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Pääkirjoitus

Voikkaan ekologiset logiikat

M ahtava Kymijoki on houku-
tellut ihmisiä äärelleen esi-
historiallisista ajoista alkaen. 

Todisteena ovat säilyneet kalliomaa-
laukset, vanhat kylänpaikat, tulvamer-
kinnät ja kalastuskohteet. Myöhem-
min peltoviljely ja karjanhoito saivat 
jokirannoilta erinomaisia tukikohtia 
itselleen. Maatalouden toimintaa 
tukivat koskipaikkoihin rakennetut 
vesimyllyt. Viimeisimpänä Kymijoki 
veti puoleensa suurteollisuuden. Kos-
kivoima, uitto ja massa- sekä paperi-
teollisuus valtasivat alueen vaikuttaen 
laajalti koko yhteiskuntaan. Kaikilla 
näillä tapahtumilla on ollut oma vai-
kutuksensa ympäristöön. Kaupunkie-
kologiassa on viime aikoina tutkittu 
ihmisen muokkaamaa ympäristöä. Jo 
alkukuvauksesta voi päätellä, että eri-
laiset toimintatavat ovat muokanneet 
luontoa merkittävällä tavalla. Osa al-
kuperäisestä luonnosta on väistämättä 
muuttunut, mutta tilalle on tullut uu-
denlaista luontoa. Tämä Kymenlaak-
son luonnon teemanumero käsittelee 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta 
ja sen näkyviä merkkejä ympäristössä. 
Voikkaa on tähän tarkoitukseen erin-
omainen kohdealue.

Esihistoriallisen ajan ihminen ei 
muuttanut merkittävästi ympäris-
töään, vaikka oli siitä täysin riippuvai-
nen. Osuvasti suhdetta luontoon kuvaa 
Voikkaan kalliomaalauksen adorantti, 
palvova ihmishahmo. Varhaisimpia 
ympäristömuutoksia osoittavat arkeo-
fyytit: muun muassa nurmilaukka kas-
vaa Voikkaan pohjoislaidalla. Maa- ja 
karjatalous jättivät jo vahvan jälken-
sä ympäristöön. Kun parhaillaan on 
meneillään valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaiden maisemien 
inventointi, ovat Voikkaalla esimerk-
keinä valtakunnallisesti arvokkaista 
maisemista Kymijokivarren avoimet 
peltomaisemat niin Oravalassa kuin 
Sipilänniemessä. Niistä lehdessä ker-
too Heli Vauhkonen. 

Teollisuuden tulo joen ja sen kos-
kien tuntumaan on jättänyt vahvan 
jäljen ympäristöön. Joen juoksu on 
kahlittu, rannat muokattu keino-
rannoiksi ja veden laatua muutettu 
voimakkaasti. Seuraukset näkyvät 
herkimpien lajien hävittyä alueelta. 
Mutta teollisuuden myötä uusia la-
jeja on ilmestynyt tilalle. Tervapääs-
kyt ovat saaneet hyviä pesäpaikkoja 
tehdaskomplekseista ja tehtaiden 

vaatima työväki on asuttanut entiset 
metsämaat Sikomäen harjanteella. 
Samalla metsälajisto on korvautunut 
pihapiirien ja puutarhaviljelmien 
lajistolla. Tämä kulttuurilajisto on 
poikkeuksellisen mielenkiintoinen 
ja monipuolinen. Teollisuuden ai-
heuttamiin muutoksiin kuuluu myös 
avara ratapihan alue. Sielläkin tapaa 
mielenkiintoisia lintulajeja, mutta 
sinne on myös kylväytynyt harvi-
naisen eksoottinen kasvilajisto. Anni 
Kiviniemi kertoo meille kasvillisuu-
desta ratapihan alueeseen keskit-
tyen, mutta laajemminkin Voikkaan 
aluetta tarkastellen. Luonnon muista 
ominaisuuksista selvitetään alueen 
elotonta luontoa, eläimistöä ja tie-
toiskun avulla sienimaailmaakin.

Rakennetun ympäristön arvokoh-
teita valottaa emeritusprofessori Kari 
Immonen. Juuri rakennuskulttuurin 
osalta muutos on ollut voimakas, mutta 
Voikkaa on säilyttänyt yllättävän hyvin 
omaleimaiset piirteensä, ja moni arvo-
kohde on edelleen säilynyt paikoillaan.

risto	Hamari
syntyperäinen voik- 
kaalainen biologi

  Yhteistyössä on  

voimaa
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Satunnaiselle ohikulkijalle Voik-
kaa ei anna ensi näkemältä kuvaa 
paikkakunnasta, jonne kasvihar-

rastajan erityisesti kannattaisi poiketa. 
Itsellenikin tämän paikkakunnan hie-
nous on paljastunut vähitellen kym-
menen vuoden aikana. Kun keväällä 
2005 kävin varsin epäileväisin ennak-
ko-odotuksin katsomassa erästä pik-
kutaloa Voikkaan Virtakivessä, missä 

Huippupaikka kasvi- 
harrastajan kartalla

maisema aukeni korkealta mäeltä (Pa-
kanavuori) Kymijoelle niin huikean 
hienosti, että olin siltä seisomalta os-
tamassa paikkaa sen tarkemmin taloa 
katsomatta.

Ensimmäisenä kesänä tutustuin 
lähiympäristöön lähinnä koiran 
kanssa lenkkeillen ja melko sattuman 
varaisesti erilaisille poluille poikkeil-
len. Pian ilokseni huomasin asuvani 

aivan vuorimunkkien (Jasione monta-
na) naapurissa. 

 Kasviharrastajana olen pitkällä 
aikavälillä ollut milloin enemmän, 
milloin vähemmän aktiivinen. Vuo-
rimunkin löytyminen taas käynnisti 
vanhan harrastuksen uuteen vauh-
tiin. Lopullinen hurahdus tapahtui, 
kun sitten paikallisia kujia selatessa 
tulin poikenneeksi myös ratapihal-

le. Ja mikäs siinä soralla kasvoikaan,  
jos ei vuorimunkki. Sittemmin ovat 
vuorimunkit ratapihalla olleet lisään-
tymään päin ja niiden seurasta on löy-
tynyt vähintään parikymmentä muu-
ta, hyvinkin harvinaista kasvia. Mitä 
enemmän ihmeteltävää ratapihalta 
löytyi, sitä innokkaammin olin taas 
jo uusia lajeja etsimässä. Hyvin pian 
etsinnät laajenivat myös muille Voik-
kaan kulmille ja vähitellen minulle on 
selvinnyt, että tässä sitä nyt taidetaan-
kin asua ihan huippupaikalla. 

virallista	näyttöä

Monen välivaiheen kautta syyskesällä  
2013  vihdoin rohkaistuin selvittä-
mään, minne ihmeen paikkaan voisin  
ilmoitella kasvihavainnoistani. Näi-
tä kun oli Voikkaaltakin kertynyt jo 
satamäärin. Otettuani yhteyttä Hel-
singin yliopiston Luonnontieteel-
liseen keskusmuseon kasvitieteen 
yksikköön, sain täytettäväksi kenttä-
kortteja kasviatlaskartoitusta varten. 
Tehtävän toteuttamisessa oli alkuun 
melkoisesti opeteltavaa,  ja myös 
jalkatyötä tarvittiin, jotta aiemmin 
kylien ja kaupunginosien jaotellut 
havainnot saatiin soviteltua  kartoi-
tuksessa käytettävän yhtenäiskoor-
dinaatiston mukaisille 1km x 1km 
ruuduille. 

Yksittäisiltä ruuduilta pyritään 
löytämään kaikki niillä kasvavat la-
jit, siis myös ihan tavallisia kasveja 

havainnoidaan. Voikkaalta on katta-
vasti kartoitettu (elokuu 2014 men-
nessä) ruudut 6759:3478 (Virtakiven 
– Sikomäen alue) ja 6758:3479 (Ra-
tapiha – Mattila)

Levinneisyyskartat ja lisätietoja 
löytyvät osoitteesta www.luomus.fi/
kasviatlas

voikkaalta	löytyy		
Hieman	yli	500	kasvilajia	

Voikkaalta löytyvien kasvien tark-
kaa lajimäärää on ainakin vielä tässä 
vaiheessa vaikea mennä sanomaan. 
Noin lukuja voin kuitenkin tässä 
hiukan jo olemassa olevan aineiston 
pohjalta haarukoida. 

Virtakiven – Sikomäen kartoitus-
ruutu (6759:3478) sopii hyvin arvi-
oinnin  pohjaksi. Pienelle alueelle 
on osunut ikään kuin läpileikkaus 
kaikista Voikkaan kasvillisuusalu-
eista. Erityistä on huoleton asutus 
”jokainen tyylillään”. Paikoin piha-
kasvillisuus on säilynyt, vaikka mö-
kit on purettu jo vuosikymmeniä 
sitten. Löytyy tehdasalueiden liepei-
tä, joutomaita ja umpeenkasvaneita 
pihapiirejä, puolen hehtaarin suo, 
metsää ja hakkuualueita, kallioita ja 
jyrkänteiden alla olevia lehtolaikkuja 
sekä Kymijoen rantamaita. Pieni osa 
ruudusta ulottuu tosin myös Vuohi-
vuoren puolelle, mutta samoja laje-
ja löytyy lähes poikkeuksetta myös 
Voikkaan puolelta. 

Kenttäkortille kirjattuja lajeja on 
kaikkiaan, kun kesän 2014 täyden-
nykset myös lasketaan mukaan noin 
380. Kasvimuseolta saamani tiedon 
mukaan näin runsaslajinen ruutu si-
joittuu kärkipäähän koko Suomen 
mittakaavassa. Keskimäärin yksit-
täiseltä ruudulta lajeja löytyy reilu 
kaksisataa. Karulta kankaalta voi 
sadankin lajin löytäminen olla kovan 
työn takana.

Kun Ratapihan – Mattilan ruudun 
(6758:3479) yli 300 lajin listalta poi-
mitaan laskelmaan mukaan ne kas-
vit, joita ei Virtakiven listalta löydy, 
päästään jo pitkälti yli neljänsadan. 
Tämän jälkeen ”laskelmissa” Voik-
kaata olisi jäljellä vielä kahdeksan 
ruudun verran. Jos näistä jokaiselta 
vielä löytyisi listalle jokunen uusi laji, 
teoriassa voitaisiin olla jo hyvinkin  
lähellä ”ehkä noin hieman yli  500” 
arviota.Tämä on siis arvailua. Luku 
on hyvin mahdollinen, varsinkin, jos 
mukaan otetaan myös puutarhakar-
kulaiset ja vanhan, jo aikaa sitten pu-
retun asutuksen viljelyjäänteet.

