pelochrista infidana). 

Äijänvuoren alueella kuivien tai 
kuivahkojen mäntymetsien sekä 

tuoreiden kuusivaltaisen metsien  
kasvilajistot poikkeavat selvästi 
aiemmin mainittujen kohteiden la-
jistosta. Kasvisto on niukkalajista ja 
valtalajit ovat edellisiin verrattuna 
toisia. Tämä näkyy perhoslajistossa 
muun muassa siinä, että mäntyä, 
kuusta, kanervaa ja mustikkaa sekä 
erilaisia runkojäkäliä ravintonaan 
käyttävät lajit ovat tavallisia. Äi-
jänvuorelle tyypillisiä metsälajeja, 
tosin eivät niitä yleisimpiä, edusta-
vat muun muassa kuusikarvajalka 
(Calliteara abietis), nahkakeltasiipi 
(Eilema depressum), viirujäkäläyök-
könen (Bryophila raptricula), koru-
yökkönen (Elaphria venustula) suh-

teellisen tuoreena tulokkaana sekä 
laikkuvarpu-, kuusikkoharmo- ja 
kehnämittari (Dysstroma latefascia-
tum, Deileptenia ribeata, Perconia 
strigillaria) tavallisempien metsäla-
jien ohella. Sen sijaan seuraavat lajit 
ovat voimakkaasti taantuneet ilmei-
sesti ilmastonmuutoksen johdosta 
muuallakin Etelä-Suomessa, eivät 
ainoastaan Äijänvuoren alueella: kir-
joharmoyökkönen (Xestia speciosa), 
metsäkenttä-, naava-, metsäpohja- 
ja pohjanrengasmittari (Xanthorhoe 
annotinata, Alcis jubatus, Entephria 
caesiata, Elophos vittaria). Lajimäärä 
on selvästi alhaisempi kuin lehtevis-
sä metsissä. Avoimilla kohdilla, joilla 
kasvilajisto on monilajista (enemmän 
kukkakasveja, saroja, heiniä), myös 
perhoslajisto runsastuu. 

Lehmäsaari harjusaarena, poik-
keaa geomorfologiansa ansiosta kas-
villisuudeltaan ja perhoslajistoltaan 
hieman edellä mainituista. Saaren 
keskiosien kuivissa kangasmetsis-

sä on perhoslajistolla yhtäläisyyt-
tä Äijänvuoren lajistoon, ja saaren 
lehtomaisissa osissa lajisto vastaa 
enemmän esimerkiksi Jumalnie-
men tai Kyminlinnan lajistoa. Mo-
nimuotoisuutta lisää ranta-alueilla 
esiintyvien kasvillisuustyyppien ja 
niiden kasvilajiston vaikutus sekä se 
tekijä, että kaakon – etelän - lou-
naan suunnasta vaeltavat tai eks-
pansiivisesti leviävät lajit levittäy-
tyvät usein ensin saaristoon ja vasta 
myöhemmin mantereelle, mikäli 
ilmastolliset tekijät sen pidemmäl-
lä aikavälillä sallivat. Saaren met-
sille tyypillisiä lajeja ovat muun 
muassa munkkiyökkönen (Panthea 
coenobita), sinivirnayökkönen (Ly-
gephila craccae), puna- ja sinertävä 
maayökkönen (Xestia castanea, X. 
ashworthii), joista viimemainitut 
ovat kanervakankaiden ja kanervaa 
kasvavien kallioisten alueiden lajeja. 
Lehmäsaaren eteläosan kuivilla ke-
tomarunaa kasvavilla paikoilla elää 

edellä mainittujen viirupikkumit-
tarin ja loistokaapuyökkösen lisäksi 
myös harvinainen marunan kaapu-
yökkönen (Cucullia artemisiae) sekä 
kosteikolla uhanalainen ruso-ol-
kiyökkönen (Mythimna pudorina) 
ja monia päiväperhoslajeja. Leh-
mäsaaren perhoslajisto muistuttaa 
hyvin samankaltaisen, mutta paljon 
paremmin lajistoltaan tunnetun 
Kaunissaaren lajistoa, mikä antaa 
aiheen olettaa lajimäärän kasvavan 
havaintokäyntien lisääntyessä.