Käytännössä minulla ei ole  ole-
massa erillistä Voikkaan lajilistaa las-
kettuna. Joka tapauksessa voin var-
masti luvata, että kutakuinkin kaikki 
sadan Suomen yleisimmän kasvin 
listalla luetellut lajit ovat Voikkaalta 
löydettävissä. (Suomen sata yleisintä 
kasvia. Luonnonkukkien päivän oheis-
materiaalia netistä)
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On selvinnyt, että nyt asutaan kasvistollisesti aivan 
huippupaikalla. Voikkaan monenlaiset kasvupaikat 

ja värikäs historia selittävät lajimäärää.

elävä	luonto

Vuorimunkki- 
kasvustoa  
ratapihalla.
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kasveja,	jotka	saavat	voik-
kaan	näyttämään	voikkaalta

Monet näistä kasveista ovat muual-
lakin tavallisia, usein alkujaan puu-
tarhakarkulaisia, mutta olen valinnut 
ne esittelyyn, koska nämä ovat juuri 
Voikkaalla erityisen tyypillisiä ja löy-
tyvät uskollisesti samoilta paikoilta 
joka vuosi.

Kevään ensimmäisinä  ilmesty-
vät pihojen ja puistojen nurmikoille 
idänsinililja (Scilla sibirica) ja pikku-
käenrieska (Gagea minima) muodos-
taen yhtenäisiä mattoja muun muas-
sa Voikkaan klubin ja paloaseman 
viereisissä puistikoissa. Toukokuun 

Voikkaan ratapihalla voimakkaasti, 
jyräten hennompia tulokasharvi-
naisuuksia alleen. Tehdasalueiden 
liepeillä ja monilla joutomailla ti-
lanne on jo kokonaan karkaamassa 
käsistä.

Kanadanpiisku (Solidago canaden-
sis) kuuluisi Voikkaalla enemmänkin 
edelliselle listalle. Sillä sitä kasvaa esi-
merkiksi  Brejlinin- ja Hirveläntiellä 
ojien tuntumassa, mutta kasvustot 
ovat pysyneet aloillaan.

Kymijokivarsilla rantoja tukkivat 
jo monin paikoin runsaat isosorsi-
mon (Glyceria maxima) kasvustot. 
Laji on levittäytynyt etenkin pellon-
ojien suualueille.

loppupuolella tienpientareita ja rin-
teitä värjää siniseksi puistolemmikki 
(Myosotis sylvatica) seassa myös val-
kokukkaisia muotoja.

Viljelyjäänteenä vanhan asutuksen 
piirissä monin paikoin pysyttelee sit-
keästi ukkomansikka (Fragaria muri-
cata) muun muassa lähes viimeisenä 
jäljelle jääneenä merkkinä Yrjönojan 
asutuksesta.

Puista etenkin vaahtera (Acer pla-
tanoides) on muodostanut melko 
taajojakin pikkumetsiköitä vanhan 
asutuksen tuntumaan. Pieniä vaah-
teranalkuja ilmestyy joka kevät lisää 
valloittamaan yhä uusia alueita. Pen-

saista pihlaja-angervo (Sorbaria sorbi-
folia) löytyy usein samoilta paikoilta 
kuin vaahtera. Se on tyypillinen tie-
vierien kasvi muun muassa Hirveläs-
sä ja Virtakivessä. Samoilla paikoilla, 
usein edellä mainitun seassa, viihtyy 
alkukesän iltoihin tuoksua tuova tar-
haillakko (Hesperis matronalis). Vuo-
rikaunokki (Centaurea montana) on 
jo ehtinyt karata puutarhoista vähän 
kauemmaksi.

Suopayrtti (Saponaria officinalis) 
kuuluu Voikkaan tievarsien perus-
kasvistoon. Usein seurasta löytyy 
myös harmio (Berteroa incana). Jos 
kysyy keneltä tahansa kotipuutar-
hurilta Voikkaalla, riesana ovat eri-
tyisesti vuohenputki (Aegopodium 
podagraria) sekä myös tienvieripen-
saikkoihin asettunut isokierto eli 
karhun köynnös (Calystegia sepium). 

vieraslajit

Voikkaalla jättiputkien (Heracleum 
mantegazzianum) torjunta näyttää 
olevan melko hyvällä mallilla aina-
kin Woikantorin takana sijaitsevalla 
hiekkakuopalla. Edellisiin kesiin ver-
raten ne ovat nyt huomattavasti vä-
hälukuisempia. Kuitenkin on selvästi 
nähtävillä, että jättiputket eivät aio 
kokonaan luopua valloittamastaan 
kasvupaikasta.

Jättipalsami (Impatiens glandu-
lifera) levittäytyy etenkin Hirvelän 
ojissa ja osin tienpientareilla. Sitä 
on myös runsaasti muun muassa 
Hirvelän koulun kohdalla. Brejli-
nintien loppupäässä jättipalsami on 
ojien perkaamisen jälkeen nyt vähän 
vähentynyt, mutta paljastuneita ojan-
penkkoja pitkin kovasti jo matkalla 
Kymijokirantoja kohden. Veneran-
nan metsikössä tosin on jo ennestään 
melko iso jättipalsamikasvusto.

Komealupiini (Lupinus po-
lyphyllos) on levinnyt viimeaikoina 

alkuperäistä	luontoa

Voikkaalla on melko vähän sellai-
sia alueita, jotka olisivat kokonaan 
säästyneet ihmistoiminnan vaiku-
tuksilta. Alkuperäisen oloisia pikku-
laikkuja löytyy kuitenkin muutamia. 
Yksi tällainen voisi olla Sikomäen 
metsässä oleva noin puolen hehtaa-
rin kokoinen ”Raatosuo” (nimi pai-
kallisasukkaiden kertoma). Paikalle 
pääsee parhaiten Hirvelän suunnas-
ta. Hermannintie tuo suoraan polun 
alkuun, jota pitkin pääsee vaikka 
lasten kanssa suota kurkistelemaan. 
Varsinaiselle suokävelylle aikovan 
kannattaa kiertää eteläkautta, tosin 
reitti nykyisin on metsäkoneen jäljil-

tä hankalakulkuinen. Lajilistalla on 
monipuolinen valikoima varpuja. 
Myös vaivero (Chamaedaphne caly-
culata) löytyy (tätä usein kysytään). 
Saralistalla on ensimmäisenä pullo-
sara (Carex rostrata), joka on levit-
täytynyt laajalti mättäiden välipin-
noille. Riippasaraa (C. magellanica), 
rahkasaraa (C. pauciflora), jouhisa-
raa (C.lasiocarpa) ja jokapaikansa-
raa (C.nigra) löytyy lähinnä suon 
keskialueilta. Suon lajistoon kuuluu 
myös valkopiirtoheinä (Rhynchospo-
ra alba), pitkälehtikihokki (Drose-
ra longifolia), pyöreälehtikihokki  
(D. rotundifolia) ja mahdollisesti 
myös näiden ristey mä. A
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Pitkälehtikihokki 
Raatosuolta.

Puistolemmikki  
on levinnyt puu-

tarhoista muualle-
kin ympäristöön.
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Kalliojyrkänteiden pienet alus-
lehdot tarjoavat hyvät olosuhteet 
myös vaativille lajeille kuten musta-
konnanmarja (Actaea spicata), näsiä 
(Daphne mezereum), lehtokuusama, 
jänönsalaatti (Mycelis muralis), pu-
naherukka (Ribes spicatum), hiiren-
porras (Athyrium filix-femina) ja 
lehmus (Tilia cordata). Näitä pääsee 
katselemaan esimerkiksi valitsemalla 
Brejlinintien lenkin.

Kallioiden lakialueilla sinnitteleviä 
lajeja ovat kalliokielo (Polygonatum 
odoratum), kissankäpälä (Antennaria 
dioica), mäkitervakko (Lychnis visca-
ria) ja monet maksaruohot. Myös jo 
aiemmin mainittu vuorimunkki on 
selvinnyt paikallisilla rinteillä pitkään, 
mahdollisesti jopa tuhansia vuosia. 
Ruoholaukka (Allium schoenoprasum) 
tunnetaan paikoitellen alkuperäise-
näkin sisämaan kallioilta. Voikkaan 
esiintymistä se on ehkä aidoimmil-
laan Pakanavuoren kallioilla.

Viimeaikaiset lähimetsien hak-
kuut ovat muuttaneet osan metsä-
poluista hankalakulkuisiksi. Viimeksi 
metsäkoneet ovat vierailleet Huuh-
kajavuoren ja Laukassuon välisellä 
kannaksella.

Toisaalta nyt pari vuotta sitten 
tulleisiin metsäkoneiden kulku-uriin 
on maan muokkaantumisen  ja va-
lon lisääntymisen ansiosta noussut 
siemenpankista runsaasti uutta kas-
villisuutta. Sikomäen metsässä uria 

täytti 2014 yhtenäinen harmaasaro-
jen (Carex canescens) kasvusto.

rannat

Jokirantojen kasvillisuus on rehevää 
etenkin pellonojien suualueilla. Mie-
lenkiintoisia alueita, joskin melko 
hankalasti lähestyttäviä ovat esimer-
kiksi Hirvelän rantaniitty, ja siellä 
etenkin peratun puron varret. Kesällä 
2013 puronvarsi oli edellissyksyn per-
kaustöiden jäljiltä varsin helppokul-
kuinen ja kasvit selkeästi esillä.

Paikalla kasvoi muun muassa run-
saasti punakoisoa (Solanum dulca-
mara) sekä monipuolinen valikoima 
siemenpankista putkahtanutta ranta- 
ja vesikasvillisuutta.   Loppukesästä 
2014 samaisen ojan / puron viereiset 
maa-alueet olivat jo taajaan umpeen-
kasvaneita ja kovin hankalakulkuisia. 
Kuiva heinäkuu kuitenkin mahdol-
listi liikkumisen ojanpohjia pitkin. 

Pessankosken rantakalliot lähi-
alueineen ovat helpommin lähes-
tyttävissä. Kasvivalikoimassa riittää 
seurattavaa keväästä syksyyn, ja li-
säksi maisemat ovat hienot. Uutena 
lajina 2014 löytyi kahtaissara (Carex 
disticha).

ratapiHan	iHmeitä

Voikkaan ratapiha ja siellä erityises-
ti entinen puutavaran purkualue on 
vuodesta 2006 alkaen kehittynyt yhä 
vain kiinnostavammaksi retkikoh-

teeksi. Viimeiset puukuormat, isoja 
koivutukkeja, tuotiin alueelle loppu-
vuodesta 2008 jostakin Karjalan kan-
naksen suunnalta. Seuraavana kevää-
nä puut ajettiin pois ja alue lanattiin. 
Sittemmin alueelle on noussut hyvin 
erikoista kasvillisuutta, ja kasvihar-
rastajan on aina ohi kulkiessa ihan 
pakko käväistä näitä vilkaisemassa. 
Pelkästään ratapiha-alueelta on löy-
tynyt noin 250 lajia, osa tietysti ihan 
tavallisiakin.

Ratapihan pohja on enimmäk-
seen soraa, kiskojen tuntumassa 
myös sepeliä. Osassa ratapihan ojia 
on vettä kuivinakin kesinä. Ratojen 
väliin jäävissä metsiköissä on myös 
jonkinlaista lähteisyyttä. Erikoisim-
pia ratapihan puutavaran purkualeen 
löytöjä ovat olleet punakatko (Torilis 
japonica), tataarikohokki, (Silene ta-
tarica), pensasväriherne (Genista tin-
ctoria), vaaleajäsenruoho (Scleranthus 
perennis), vuorimunkki (Jasione mon-
tana). Hiiliraiteen viereiseen ojaan 
on kulkeutunut jossakin välissä myös 
taponlehti (Asarum europaeum). Sitä 
kasvaa myös muutamana pikkulaik-
kuna raiteiden välisessä metsikössä, 
mikä kumoaa ensiteorian alueelle 
kipatusta puutarhajätekuormasta.

Erityisen harvinaisia lajeja ovat nur-
mivihvilä (Juncus tenuis) ja hopeaheinä 
(Corynephorus canescens), jota Suomes-
sa on tavattu vain muutamasta paikas-
ta. Kaikkiaan alueelle on kulkeutunut 

laisilta.  Muun muassa juttua alueen 
historiasta, paikkojen nimistöstä, 
puutavarakuljetusten käytännöistä 
ratapihalla sekä vinkkejä paikois-
ta, joissa kannattaisi käydä kasveja 
vilkaisemassa. Ovat uskaltautuneet 
juttusille, kun koiran tai kameran 
kanssa oudosti ojanpohjia tähyävä 
vanhempi täti-ihminen onkin osoit-
tautunut vaarattomaksi.

Olen saanut arvokasta apua Kas-
vimuseon Raino Lampiselta, sekä 
Voikkaan kasvimaailman ihmei-
den määrittelyyn, kuin myös run-
saasti tietoa lajien levinneisyydestä, 
ja arvioita mistäpäin nämä kasvit 
mahdollisesti tälle seudulle ovat 
kulkeutuneet. Hän on käynyt myös 
Voikkaalla elokuussa 2014 tutustu-
massa ratapihan kasvistoon. Ratapi-
halla kasveja katsastamassa on kesäl-
lä 2012 käynyt myös Tuula Tanska 
Kaakkois- Suomen ELY-keskuk-
sesta. 

taustamateriaalit

• Joidenkin harvinaisempien kasvien 
kasvupaikkojen etsinnässä ja aikai-
sempaa esiintymistä selvitellessä on 
apunani ollut myös ”LUOMUS Kas-
tikka – tietokannan maakuntakohtai-
nen selainversio
• Kasviatlaksen eli Suomen putki-
lokasvien levinneisyyskartaston pe - 
rus tana on Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon kasvitieteen yksikön 
(aiemman kasvimuseon) ylläpitämä 
Kastikka-kasvistotietokanta
• Lampinen, R., Lahti, T. & Heik-
kinen, M. 2014: Kasviatlas 2013. 
Helsingin Yliopisto, Luonnon-
tieteellinen keskusmuseo, Helsin-
ki. Levinneisyyskartat osoitteessa  
www.luomus.fi/kasviatlas

anni	kiviniemi
voikkaalainen kasviharrastaja

kasveja, joiden täältä löytyminen ei ole 
kovinkaan todennäköistä!

kartta	–	”	kasviretkeilijän	
itsepalveluversio”

Oheiselle kartalle olen merkannut 
tummin täplin paikkoja, joihin mie-
lestäni kannattaa tutustua. Muuta-
missa on myös merkintöjä kohteen 
erityisyydestä, esimerkiksi kevätkas-

vit. Tekstissä on myös viitteitä kartal-
la oleviin kohteisiin. Jokainen voi siis 
itse suunnitella omat reittinsä esimer-
kiksi sen mukaan, minkä verran aikaa 
on käytettävissä. Sopivaa parkkitilaa 
löytyy vaikkapa Voikkaan keskustasta.

kiitokset	

Paljon kiinnostavaa tietoa on tullut 
myös nykyisiltä ja entisiltä voikkaa-

elävä	luonto
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Vaaleajäsenruoho on 
erittäin uhanalainen 

maassamme.

Mustakonnan-
marja on vaate-

lias lehtolaji.
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Voikkaalla on kohtalaisen pie-
neksi alueeksi hyvin moni-
puolisesti erilaisia elinympä-

ristöjä, mikä lisää kaikkea luonnon 
monimuotoisuutta ja luonnollisesti 
myös hyönteislajistoa. Alueelta löytyy 
teollisuusmiljöötä ja rataympäristöä, 
pientaloalueita rehottavine puutarhoi-
neen, hoidettua puistoa jalopuineen, 
karuja kallioalueita, viljelysmaita sekä 
koko Kymenlaaksoa leimaava jokiele-
mentti. Uhanalaisille ja harvinaisille 
lajeille merkittävimmät elinympäris-
töt ovat Voikkaan tehtaalle johtavat 
radanvarret puunlastausalueineen sekä 
rehevät puistot ja piha-alueet.

Voikkaa verkko- 
silmin katsottuna

Voikkaan vanhoja hyönteistietoja 
löytyy melko vähän, vaikka moni on 
aikoinaan kerännyt täällä ainakin 
perhosia. Historian kellastuneil-
ta lehdiltä voimme lukea Voikkaan 
mielenkiintoisista perhoslöydöistä: 
vuonna 1960 täältä saatiin tyräkkikii-
täjä (Hyles euphorbiae) (R. Niittylahti) 
ja vuonna 1984 pilkkayökkönen (Tyta 
luctuosa) (H. Rundberg). Molemmat 
olivat Etelä-Hämeen luonnonmaan-
tieteellisen maakunnan ensimmäisiä 
ja aikoinaan hyvin harvinaisia laje-
ja. Pilkkayökkösestä tehtiin vuonna 
2011 runsaasti havaintoja, mutta 
lajille ei ole muodostunut pysyvää 

kantaa Suomessa. Voikkaalaisen 
hyönteisharrastajan Jorma Jantusen 
hyönteiskokoelma oli tullut vuonna 
2010 lahjoituksena Eläinmuseolle, 
mutta sen tietoja ei ollut vielä tätä 
kirjoitettaessa saatavilla. 

reHevää	ja,	aH,	
niin	iHanan	epäsiistiä

Meillä Voikkaalla ei nipoteta piho-
jen kanssa, mikä näkyy hyönteisten 
runsautena. Monella uudella asui-
nalueella harvinaisempaa nokkosta 
löytyy täältä huomattavan paljon, 
joten myös neitoperhonen ja nok-
kosperhonen esiintyvät runsaina.  

Niiden seuraan on viime vuosina 
lyöttäytynyt ennen harvinainen 
karttaperhonen (Araschnia levana). 
Laji ei ole täällä vielä kovin runsas, 
mutta melko usein sitä jo näkee. 
Laajoissa vuohenputki- ja koiranput-
kikasvustoissamme voi tavata yhden 
helpoimmin tunnistettavista ludela-
jeista eli pyjamaluteen (Graphosoma 
lineatum). Kukaan ei voi inhota tuo-
ta veikeää ludetta, vaikka hyönteiset 
eivät muuten miellyttäisikään.  Laji 
löytyi Suomesta ensimmäisen kerran 
vasta vuonna 2006, mutta se on le-
vittäytynyt jo hyvin laajalti maamme 
eteläisiin osiin. Voikkaalle pyjama-
luteet ehtivät vuonna 2012. Asuina-
lueemme putkilla voi nähdä edelli-
sen lajin seurana myös huomattavan 
suurikokoisen kärsäkkään (Lixus 
iridiksen). Uutena kovakuoriaistu-

lokkaana on puutarhoihimme tul-
lut kirjokultakuoriainen (Oxythyrea 
funesta), jonka ensimmäinen yksilö 
saatiin vuonna 2012 Huonmäeltä 
puutarhakompostia seulomalla. 

Voikkaalle hyvin omaleimaista 
on puutarhakasvien ja luonnonkas-
vien kombinaatio: pihoissa kasvaa 
luonnonkasveja ja toisaalta monet 
koristekasvit, kuten puistolemmikki 
(Myosotis sylvatica), ovat levinneet 

lähiympäristöön. Siitä johtuen myös 
lemmikeillä yleensä varsin harvalu-
kuisena esiintyvä sysipiilolude (Sehi-
rus luctuosus) on täällä huomattavan 
runsas. Alkukesällä, lemmikkien 
kukinta-aikaan, nuo kiiltävänmustat 
ja hieman kovakuoriaista muistutta-
vat luteet nousevat toisinaan kukille 
imemään mettä. Maasta lajia voi olla 
vaikeampi löytää, mutta alkukesällä 
yksilöitä voi näkyä kymmenittäin 

elävä	luonto

Voikkaalle tunnusomainen 
puutarha- ja luonnonkasvien 
kombinaatio luo vaihtelevan 
ympäristön myös eläimille.

P
e

T
R

I 
P
A

R
K

K
o

P
e

T
R

I 
P
A

R
K

K
o

Sysipiilolude ruokai-
lemassa puistolem-

mikin kukinnolla.

Värikäs pyjama- 
lude on levinnyt 
viime vuosina 

myös Voikkaalle.

Suurikokoisen 
Lixus iridis-kärsäk-

kään voi löytää 
Voikkaan putkilta.
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lemmikkien alla. Toinen musta lu-
delaji, orvokkilude (Thyreocoris scara-
baeoides) on riippuvainen pelto-orvo-
kista ja suosii erityisesti hiekkapoh-
jaisilla paikoilla kasvavia orvokkeja. 
Sysipiiloluteen tapaan tämänkin lajin 
löytää yleensä kasvien tyviltä, mut-
ta ajoittain yksilöt nousevat kukin-
noille ruokailemaan pudottautuen 

elävä	luonto

häirittyinä nopeasti maahan. Suo-
mesta vasta vuonna 2005 löytynyt 
sormustinkukkalude (Dicyphus pal-
licornis) löytyy varsin helposti Voik-
kaan kallioille levinneiden rohtosor-
mustinkukkien lehtiruusukkeilta. 
Keväällä sormustinkukkaluteet ovat 
liikkeellä heti kasvien paljastuttua 
lumen alta. Kurjenpolvilla (Geranium 

sp.) saalistavat alkukesällä vihreät 
pähkämöluteet (Macrolophus pyg-
maeus), jotka liikkuvat hyvin aktii-
visesti lehtien yläpinnoilla ja pistävät 
nopeasti imukärsänsä mm. kirvoihin. 
Tehokasta saalistajaa käytetään myös 
kasvihuoneiden biologisessa torjun-
nassa. Voikkaalta on löytynyt myös 
maassamme paikoittaisena esiintyvää 

ja melko suurikokoista kurjenpolvilu-
detta (Macrotylus cruciatus). Laji elää 
etenkin metsäkurjenpolvella, eikä sitä 
ole ainakaan vielä löytynyt, edellisen 
lajin tapaan, pihojen ulkomaista alku-
perää olevilta kurjenpolvilta. 