Kotkan kunnan alueelta on tähän 
päivään mennessä havaittu 780 suur-
perhoslajia ja pikkuperhosia noin 
900 lajia. Näistä huomattava osuus 
elelee myös kaupunkipuiston aluetta 
rikastuttamassa. Tosin suurin osa on 
hämärä – yöaikaan lentäviä ja siten 
maallikon vaikeasti havaittavissa.

markku suoknuuti
Suomen perhostutkijain- 
seuran perhosharrastaja
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Pyökkikehrääjän 
toukka.
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K otkan kansallisessa kaupun-
kipuistossa ei ole tehty varsi-
naisia luteisiin liittyviä lajis-

toselvityksiä, mutta alueelle on tehty 
vuosina 2012 ja 2013 useita luderet-
kiä. Kaupunkipuistossa on paljon 
ludepotentiaalia, joten luteita tullaan 
tarkkailemaan siellä myös tulevina 
vuosina. Eniten luteita on havain-
noitu Kyminlinnan linnoitusalueen 
ympäristössä ja Kotkansaaren puis-
toissa, mutta muutamana päivänä 
retkeiltiin myös Lehmänsaaressa ja 
Sapokassa. Tässä artikkelissa esitellyt 
ludehavainnot ovat Petri Metsälän 
ja allekirjoittaneen keräämiä. Luteet 
on löydetty pääasiassa kenttähaavilla 
haavimalla ja niiden ravintokasveja 
havainnoimalla. 

Kaupunkipuiston alueelta löy-
tyi kaksi silmälläpidettäväksi 
(NT) arvioitua lajia. Virtaludetta 

Kaupunkipuiston luteita
(Aphelocheirus aestivalis) saatiin ve-
sihaavilla Kyminlinnan kohdalla 
olevien koskien pohjakiviltä. Tämä 
muodoltaan pyöreä ja litteä ludelaji 
ei nouse malluaisten tapaan pintaan 
hengittämään vaan käyttää veteen 
liuennutta happea. Vaikka virtalu-
de on harvinaistunut maassamme, 
löytyy sitä ilahduttavasti edelleen 
monista Kymijoen koskista. Toinen 
löydetty silmälläpidettävä laji oli 
harvinainen leppäkaitalude (Ortho-
tylus flavinervis), joka löytyi Kotkan-
saarelta lajin ravintokasvia tervalep-
pää haavimalla. Laji viihtyy yleensä 
yksittäin kasvavassa tai lepikon reu-
nimmaisessa puussa. 

Kyminlinnan linnoitusalueen 
ympäristössä esiintyy hyvin mo-
nipuolista ludelajistoa, sillä alueel-
la on ketokasvillisuutta, erilaisia 
kosteita painaumia sekä yksittäin 

kasvavia vanhoja mäntyjä. Eniten 
uhanalaisia ja harvinaisia ludelaje-
ja elää pienruoho- ja kalliokedoil-
la sekä erilaisilla kangaskedoilla. 
Ketokasvillisuutta löytyy Kymin-
linnasta etenkin valleilta ja niiden 
tuntumasta. On siis todennäköis-
tä, että alueelta löytyy lähivuosina 

uhanalaisiksi arvioituja ludelajeja. 
Kyminlinnan tuuheissa männyissä 
viihtyy monia näyttäviä ludelajeja 
kuten häivelude (Dichrooscytus rufi-
pennis) ja seepralude (Cremocephalus 
albolineatus). Kyminlinnan linnoi-
tusalueen tuntumasta löytyi vuonna 
2012 Kymenlaakson ensimmäinen 

karvahorsmalude (Dicyphus epilo-
bii), joka löytyi maallekin uutena 
lajina vasta vuonna 2010. Alueen 
rohtotädykkeillä elää maassamme 
paikoittaisena esiintyvä tädykelude 
(Stagonomus bipunctatus). 

Kotkansaaren vanhoilla puis-
topuilla ja istutuksilla elää paljon 

Kaupunkipuistossa on paljon  
ludepotentiaalia, joten luteita tullaan  

tarkkailemaan siellä myös tulevina vuosina. 
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Leppäkaitaluteen 
voi löytää 

kaupunkipuiston 
tervalepältä.

Harvinainen virtalude on 
Kymijoen koskien asukki.