Lasisiivet ovat aikuisina harvoin 
näyttäytyviä, pistiäisiä muistuttavia 
perhosia, joita voi olla vaikeaa edes 
perhosiksi hahmottaa. Voikkaan 
puutarhojen vadelmapensaissa on 
näkynyt vattulasisiipiä (Pennisetia 
hylaeiformis), ja joskus kukilla voi 
nähdä myös pajulasisiipiä (Synant-
hedon formicaeformis) tai herukkala-
sisiipiä (S. tipuliformis). Lasisiipien 

toukat elävät pensaiden oksien sisällä 
ja voivat runsaina esiintyessään hei-
kentää satoa. Alueemme kuusamilla 
elävällä kuusamapäiväkiitäjällä (He-
maris fuciformis) on lasisiipien tapaan 
läpikuultavat siivet. Lajin voi tavata 
alkukesällä muun muassa pihasy-
reenin kukilla ja munivia naaraita on 
nähty täällä ainakin sinikuusamalla 
(Lonicera caerulea). Myös vaeltajalaji 
etelänpäiväkiitäjä (Macroglossum stel-
latarum) on havaittu ainakin kerran 
Voikkaalla. Syreeneissä ja idänvir-
piangervoissa voi nähdä huomatta-
van suurikokoisen syreenikiitäjän 
(Sphinx ligustri) toukan. Vaikka ai-
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Orvokkilude elää 
hiekkapohjaisten 

maiden orvokeilla.

Sormustinkukkalude on vasta 
äskettäin löytynyt Suomesta 
ja nyt se löytyy Voikkaan kai-

kista sormustinkukista.

Pähkämölude saa-
listaa muita hyön-

teisiä. Kuvassa kirva 
on imetty kuiviin.

Kurjenpolviludetta ei 
löydy jokaisesta metsä-
kurjenpolvikasvustosta, 

mutta Voikkaalla on aina-
kin yksi esiintymispaikka.

Herukkalasisiiven 
näkee joskus kukilla 

ruokailemassa.

Syreeni-
kiitäjän 
toukka. 
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kuisen kiitäjän näkee harvoin, on laji 
Voikkaan vakituisia asukkeja. Syree-
nikiitäjä on suurin maassamme vaki-
tuisena elävä perhoslaji, jonka siipien 
kärkiväli voi olla jopa 12 cm.   

Vaikka pihat ovat Voikkaalla re-
heviä, leimaa aluetta myös kallioi-
suus, joka tuo hyönteislajistoon oman 
lisänsä. Voikkaalla kasvaa paljon iso-
maksaruohoa, joka on mm. erittäin 
uhanalaiseksi (EN) arvioidun kallio-
sinisiiven (Scolitantides orion) touk-
kien ravintokasvi. Lajia löytyy niin 
läheltä, Multamäestä, että sen löyty-
minen Voikkaalta ei olisi kovinkaan 
suuri yllätys. Alkukesällä kannattaa 
siis pitää silmällä kallioiden liepeillä 

kasvavia mesikasveja, joilla aikuisia 
voi nähdä ruokailemassa, sekä iso-
maksaruohojen lehtiä, joilla voi nä-
kyä sinisiipien munia. Kallioilta voi 
löytää myös useita kuivien paikkojen 
lude-, kaskas- ja pistiäislajeja, joista 
monet ovat varsin näyttäviä. Koo-
kas ja väriltään punamusta äkälude 

(Rhynocoris annulatus) saalistaa kui-
vempien paikkojen toukkia, mutta 
voi napata saaliikseen myös muita 
luteita.    

vanHojen	
puistojen	vetovoimaa

Voikkaalla kasvaa jaloista lehtipuis-
ta erityisesti lehmuksia, mutta myös 
jalavia löytyy monesta paikasta. 
Tammia ei ole käytetty täällä puis-
topuina, mutta niitä kasvaa monessa 
pihassa. Tammella alkukesä on suu-
rikokoisten ja näyttävien luteiden 
aikaa: harlekiiniluteet (Cyllecoris 
histrionicus), tammikeijuluteet (Phy-
lus melanocephalus) ja tammiraitalu-
teet (Rhabdomiris striatus) kipittä-
vät lehvästöissä jo kesäkuun alussa. 
Keltamustan nelitäpläluteen (Dry-
ophilocoris flavoquadrimaculatus) voi 
löytää aikuistuneena jo toukokuun 
puolella. Tammella elää myös usei-
ta Psallus-suvun suomuluteita, joista 
ennen hyvin harvinaisina ja lounai-
sina pidettyjä tummasuomuludetta 
(Psallus wagneri) ja terhosuomu-
ludetta (Psallus perrisi) on alkanut 
löytyä täältäkin. Kokeilin keväällä 
2014 mongolianvaahteroiden (Acer 
ginnala) haavimista, jolloin havait-
sin tammilajien viihtyvän alkukesäl-
lä runsaasti kukkivilla vaahteroilla. 
Tämän jälkeen ”lounaiset” lajit löy-
tyivätkin helposti ja osoittautuivat 
ludeharrastajien kartoituksissa jo 
laajalle, Joensuun korkeudelle asti, 
levinneiksi. 

Voikkaalla elää myös yksi värik-
käimmistä ludelajeistamme, keika-
rilude (Miris striatus), jonka löytää 
monilta eri lehtipuilta, mutta usein 
sen saa lehmuksilta. Nimestään huo-
limatta myös harvinainen ja lounai-
nen jalavakaitalude (Orthotylus vi-
ridinervis) suosii Voikkaan klubin 
puiston lehmuksia. Laji määritettiin 
alueelta ensimmäisen kerran vuon-
na 2012. Alkusyksyllä 2014 Kuusaan 
Kymintehtaan ja Voikkaan lehmuk-
silta on alkanut löytyä hyvin pieni-
kokoisia rikkaluteita (Orius sp.), joi-
den genitaalituntomerkit eivät sovi 
tunnettuihin kotimaisiin lajeihin. 
Voimme vain odottaa jännityksel-
lä lopullista määritystä.  Klubin ja 

Virtakiven välisellä alueella kas-
vavilla jalavilla elää suurikokoisin 
nokkaluteemme, jalavanokkalude 
(Anthocoris gallarumulmi). Voikkaal-
la kasvaa melko vähän pähkinäpen-
saita, mutta niiltä muutamiltakin 
on löytynyt kasviin erikoistuneita 
ludelajeja. Pähkinäkeijulude (Phylus 
coryli) on kaunis kiiltävänmusta ja 
keltajalkainen lude, jonka havainnot 
ovat keskittyneet Lounais-Suomeen. 
Laji löytyi Voikkaalta ensimmäisen 
kerran kesäkuussa 2013 ja vuon-
na 2014 sitä löytyi yhdestä uudesta 
paikasta. Myös melko harvinainen 
pähkinälude (Compsidolon salicellum) 
ja hento vaaleanvihreä tirrilude (Ma-
lacocoris chlorizans) elävät Voikkaan 

pähkinäpensailla. Huonmäen piha-
saarnilta on saatu harvinaista saarni-
suomuludetta (Psallus lepidus), jonka 
erottaa muista Psalluksista muun 
muassa punatäpläisistä reisistään.

korvaavia	
paaHdeympäristöjä

Ennen, maatalouden tehottomuu-
den aikoina, tavallisina esiintyneet 
avoimet elinympäristöt ovat käy-
neet Suomessa hyvin harvinaisiksi. 
Suuri osa uhanalaisiksi arvioiduista 
luontotyypeistä on erilaisia ketoja ja 
niittyjä. Osa hyönteisistä on löytä-
nyt ihmisen luomat korvaavat paah-
deympäristöt, joita löytyy nykyisin 
tieluiskista ja Kouvolan seudulla 

Useat harvinaiset  
ludelajit suosivat  
jaloja lehtipuita.
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Pähkinäkeijuluteen löy-
tyminen Voikkaalta oli 

melkoinen yllätys.

Äkälude voi saa-
listaa hyvin suuri-

kokoisia hyönteisiä. 
Kuvassa marjalude 

imuteltavana.

Nimensä mukainen 
keikarilude on Voik-

kaan rehevien puisto-
jen ja pihojen asukki.

Saarnisuomu-
lude on lounainen 
harvinaisuus, joka 
on löytänyt tiensä 
Voikkaan saarville.
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erityisesti rataympäristöistä. Heino-
lantien tienvarsiluiskien metsänät-
kelmiltä löytyi ensimmäisen kerran 
vuonna 2011 seulomalla melko har-
vinainen nätkelmälude (Nemocoris 
fallenii). Sen seurana samoissa nät-
kelmäkasvustoissa elää myös hyvin 
pienikokoinen kärsäkkäitä muis-
tuttava nirppulaji (Apion gnarum). 
Laji löytyi maastamme ensi kerran 
vuonna 2006 ja siitä on tehty tois-
taiseksi havaintoja Voikkaan lisäksi 
vain Heinolassa ja Lahdessa. 

Kuivien varastokenttien jänöna-
piloissa elää apilalude (Ulmicola spi-
nipes) ja paljaalla hiekalla hyppivät 
kenttähyppyluteet (Saldula ortochila). 
Rohtotädykkeiltä voi löytää kauniin 

punaisen ja maassamme paikoittai-
sena esiintyvän tädykeluteen (Stago-
nomus bipunctatus). Kentillä kasvaa 
myös monia uhanalaisten perhosla-
jien toukkien ravintokasveja. Keto-
maruna ei ole niin runsas Voikkaalla 
kuin Kouvolan ratapihoilla, mutta 
sitä löytyy kuitenkin kohtalaisesti. 
Harvinaisemmista kaapuyökkösistä 
malikaapuyökkönen (Cucullia absin-
thii) on viime vuosina levittäytynyt 
kohti pohjoista. Vielä edellisessä 
uhanalaismietinnössä 2000 vaa-
rantuneeksi (VU) arvioitu ja luon-
nonsuojeluasetuksella erityisesti 
suojeltu laji arvioitiin uusimmassa 
mietinnössä 2010 elinvoimaiseksi. 
Lajin toukka löytyi Voikkaan ra-

taympäristön marunakasvustosta 
vuonna 2012. Ketomarunalla elää 
myös uhanalainen (VU) värikäs 
loistokaapuyökkönen (Cucullia ar-
gentea), jota ei ole vielä Voikkaalta 
löytynyt. Varastokentillä kasvaa, 
ainakin tällä hetkellä, huomattavan 
paljon ketotuulenlentoa (Filago ar-

vensis), joka on uhanalaisen tuulen-
lentopussikoin (Coleophora filaginella) 
ravintokasvi. Voikkaan teollisuus-
alueen ja rataympäristön perhoslajis-
to vaatisi selvittämistä, sillä alueel-
la esiintyy hyvin todennäköisesti 
uhanalaisia ja luonnonsuojelullisesti 
merkittäviä lajeja.   

kymijoen	rantamilla

Kymijoki vesi- ja rantakasveineen 
tuo mielenkiintoisen lisänsä hyön-
teislajistoomme. Alkukesällä Si-
komäen pihoissa näkee aikuistuvia 
aitojokikorentoja (Gomphus vulga-
tissimus), joita voi nähdä useita sa-
manaikaisesti puiden ja pensaiden 

Kymijoen vaikutus ilmenee kaukana 
joesta muun muassa korentojen 

runsautena pihapiireissä.
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Aitojokikorennot tule-
vat Huonmäelle aikuis-
tumaan. Edessä naaras 

ja takana koiras.