Kymenlaakson 
ensimmäinen 

karvahorsmalude 
löytyi Kyminlinnasta.
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luteita. Jalavilta ja lehmuksilta on 
saatu harvinaista jalavakaitaludetta 
(Orthotylus viridinervis) sekä vas-
ta Kymenlaaksoon levinnyttä hy-
vin pienikokoista lehtorikkaludetta 
(Orius laticollis). Saarnilta puolestaan 
on löytynyt paljon saarnisuomulutei-
ta (Psallus lepidus). Pähkinäpensaalla 
elää muutamia siihen erikoistuneita 
lajeja, joista Kotkansaarelta on löy-
tynyt pähkinäludetta (Compsidolon 
salicellum). Saarnisuomuludetta ja 
pähkinäludetta on pidetty aiemmin 
lounaisina lajeina, mutta molempia 

on löytynyt Kymenlaaksosta vuosina 
2012 ja 2013 monesta paikasta.

Sapokan Vesipuistoon on istu-
tettu paljon luteiden suosimia pui-

ta, pensaita ja perennoja. Puiston 
tuijilta löytyi elokuussa 2013 syp-
ressikasveilla elävä pikkuhäivelude 
(Dichrooscytus gustavi), josta on tehty 
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Pikkuhäivelude imee 
kasvinesteitä Sapokan 

vesipuiston tuijista.

Luteita voi etsiä  
sekä maalta että vedestä.

Rantavehnäluteet 
piilottelevat 

Lehmänsaaren 
rantavehnillä.
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havaintoja kaupunkipuiston alueelta 
myös muutamasta muusta paikasta. 
Tämäkin kaunis ludelaji on vasta 
äskettäin levinnyt Suomeen, sillä 
ensimmäinen havainto on vuodelta 
2003. Alppiruusujen lehdissä melko 
usein näkyviä imentävioituksia ai-
heuttaa verkkoluteisiin kuuluva var-
pulude (Stephanitis oberti), jonka yk-
silöitä voi löytää lehtien alapinnoilta. 
Sapokan tammilla elää melko har-
vinainen tammiraitalude (Pilophorus 
perplexus) ja alueen tervalepistä alkaa 

telee ravintokasvinsa lehtitupissa. 
Lehmänsaaren rantaviivasta löytyi 
pieneläimiä saalistavia sipinhyppy-
luteita (Saldula pallipes). Tuuheista 
rantamännyistä saatiin kenttähaa-
villa petäjäkesakkoluteita (Alloeo-
tomus germanicus), mäntyraitalutei-
ta (Pilophorus cinnamopterus) sekä 
käpysuomujen alla eläviä litteitä ja 
väriltään punaruskeita ruostekäpy-
luteita (Gastrodes grossipes). Viimeksi 
mainitun lajin voi löytää jo varhain 
keväällä hangelta käpysuomujen 
auetessa. 

Kotkan kansallisella kaupunki-
puistolla, myös rakennetun ympä-
ristön istutuksilla, on huomattavan 
suuri merkitys luonnon monimuo-
toisuuden ylläpitäjänä. Alueella on 
lisäksi helppo liikkua ja havainnoi-
da luontoa, mikä lisää tietoamme 
eri eliöryhmistä. Moni lajiryhmä, 

myös luteet, on edelleen heikos-
ti tunnettu, joten uusia aktiivisia 
harrastajia kaivataan niitä tutki-
maan. Suurikokoisimpia ludelajeja 
voi havainnoida paljain silmin ja 
valokuvaamalla, vesiluteita ja puo-
livesiluteita saa puolestaan helposti 
pyydystettyä vesihaavilla. Luteiden 
määrittäminen helpottui huomat-

Kotkan kansallisella kaupunkipuistolla, myös raken- 
netun ympäristön istutuksilla, on huomattavan suuri 
merkitys luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä.

tavasti Suomen luteet -kirjan (Rin-
tala & Rinne 2010) ilmestyttyä, jo-
ten kynnys niiden harrastamiseen 
on selvästi alentunut. Myös muut 
puutteellisesti tunnetut lajiryhmät, 
kuten lukit, valeskorpionit, verkko-
siipiset, kaskaat ja kirvat, odottavat 
uusia löytöretkeilijöitä kaupunki-
puistoon.   

löytyä loppukesästä lähtien värikkäi-
tä ja näyttäviä kaapuluteita (Pantilius 
tunicatus).  