Apilalude elää 
Voikkaan ratapi-

han jänönapiloilla.

Kauniin punainen 
tädykelude elää 
ratapihan rohto- 

tädykkeillä.
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oksilla. Aitosudenkorennoille on 
tyypillistä, että ne siirtyvät kuoriu-
duttuaan lämpimille ja suojaisille 
paikoille aikuistumaan ennen siir-
tymistä reviireilleen. Voikkaalla nä-
kyy myös sudenkorentolajeja, jotka 
eivät todennäköisesti täällä lisäänny. 
Pihojen yllä on nähty kaartelemassa 
melko harvinainen, erityisesti suu-
remmissa järvissä lisääntyvä, liitoko-
rento (Epitheca bimaculata), ja joskus 
täällä saalistelee myös muodoltaan 
hyvin tunnusomaisia litteähukanko-
rentoja (Libellula depressa). Viimeksi 
mainitun lajin naarasyksilö näh-
tiin viimeksi Voikkaan ratapihalla 
syyskesällä 2014. Etelä-Hämeen 
eliömaakunnan (EH) ensimmäinen 

etelänukonkorento (Aeshna mixta) 
havaittiin vuonna 2008 Hirvelän ve-
nerannassa. Vuonna 2002 ensi ker-
ran maassamme tavattu laji on vasta 
viime vuosina kotiutunut eteläiseen 
Suomeen.  Hentosudenkorento-
ja näkee erityisesti jokirannassa, 
mutta joskus keihästytönkorentoja 
(Coenagrion hastulatum) tulee myös 
pihapiireihin. 

Virtakiven rannassa kasvavilta 
”runsaskäpyisiltä” harmaalepiltä on 
löytynyt harvinaista leppäludetta 
(Oxycarenus modestus), joka pieni-
kokoisena ja litteänä mahtuu emi-
kukintojen liuskojen väliin. Myös 
Kymenlaakson ensimmäinen ansa-
ririkkalude (Orius majusculus) löytyi 

Virtakivestä joenrantapellon reunas-
ta vuonna 2011, jolloin maastamme 
oli tiedossa vain kourallinen havain-
toja lajista. Nyt sitä on löytynyt Ky-
menlaaksosta jo monista muistakin 
paikoista. Ansaririkkaludetta ei ole 
pidetty luhtalajina, mutta suurin osa 
uusista havainnoista on tehty erilai-
silla rantabiotoopeilla. Joenrannan 
kapealta luhtavyöhykkeeltä on saatu 
seulomalla hyvin pienikokoista ja 
melko harvinaista ehytvyövetiäistä  
(Microvelia buenoi). 

maailma	muuttuu		
–	jopa	voikkaa

Vaikka täällä aika, ainakin monen 
läpihuristelijan mielestä, näyttää 

pysähtyneen, ovat maisemat muut-
tuneet lyhyessä ajassa paljon. Lähes 
kaikki harjukasvit ja niillä elävät 
hyönteiset ovat hävinneet jo aikoja 
sitten, mutta myös kulttuurimai-
semat ovat kokeneet mullistuksia. 
Voikkaa on ollut aivan lähihistorias-
sa varsinainen liikepaikka pankkei-
neen ja kauppoineen, mutta nyt lii-
kehuoneistot ovat tyhjillään maalien 
rapistessa seiniltä. Paperiteollisuus 
on ollut eniten Voikkaaseen vaikut-
taneita tekijöitä, joka on jättänyt jäl-
kensä vuosikymmeniksi maisemaan. 
Hyönteisille laajat varastokentät ovat 
olleet hyvä elinympäristö, mutta 
ne eivät pysy avoimina ilman ih-
mistoimintaa. Avoimien alueiden 
metsittyminen tapahtuu hiljalleen 
puuntaimien ilmestyessä maruna-

kasvustojen joukkoon. Jo puiden ja 
pensaiden varjostus saa osan paahde-
ympäristöjen lajeista kaikkoamaan. 
Ellei avoimille hiekkaisille alueille 
keksitä jotakin järkevää toimintaa, 
häviävät ne täältä auttamattomasti. 
Talojen jääminen tyhjilleen ei ole 
mikään paha asia, sillä hylätyt piha-
piirit kuhisevat elämää.    

Mattilan pellot pientareineen 
jäävät hyvin todennäköisesti jossakin 
vaiheessa pois aktiiviviljelystä. 
Osasta tulee asuinalueita, osa met-
sittyy ja osa saattaa jäädä ns. jouto-
maa-alueiksi. Hyönteiset eivät tuota 
viimeistä sanaa ymmärrä lainkaan, 
sillä niille ihmistoiminnan ulkopuo-
lella olevat alueet eivät ole joutavia. 
Tulevaisuuden muutokset eivät hä-
vitä lajistoa kokonaan, mutta se yk-

sipuolistuu. Vaikka uusia lajeja tulee 
etelästä vuosittain maahamme, ei 
mikään korvaa täältä häviäviä lajeja. 
Muutos pelottaa ja ahdistaa, mut-
ta meille luonnosta voimansa saa-
ville ihmisille löytyy onneksi aina 
ihmeteltävää. Pitää vaan katsella eli-
öitä laajalla skaalalla muistaen myös 
ne pienimmät ja tärkeimmät.

Hyönteisharrastajalle Voikkaa on 
loputon ja hyvin mielenkiintoinen 
retkikohde, josta putkahtaa jatku-
vasti esiin jotakin uutta. Etäisyydet 
hyville retkipaikoille ovat lyhyitä ja 
niille voi suunnata vaikka pyörällä 
tai jalkaisin. Hyönteisiä ei ole pakko 
pyydystää ja tappaa, vaikka se on jos-
kus määrittämisen kannalta välttä-
mätöntä, vaan etenkin suurikokoisia 
lajeja voi kuvata ja määrittää myö-
hemmin kirjallisuuden ja asiantun-
tijoiden avulla. Voikkaa on monelle 
kymenlaaksolaiselle jonkinlainen 
pahamaineinen mörkö, mutta tänne 
muuttaneet ovat poikkeuksetta ihas-
tuneet alueen luontoon ja vanhoihin 
pihapiireihin. Harras toive minulta 
ja hyönteisiltä: toivottavasti Voik-
kaata ei koskaan ehditä siistiä.  

suurkiitokset

Seppo Karjalaiselle ja Veikko Rin-
teelle näytteiden ja valokuvattujen 
hyönteisten määrittämisestä, Anni 
Kiviniemelle ja Risto Hamarille 
putkilokasvien kasvupaikkatiedoista, 
Jari Kaitilalle ja Heikki Kronholmil-
le perhostiedoista, Jaakko Mattilalle 
Eläinmuseon kokoelmista löytyvien 
Voikkaan hyönteisnäytteiden jäljittä-
misestä sekä Petri Metsälälle ja Pekka 
Raukolle kaikesta luteisiin liittyvästä.

petri	parkko
Kirjoittaja on voikkaalainen  
luontokartoittaja ja  
ludeharrastaja 
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Litteä leppälude mah-
tuu leppien emikukin-
tojen liuskojen väliin.

Litteähukankorento 
on muodoltaan hyvin 

tunnusomainen.
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Linnusto Voikkaalla on varsin 
monipuolinen. Vaikka huomat-
tava osa alueen siivekkäistä kuu-

luukin ns. taajamalintujen joukkoon, 
niin mukaan mahtuu myös metsä- ja 
avomaidenkin lajeja. Kymijoen ja 
Sompasen järven läheisyys näkyy 
myös vesilintujen esiintymisenä. 

taajamalintuja

Voikkaan taajama muodostuu var-
sinaisesta keskusta-alueesta ja sen 
ympärille eri aikoina rakentuneesta 
pientalomiljööstä. Tehdasalue sekä 
sen läheisyyteen kehittyneet puistot ja 
erilaiset varastokentät ovat puolestaan 
luoneet omanlaisensa kulttuurimaise-
man, ja samalla elinympäristön näihin 
biotooppeihin mieltyneille lajeille. 

Pientaloalueiden linnusto on moni-
puolinen muodostuen paitsi pesimä-
linnuista niin myös piharuokintojen 
erityisesti talviaikaan paikalle hou-
kuttelemista muista ruokavieraista. 
Omakotialueiden tyypillisiä pesi-
mälintuja ovat pöntöissä pesivät lajit 
kuten tali- ja sinitiaiset, kirjosiepot, 
pikkuvarpuset sekä leppälinnut. Myös 
kovasti harvinaistuneen käenpiian 
piipitystä voi keväisin kuulla joiltain 
paikoilta silloin tällöin. Kottaraiset 
ovat kadonneet pihalintujen joukosta 
jo vuosikymmeniä sitten. 

Punarinnat ovat Voikkaalla nor-
maaleja pihalintuja samoin kuin vii-
me aikoina kaupunkilaistuneet sepel-
kyyhkytkin. Vaikka sepelkyyhky on 
arka ja varovainen laji taajamien ul-

kopuolella, niin kaupunkiympäristössä 
siitä on tullut ihmistä pelkäämätön 
lähes kesykyyhkyn kaltainen ihmisen 
seuralainen. Tähän on selvä syykin. 
Taajamissa ihmisen saalistuspainetta 
ei ole, joten se on turvallinen elinym-
päristö tässä suhteessa. Sipilänpellon 
tuntumassa on sepelkyyhky pesinyt 
eräässä pihakuusessa jo muutaman 
kerran peräkkäin jopa samassa pesässä. 

Mustarastaat aloittavat laulunsa jo 
varhain kevättalvella. Koiraslinnut 
talvehtivat, josta syystä näitä komeita 
hiilenmustia keltanokkaisia rastaita 
nähdään myös talvisin ruokintapai-
koilla. Aikainen laulunsa virittelijä 
on talitiainen. Niinpä näiden tut-
tujen lintujen kaikkien tuntema säe 
voidaankin kuulla monesti jo tam-

mikuun lopulta lähtien aina sopivina 
lämpiminä suojapäivinä. 