Lehmänsaaresta löytyi kesällä 
2013 yhdellä maastokäynnillä 40 
ludelajia. Saaresta löytynyt viher-
kauluslude (Closterotomus norwe-
gicus) elää vain Suomen eteläran-
nikolla merenrantaympäristöissä. 
Saaren hiekkarantojen rantavehnil-
tä löytyi kymmeniä rantavehnälu-
teita (Ischnodemus sabuleti). Lajia on 
usein hankala löytää, sillä se piilot-

petri parkko
Kirjoittaja on voikkaalainen  

luontokartoittaja ja ludeharrastaja

Lähteenä:
• Rintala, T. & Rinne, V. 2010: 
Suomen luteet. Hyönteistarvike 
TIBIALE Oy, Helsinki. 

Petäjäkesakkolude 
elää rannikon 

tuuheissa männyissä.

Tammiraitalude 
esiintyy harvinaisena 
jalopuuympäristöissä.

Tervalepillä elävä 
kaapulude on näyttävä 

alkusyksyn laji.

P
e

T
R

i 
P
a

R
K

K
O

P
e

T
R

i 
P
a

R
K

K
O

lajistosta



www.ely-keskus.fi

METSO – metsänomistajan valinta  
Suomen luonnon hyväksi

Vapaaehtoista metsiensuojelua korvausta vastaan
•	 pysyvä	suojelu
•	 määräaikainen	suojelu
•	 metsäluonnonhoito

Yhteystiedot:
•	 Kaakkois-Suomen	ELY-keskus	

Paula	Mattila	 0295	029	258	
Pekka	Jokinen		0295	029	240	
Mervi	En	 0295	029	041	
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

•	 Suomen	metsäkeskus	

www.metsonpolku.fi

KCL Kymen 

(05) 544 3300
Patosillantie 2

45700
 Kuusankoski

Laboratorio Oy

Vesitutkimukset
Elintarviketutkimukset
Ympäristöanalytiikka

www.upm.com

vaahteratalon polkupyörävuokraamo
Kaunisnurmen museokortteli    
Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola    
050 438 1488, Pohjois-Kymen Luonto ry
www.sll.fi/pohjoiskymenluonto

graafista suunnittelua 
mm. lehdet, kirjat, muut julkaisut, 
yritysilmeet, esitteet, kutsut, nettisivut

käsityötuotteita 
mm. käsinsidotut kopti-sidoskirjat 
sekä keramiikkakorut

silva kärpänoja   //   044 9970 353   //   silva@taikasipuli.fi   //   jalmarinkuja 31, 46430 tirva   //   taikasipuli.fi

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIA 
50-VUOTTA 

- vesistötutkimukset 
- biologiset tutkimukset 
- ympäristöluvat ja neuvonta

    NEUVO
- hajajätevesien neuvontahanke    
- v.2011 - 2013 

         
     
     Tapiontie 2 C 
     45160  KOUVOLA 
     puh. (05) 5445 920 

          toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi
          www.kymijoenvesijaymparisto.fi
                 www.neuvohanke.fi

   

Ympäristötutkimuksia 51 vuotta
• vesistötutkimukset
• biologiset tutkimukset
• ympäristöluvat ja neuvonta

neuvo
• hajajätevesien neuvontahanke v. 2011–2013

Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
puh. (05) 5445 929
toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi

kymijoenvesijaymparisto.fi     neuvohanke.fi

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIA 
50-VUOTTA 

- vesistötutkimukset 
- biologiset tutkimukset 
- ympäristöluvat ja neuvonta

    NEUVO
- hajajätevesien neuvontahanke    
- v.2011 - 2013 

         
     
     Tapiontie 2 C 
     45160  KOUVOLA 
     puh. (05) 5445 920 

          toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi
          www.kymijoenvesijaymparisto.fi
                 www.neuvohanke.fi

   

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIA 
50-VUOTTA 

- vesistötutkimukset 
- biologiset tutkimukset 
- ympäristöluvat ja neuvonta

    NEUVO
- hajajätevesien neuvontahanke    
- v.2011 - 2013 

         
     
     Tapiontie 2 C 
     45160  KOUVOLA 
     puh. (05) 5445 920 

          toimisto.kyvsy@vesiensuojelu.fi
          www.kymijoenvesijaymparisto.fi
                 www.neuvohanke.fi

   



 

Paikallisen luonnon puolesta 
www.merikymenluonto.fi 

sähköposti:merikymenluonto1@gmail.com 

 

 

 

 

Paikallisen luonnon puolesta 
www.merikymenluonto.fi 

sähköposti:merikymenluonto1@gmail.com 

 

 

 

merikymenluonto.fi
Yhteydenotot: merikymenluonto1@gmail.com

Paikallisen 
luonnon 
puolesta!