Punarinnat saapuvat peippojen 
kanssa samoihin aikoihin, joten 
näiden molempien laulua voi kuulla 
huhtikuun alusta lähtien. Satakielen 
komeaa ja dynaamista laulua voi myös 
kuulla sitten toukokuun lopulla useis-
sa voikkaalaisissa pihoissa.

Tavallisia varpusia voi vielä ihail-
la aivan Voikkaan keskustassakin. 
Toriaukion matalissa pensaissa elää 
voimallinen varpuskanta. Myös 
vanhempien omakotialueiden tuu-
heissa orapihlaja-aidoissa elää vielä 
elinvoimaisia varpuspopulaatioita. 
Varpunen vaatii viihtyäkseen pesi-
miseen soveltuvia rakennuksia lä-
heisyyteensä. Tällaisia ovat vanhem-
mat omakotitalot, joiden räystään 
alusista löytyy vielä sopivia rakoja 
pesien sijoituspaikoiksi. Lisäksi lä-
hellä täytyy olla kelvollista ravintoa ja 
suojapaikka. Suojapaikat ovat ratkai-
sevia varpusten kannalta ja tarkoit-
tavat käytännössä tuuheita pensaita 

tai vanhoja tiheitä orapihlaja-aitoja. 
Vasta näiden ehtojen täytyttyä voivat 
varpuset jatkaa elämäänsä kuten aina 
ennenkin. 

Kaikki ei kuitenkaan suju aina ku-
ten ennen, joten pikkuvarpuset ovat 
ottaneet haltuunsa elinpiirit jotka ei-
vät enää sovellu varpusen tarpeisiin. 
Nämä varpusen serkut ovat tulleet 
jäädäkseen ja niiden voittokulkua ei 
näytä estävän mikään. Pikkuvarpuset 
ovat varpusta sopeutuvampia paitsi 
ravintonsa niin myös pesäpaikko-
jensakin suhteen. Tämä on yhdistel-
mä joka takaa menestyksen. Niinpä 
monilla ruokintapaikoilla näkeekin 
enää vain pikkuvarpusia tavallisten 
varpusten puuttuessa kokonaan. 

Voikkaan keskustan vanhat kerros-
talot ovat tärkeitä ja samalla viimeisiä 
tervapääskyjen tukikohtia. Vanhojen 
rakennusten räystäiden alla on rakoja, 
joista pääskyt pääsevät sisään raken-
nuksiin. Lähes jalattomalle linnulle 
nämä ovat ainoita paikkoja, joissa 
ne ylipäätään voivat pesiä. Niinpä 
tervapääskyjen parvet pyörivät vielä 
usein kesäiltaisin Voikkaan keskus-
tan yllä voimakkaasti kirkuen. Tämä 
on mahdollista vain niin kauan, kun 
näitä lajille sopivia pesäpaikkoja on 
olemassa eikä niitä saneeraustöitten 
yhteydessä tuhota. 

Räkättirastaat pesivät Voikkaalla 
suurin joukoin. Loppukesällä niis-
tä on kiusaa pihapiireissä, sillä ne 

Voikkaan linnustosta

elävä	luonto

Pikkuvarpuset ovat  
joustavia ravintonsa ja 
pesäpaikkojen suhteen.
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Naaras mustarastas talvi-
sessa pihlajassa. Hyvinä 

marjavuosina naaraita voi 
jäädä talvehtimaan.

Ilahduttavan mones-
ta pensasaidasta voi 

vielä kuulla varpusten 
tuttua silputusta.  
Kuvassa koiras.

Kirjosieppo ruokkii 
juuri pesäpöntöstä läh-

tenyttä poikastaan.
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pyrkivät käyttämään ravinnokseen 
samoja marjoja, joita ihminen kasvat-
telee pihoillaan itseään varten. Täs-
tä muodostuu usein ristiriitoja, joita 
sitten pyritään ratkomaan erilaisilla 
marjapensaita suojaavilla verkoilla 
ja rastaita karkottavilla pelottimilla. 

varislintuja

Varislinnut ovat hyvin näkyvä ja 
kuuluva linturyhmä Voikkaalla. 
Erityisesti naakat herättävät huo-
miota iltaisin auringonlaskun aikoina 
erityisesti pesimäkauden ulkopuo-
lella. Tuolloin ne kerääntyvät suu-
riksi parviksi, jotka yöpyvät usein 
samoilla paikoilla niin pitkään, 

kuin kokevat ne turvallisiksi. Vii-
me vuosina Sikomäki on toiminut 
usein naakkojen yöpymisalueena. 
Naakat suosivat korkealla sijaitsevia 
avojohtoja, korkeita rakennuksia tai 
korkealla paikalla sijaitsevia suuria 
puuyksilöitä, jotka tarjoavat paitsi 
näkösuojan niin sijaintinsa johdosta 
myös riittävän korkeuseron muu-
hun ympäröivään maastoon näh-
den. Näin ne varmistavat sen, ettei 
hyökkäävä haukka pääse yllättämään 
niitä. Vain yläpuolella oleva hauk-
ka on vaarallinen, koska silloin sen 
nopeus kohoaa vaarallisen suureksi, 
eivätkä naakat ehdi pakoon. Alhaalta 
ylöspäin lähestyvä haukka havaitaan 

usein ajoissa, eikä se pysty kiihdyttä-
mään nopeuttaan ylöspäin riittävän 
suureksi ja näin naakat onnistuvat 
monesti pakenemaan ajoissa. 

Varislinnut ja ruokintapaikkojen 
pienet varpuslinnut tarjoavat haukoille 
sopivaa ravintoa. Voikkaan lähistöllä 
on kanahaukkareviiri ja talvisin sieltä 
lähteneet nuoret linnut jäävät voikkaa-
laisten varislintujen kiusaksi saalistaen 
niistä aina osan ravinnokseen. 

Varpushaukkoja pyörii usein tal-
visten ruokintapaikkojen ympärillä. 
Niinpä osa näistä pienistä ruokavie-
raista joutuu myös haukkojen saaliik-
si. Myös pienikokoinen varpuspöllö 
on havaittu aina silloin tällöin sa-

moissa puuhissa talvisten piharuokin-
tojen kieppeillä. 

useita	tikkalajeja

Voikkaa on vanha taajama. Tästä 
syystä siellä on monin paikoin myös 
vanhaa ja iäkästä puustoa. Tämä puo-
lestaan houkuttelee paikalle tikkoja. 
Käpytikka on aivan peruslintu, mut-
ta ilahduttavan usein viime aikoina 
on monilla ruokintapaikoilla voitu 
havaita myös harmaapäätikkoja, joi-
den vihreä väritys herättää huomiota. 
Harmaapäätikka pesii Voikkaalla ja 
on jo vakiinnuttanut asemansa tä-
käläisenä pesimälintuna.  Palokärki 
ja pikkutikka ovat harvinaisempia 
vieraita, mutta molemmat lajit pesivät 
Voikkaalla ja näkyvät myös pihapii-
reissä aina silloin tällöin. 

Uhanalainen valkoselkätikkakin 
on havaittu Sikomäellä eräällä ras-
varuokinnalla ja laji on pesinyt myös 
Voikkaalla Kymijoen varrella muuta-
ma vuosi sitten. Kymijoen rantamet-

sissä on potentiaalia, jos vain niiden 
annettaisiin kehittyä rauhassa entistä 
luonnonmukaisempaan suuntaan. 

teHdasalueen	lajistoa

Taajamista tehdasalueelle ja sen tun-
tumaan siirryttäessä voidaan havaita 
muutamia erityisiä lajeja. Tehtaan 
puukentällä on pesinyt vuosikausia 
meriharakkapari ja niiden seuralai-
sena jokunen pikkutyllikin. Meri-
harakat ovat hyvin tunnistettavia ja 
näkyviä lintuja. Pesintöjen jälkeen 
ne tulevat esille, jolloin niitä näkee 
tehtaan ympäristössä nurmikoilla 
ravinnonhaussa.

Tehtaan varjossa pesii myös kirk-
kaan värinen tikli muutaman parin 
voimin. Näyttäisi siltä, että Voik-
kaan klubin ympärillä olevat van-
hat puisto- ja lehtimetsäalueet ovat 
tiklien suosiossa. Alueella näkeekin 
poikueita lähes joka vuosi. Tikli on 
harvalukuinen taajamalintu, joka on 
väritykseltään huomiota herättävä 

punaisine naamoineen ja kirkkaan 
keltaisine siipijuovineen. 

Tehtaalla pesii myös Voikkaan 
suurin ja mahdollisesti myös ainoa 
kesykyyhkypopulaatio. Se on kui-
tenkin pienentynyt tehtaan sulke-
misen jälkeen eikä jäljellä ole enää 
kuin muutaman kymmenen yksilön 
suuruinen joukko näitä ihmisen 
seuralaislintuja. Talvisin tämä parvi 
hakeutuu ihmisten ruokintapaikko-
jen tuntumaan. Pulut ovat talvisin 
täysin riippuvaisia ruokintapaikkojen 
antimista. Haluttua ravintoa ovat vil-
janjyvät tai viljatuotteet maahan tar-
jottuina. Siemenautomaateilla pulut 
eivät yleensä käy.  

peltolintuja

Voikkaalla on myös vanhaa peltovilje-
lyä. Suurin viljelyala löytyy heti sillan 
pielestä, josta se jatkuu pitkin joen-
vartta aina Harjunjoelle asti. Tämä 
melko suuri yhtenäinen peltoala pitää 
sisällään varsin monipuolisen pelto-
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Naakat ovat hyvin näky-
viä Voikkaan keskustassa. 

Iltaisin ne hakevat yöpymis-
paikan korkeista ylispuista, 

usein Sikomäeltä.

Yksi värikkäimmistä 
varpuslinnuista, tikli 
pesii tehdasalueen 

lähipuistossa.
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linnuston. Vielä 60-luvun puolivälis-
sä pellon läpi kulkevan tien varrella 
lauloi peltosirkku. Lajin romahdettua 
koko maassa myös tämä paikka au-
tioitui. Tuulihaukka katosi samoihin 
aikoihin, mutta on tehokkaiden suo-
jelu- ja tukitoimien ansiosta jälleen 
palannut alueen pesimälinnustoon. 

Kiurut laulavat tällä paikalla keväi-
sin ja kesällä voi paikalla nähdä niin 
pikkulepinkäisen kuin pensastaskun-
kin. Hyvinä myyrävuosina sarvipöllö 
pesii pellon reunamilla. Pesäkseen pöllö 
valitsee jonkin vanhoista variksenpesis-
tä, joista ei täällä ole pulaa. Saalistele-
van ja poikasilleen ruokaa kuljettavan 
sarvipöllön voikin nähdä täällä miltei 
Voikkaan keskustassa niinä kesinä, 
jolloin ravintoa on runsaasti tarjolla. 

Peltoja on myös Hirvelän suun-
nalla. Niinpä Sompasen laskuojan 
viereisillä pelloilla on kuultu ruisrää-
kän raksutusta muutamina vuosina 
ja on mahdollista, että laji on myös 
pesinyt alueella. 

vesilinnustoa

Vesialueita Voikkaalta löytyy lähinnä 
Kymijoelta ja Sompasen Voikkaan 

puoleisesta osasta. Joella pesivät sor-
salinnuista ainakin sinisorsa, telkkä 
ja isokoskelo. Laulujoutsenia näkyy 
usein, mutta tunnettu pesäpaikka 
sijaitsee enemmän alajuoksun puo-
lella. Myös kyhmyjoutsenia havaitaan 
joella pesimäkauden ulkopuolella. 
Silkkiuikku pesii Kymijoella samoin 
kuin kalatiirat ja kalalokitkin. Teh-
taan alapuolella pesivät suuremmat 
harmaalokit. 

Talvisin joella voi Virtakiven paik-
keilla nähdä myös koskikaran. Kara 
on rengastettu myös Sompasen las-
kuojasta eräänä talvena, jolloin puro 
pysyi avoimena. Muuttoaikana joel-
la voi nähdä monenlaisia vesilintuja 
aina uivelosta alkaen. Sompasella on 
kanadanhanhikin koettanut pesiä. 
Valitettavasti hanke jäi vain yrityk-
seksi, sillä levähdyspaikan vieressä 
oleva pikku saari oli liian rauhaton, 
jotta laji olisi voinut menestyä. 

muuta	mielenkiintoista

Jokivarren rehevä kasvusto tarjoaa 
monille varpuslinnuille sopivia bio-
tooppeja. Alueen erityispiirteestä 
kertoo myös sekin, että uhanalainen 

valkoselkätikka on pesinyt ainakin 
kerran jokivarren koivikossa. Myös 
lehtopöllö on kuultu alueella. 

Toinen arvokas metsäalue sijait-
see Sikomäellä. Valitettavasti mäellä 
tehdään jatkuvasti hakkuita joiden 
seurauksena sen peitteisyys koko ajan 
vähenee. Myös metsän ikärakenne 
muuttuu ja sen myötä myös linnusto. 
Sikomäellä on kuultu lehtopöllö ja 
nähty joskus myös jopa pohjantik-
kakin. 

Puukiipijä kuuluu Sikomäen met-
säalueen peruslinnustoon samoin kuin 
hömö-  ja töyhtötiaisetkin. Metsässä 
pesivät närhet ja kanalinnuista pyy. 

Edellä on kuvattu Voikkaan pe-
simälinnustoa ja eräitä sen erityis-
piirteitä. Mukaan ei ole mahtunut 
läheskään kaikkia peruslintuja, joten 
kuvaus ei ole niiltä osin täydellinen. 
Sen sijaan kirjoitus on suuntaa-an-
tava ja antaa aavistuksen siitä, mikä 
tässä Kymijoen varrella sijaitsevan 
taajaman linnustossa on tyypillisintä. 

lassi	kujala
Luontokuvaaja ja  
Kymenlaakson ls-piirin pj. 

elävä	luonto

Isokoskelo pesii Kymi-
jokivarressa ja sen voi 
nähdä myös talvisin.

Kalatiira on näkyvä ja kuuluva laji 
Kymijoella. Soidinmenossa koiras 

lahjoittaa pyytämänsä kalan naaraalle.
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Sikomäki on pientalovaltainen, 
tiivis asuinalue, missä talojen 
ympärillä on hoidetut piha-

maat. Monissa vanhemmissa taloissa 
pihapiiriin on istutettu omenapuita 
ja marjapensaita sekä raivattu pieni 
vihannesmaa. Sitäkin tyypillisem-
pää on, että pihapiirissä on komeita 
kukkamaita, joko kukkapenkkejä tai 
vapaasti ympäristöön levinneitä ko-
ristekasveja.

Tällaisissa oloissa viihtyvät kas-
vien ohella muutamat sienilajit. Osa 

niistä, kuten noidankehä, on varsin 
tavallisia nurmikoiden sieniä. Muu-
tamat sienistä ovat harvinaisia ja eri-
koisiakin, joten seuraavassa esittelen 
neljä erikoista lajia.

Pallohuhtasieni (Morchella esculen-
ta) on muiden huhtasienten tapaan ke-
väinen, herkullinen ruokasieni, joka ei 
vaadi mitään erikoiskäsittelyä ennen 
käyttöä. Esiintymiseltään se on eteläi-
nen, harvinainen laji, joka kasvupaik-
kanaan suosii kariketta. Sen sanotaan 
viihtyvän myös omenakompostissa ja 

ainakin 2014 löydetyt sienet kasvoivat 
edellisenä vuona maahan haudattujen 
omenien kuopan läheisyydessä. Vali-
tettavasti paikalla oli vain yksi sienen 
itiöemä, joten ruuaksi siitä ei ollut. 
Huhtasienen kasvu tontilla ei ollut 
aivan täydellinen yllätys, sillä aiem-
pina vuosina pihapiirissä on kasvanut 
myös lähisukuinen kartiohuhtasieni 
(M. elata), herkullinen sekin. Ne sie-
net on tietysti syöty.

Puistopökkösieni (Mutinus ra-
venelii) ei houkuttele ainakaan sie-

Maitokolkantien 
sienierikoisuuksia

niherkkuja valmistamaan. Sieni on 
erikoisen näköinen punertavajal-
kainen pökkösieni, joka valkeasta 
munamaisesta, nahkeasta kuores-
taan vapauduttuaan kasvaa noin 
kymmensenttiseksi. Vanhetessaan 
sieni erittää vastenmielistä lemua, 
kuin mätänevä raato ikään. Hajul-
laan se houkuttelee raatokärpäsiä 
puoleensa.

Puistopökkösieni on maassamme 
eteläinen ja hyvin harvinainen sieni. 
Se ei edes näyttäydy joka vuosi, joten 
havaitseminen on sikälikin vaikeaa. 
Laji tunnustettiin maastamme vas-
ta vuonna 1961, ja useimmat löydöt 
ovat Lounais-Suomesta. Hajalöytöjä 
on aina Keski-Suomea myöten.

Ripsimaatähti (Geastrum fimb-
riatum) hyötyy selvästi kalkkivai-
kutuksesta. Maatähtien tapaan se 
on Suomessa harvinainen, mutta 
tavattu Kymenlaaksostakin muun 
muassa Mustilan arboretumin 
alueelta. Maitokolkantiellä se kas-

voi pihapiirissä portinpielessä, mutta 
myös pihakompostin läheisyydessä. 
Parhaimmillaan näkyvissä oli kym-
menkunta itiöemää, joten mistään 
satunnaisesiintymästä ei ollut kyse.

Piispanhiippa (Gyromitra in-
fula). Toisin kuin edelliset, piis-
panhiippa on melko yleinen koko 
maassa, joskin harvinaistuu aivan 
pohjoisessa. Laji suosii kasvupaik-
kanaan eloperäistä alustaa, kuten 
kuorikasoja, lahopuuta ja hake-
tusjätettä. Se voi kasvaa myös pal-
jaassa maassakin. Laji on syötävä, 
mutta vaatii samanlaisen käsittelyn 
kuin sukulaisensa korvasieni, siis 
kunnollisen ryöppäyksen. Hauska 
sattuma piispanhiipan esiintymi-
sessä on, että se on kasvaa rovastin 
talon pihapiirissä. Kotoinen ympä-
ristö siis.
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elävä	luonto

Ripsimaatähti 
hyötyy kalkki-
vaikutuksesta.

Piispanhiippa kuuluu 
kotelosieniin kuten 
pallohuhtasienikin.

Pallohuhtasienen 
itiöemä ilmestyy 
varhain keväällä. M
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Puistopökkösieni 
on pahanhajuinen, 

mutta värikäs.
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Voikkaan alue on varsin moni-
puolinen irtainten maalajien 
suhteen. Suurin osa kes-

keistä Voikkaata kuuluu jääkauden 
jälkeensä jättämään soramuodostu-
maan. Se alkaa jo Mattilasta ja jatkuu 
Virtakiveen asti. Tällä alueella paksut 
hiekka-, hiesu- ja sorakerrostumat 
peittävät rapakivikallioita, jotka sekä 
itä- että länsipäässä tulevat avokal-
lioina näkyviin. Selvimmin soramää-
rä tulee näkyviin Voikkaan nykyisessä 
keskustassa, linja-autoaseman luona, 
missä soraa on otettu vuosikymme-
nien ajan sementintekoon ja maan-

rakentamiseen. Seurauksena koko 
harjanne on puhkaistu ja tielinja siitä 
kohti Heinolantietä on valmistunut.

Hiekkamaat ovat luonteenomaisia 
harjukasvillisuuden kasvupaikkoja. 
Voikkaan mäkikoulun luona kasvoi 
aikoinaan runsaasti kangasvuokkoja; 
muutama aivan koulun pihapiirissä. 
Vaikka kasvi oli jo varhain rauhoi-
tettu, on se hävinnyt koulun rin-
teiltä kokonaan. Samoin on käynyt 
Mäentaustassa, missä uusi asutus on 
vallannut entiset kangasvuokon kas-
vupaikat. Harjukasvillisuuden osalta 
olosuhteet muuttuvat sen mukaan, 

onko kyseessä pohjois- vai etelärin-
ne. Paahteisilla etelärinteillä viihty-
vät toisenlaiset eliöt, kuin varjoisilla 
pohjoisrinteillä. Rinteen harjan ja 
tyven välillä vaihtelevat kosteusolo-
suhteet vaikuttavat nekin lajistoon. 
Pohjaveden vaikutus ja jopa läh-
teikköisyys ovat edullisia kasveille 
ja paikoin synnyttävät lehtomaista 
rehevyyttä. Voimakkaimmin olo-
suhteet ovat siis muuttuneet Voik-
kaan keskustassa, missä kangasmet-
sät ovat korvautuneet puistomaisilla 
alueilla ja piennarmailla. Mattilaan 
päin mentäessä yhtenäinen harjanne 

Mineraalimaat

muuttuu katkonaiseksi, mutta siellä 
kangasmetsät ovat vielä vallitsevina.

Moreenimaita Voikkaalla on mel-
ko niukasti. Laajimmillaan ne ovat 
Virtakivessä. Aivan vähäiset mo-
reenialueet ovat Sahankulmalla, ja 
useita pienialaisia paikkoja on Voik-
kaan koillisosassa. Maisemallisesti 
moreenien osuus näkyy pienialaisina 
metsäisinä laikkuina, mitä vielä ko-
rostaa sekin, että moreenialueet ra-
joittuvat useimmiten avokallioihin.

Eteläinen osa Voikkaata on laajo-
jen savikkojen vallassa. Välittömästi 
hiekkaharjanteen eteläpuolelta al-
kavat savimaat, jotka ulottuvat Ky-
mijoen rannasta aina Mattilaan asti. 
Vähäisempi, mutta maisemallisesti 
yhtä tärkeä savialue on Virtakiven 
pohjoispuolella, ja ulottuu sieltä 
kohti Sompasen järveä. Ainoastaan 
aiemmin mainitut vähäiset moree-
nialueet ja muutama pieni kalliopal-
jastuma rikkovat muuten yhtenäisen 
savikon. Savikot edustavat Voikkaan 
avointa maisemaa, sillä ne on rai-
vattu suurimmaksi osaksi pelloiksi. 
Yhdessä Kymijoen vesimaiseman 
kanssa ne muodostavat harmonisen 

ja näyttävän maisemallisen koko-
naisuuden, jonka tehdaskompleksi 
katkaisee Kyöperilänkosken ja Voik-
kaan sillan välillä.

kallioperä

Alueen kallioperä on viborgiittiä, 
Kymenlaakson tyypillisintä rapa-
kiveä. Paikoin se ilmenee lujana, 
kiinteänä kivenä, mutta paikoin on 
kohtia, jossa se rapakivelle tunnus-
omaiseen tapaa rapautuu moroksi. 
Esimerkiksi Sikomäellä on paikkoja, 
jossa moroutuvaa rapakiveä on pai-

koin näkyvillä. Näissä kohdissa jäkä-
lät ja maksaruohot saavat hyvän kas-
vualustan, sillä rapautuvaan kallioon 
on helppo kiinnittyä. Mahtavimmat 
morokeilat ovat Virtakivessä, lähel-
lä kalliomaalausta, mutta siellä on 
myös hienoja pystyjyrkänteitä ja jyl-
hää jokilaakson kalliomaisemaa.

Jos kivilaji onkin homogeenistä, 
on alueen geomorfologia monipuo-
linen. Eri osista tapaa jääkauden ja 
jäätikkövirtojen muotoilemia jäl-
kiä. Jo pelkät silokalliopinnat ovat 
näyttäviä, mutta jäätikkövirtojen 
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Viborgiitille ominaiset 
ovoidit rapautuvat 
helposti  moroksi.

Voikkaan 
harjannetta 

ennen ja nyt.

Viluvuokko on 
harjuluonnon 

upea edustaja.
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Molemmin puolin vuorissa on myös 
runsaasti jääkauden jättämiä merk-
kejä, mikä viittaa siihen, että jo jää-
kaudella paikalla on ollut voimakas 
jäätikkövirta. Toinen kohteista on 
Sompasen Huuhkajavuori, jonka 
pystyjyrkänteet ja jyrkänteen tyvelle 
tippuneet kivipaadet kuuluvat alueen 
komeimpiin. Kun entisen Kymen 
läänin suojelun arvoisia kallioita kar-
toitettiin, olivat nämä kaksi aluetta 
arvokkaimpien ryhmässä.

Alueellisesti kalliopaljastumat si-
joittuvat tasaisesti Voikkaan eri osiin. 
Suurin yhtenäinen kallioalue on Si-
komäellä, johon liittyvät Virtakiven 
kalliot. Kalliolakien sarja jatkuu 
Huonmäen kautta Laukasmäkeen 
ja Paskomäen - Synkänvuoren kal-
lioalueelle. Sompasen rannalla on 
jo mainittu Huuhkajavuori ja kal-
liolakia jatkuu siitä itään runsaasti. 
Synkänvuorella kerrotaan olevan 
historiallista merkitystä sikäli, että 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä 
sen tasaiselle laelle kokoontui nuo-
risoa Voikkaan keskustasta ja kauem-
paakin. Siellä soitettiin, tanhuttiin 
ja pidettiin hauskaa. Vastaavanlai-
sia kisakallioita on Kymenlaaksossa 
muuallakin, muun muassa Keltissä ja 
ulkomerellä Kuorsalon saaressa.

Yhdessä avokalliot ja irtaimet mi-
neraalimaat muodostavat valtavan 
enemmistön Voikkaan alueesta. Niin-
pä esimerkiksi soita on niukalti, kuten 
eloperäisiä maalajeja yleensäkin.
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synnyttämät kolot ja uurtumat ovat 
kohteina vallan erikoisia. Suurin hii-
denkirnu, Kymenlaakson komein, 
on Voikkaan klubin läheisyydessä, 
entisen pelikentän luoteisreunalla. 

Samaisessa kalliossa on komeita su-
lavesivirtojen aiheuttamia kouruja ja 
hioutuneita pintoja, jotka  pienpiir-
teissään tekevät kalliosta plastisesti 
aaltoilevan nähtävyyden. Mahtava 

hiidenkirnumainen kuluma on myös 
aivan jokivarressa, lähellä tulvavesi-
merkintää. Pystyseinämän ”kirnu” 
on vain vajaa puolikas, mutta selväs-
ti hahmottuva ja sileäksi hioutunut. 
Virtakiven kallioissa on muutenkin 
komeita pystyjyrkänteitä ja jännittä-
viä onkaloita, mikä palkitsee jyrkän-
teillä retkeilevää.

Sikomäellä on edellisiä kohteita 
komeampi jääkauden muokkaama 
nähtävyys. Se on lähes korkeimmal-
la kohdalla oleva kalliopaljastuma, 
missä laakeat, hioutuneet kuopat ja 
hiidenkirnumainen kouru muodos-
tavat yksityisellä pihapiirillä upean 
taustan pihan monipuoliselle ko-
ristekasvillisuudelle. Jäätikkövirran 
hioma kohde on paljastettu irtomaan 
alta ja liitetty toiminnalliseksi osaksi 
pihapiiriä.

Kahdessa kohteessa kalliot ovat 
poikkeuksellisen edustavia. Toinen 
laaja kalliokokonaisuus on Pakana-
vuoren – Vuohivuoren kallioalue. Se 
on sikäli erikoinen, että jylhät vuo-
renseinämät kohoavat kahta puolta 
Kymijokea jyrkästi heti rannasta. 

eloton	luonto

Pakanavuori ja 
Huuhkajavuori  

ovat maa- 
kunnallisesti 
merkittäviä.
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Suurin hiiden- 
kirnu Klubin 

kentän pohjois-
laidalla.

Hiidenkirnu-
mainen hioutu-
ma Sikomäellä.

Pakanavuoren  
jylhää rinnettä  

Kymijoen rannalla.

Huuhkajavuoren 
louhikkoista tyveä 

Sompasen rannalla.
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Kymijoen vesimäärä vaihtelee 
vuosittain riippuen talven lu-
mimäärästä ja sateista. Joelta 

tiedetään useitakin tulvavuosia, mut-
tei mitään vuoden 1899 veroista. Jo 
edellinen vuosi, 1898 oli runsassa-
teinen ja aiheutti veden pinnan nou-
sun Kymijoessa. Seuraava talvi oli 
varsin runsasluminen, ja kun sateet 
jatkuivat kesälläkin, osattiin pelätä 
pahinta. Päijänteen vedet nousivat 
tulvakorkeuteen ja sieltä tulva eteni 
Kymijokeen. Vastaava tilanne oli 
muuallakin Suomessa, erityisesti Ko-
kemäenjoen ja Vuoksen vesistöissä.

Mistään vähäisestä tulvasta ei 
ollut kyse. Joen virtaama monin-

Valapaton viivat

kertaistui. Voikkaan hydrografin 
mukaan tulvahuipun aikana joessa 
virtasi vettä 856 kuutiometriä se-
kunnissa. Voikkaalla veden pinta 
nousi noin 2,5 metriä ja alavilla ran-
tapelloilla vesi nousi kauas pellolle. 
Kuusankoskella tehtaita jouduttiin 
pysäyttämään, kun vesi tulvi teh-
dassaleihin.

Kuusankosken eteläpuolella ran-
tojen topografia oli edullinen suu-
rellekin vesimäärälle ja tulvan vai-
kutukset olivat muuten lievät, mutta 
tulvavesi vei mukanaan muun muas-
sa Keltin jauhomyllyt. Inkeroisten 
kohdalla vesi nousi alaville pelloille 
ja vielä pahemmin tulva koetteli An-

eloton	luonto

Etelä-Suomessa tuhotulva ja poliittisesti ankarat  
ajat sattuvat samaan aikaan muistuttaen valapaton 

viivoina yli 100 vuotta sitten eletystä ajasta.

jalasta etelään olevia alavia rantoja. 
Pellot peittyivät tulvan alle. Jopa 
Kotkan – Kouvola radallakin oli 15 
senttimetriä vettä. Rapakivenjär-
ven kohdalla vesi tulvi Uronjokeen, 
ja sitä kautta nykyisen Juurikorven 
suoran kohdalle. Siellä olevat pellot 
muuttuivat laajaksi järveksi.

Tuhotulva järkytti ihmisiä niin, 
että monissa paikoissa ylimmän 
veden pinta merkittiin kallioihin ja 
kiviin hakkaamalla niihin merkkejä 
tulvakorkeudesta. Näitä tulvamerk-
kejä on ainakin Virtakivessä, Puk-
kisaaressa ja Tavastilan tulvakivessä. 
Viimeksi mainittu on rauhoitettu 
luonnonmuistomerkkinä. 

Mistä sitten juontuu erikoinen 
nimi: Valapaton viivat?  Suomella 
oli osana Venäjän valtiota laaja auto-
nomia jo tuolloin. Tsaari Nikolai II 
oli kuitenkin rajoittanut autonomiaa 
helmikuun manifestillä. Kansa kut-
suikin häntä valapatoksi, tuhoisaa 
tulvaa sanottiin valapaton tulvaksi 
ja tulvamerkkien viivoja valapaton 
viivoiksi. Niitä on siis eri puolilla 
Etelä-Suomea; Kymenlaaksossakin 
ainakin mainitut kolme.
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Tavastilan tulva-
kiveen hakattu 

viiva on tyypillinen 
tuhotulvan merkki.

Virtakiven vene-
rannassa tuhotulvan 
merkkiä on koros-
tettu maalaamalla.
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kulttuuriymPäristö

Kulttuuriympäristö on rakenne-
tun ympäristön, kulttuurimai-
seman ja muinaisjäännösten 

muodostama kokonaisuus. Kult-
tuuriympäristö on syntynyt, kun ih-
minen on ajan kuluessa muokannut 
ympäristöään omiin tarpeisiinsa. Se 
ilmentää kulttuurin vaiheita, kertoo 
alueen historiasta ja perinteistä sekä 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutuk-
sen muutoksista (Lähdevesi-Korho-
nen 2009).

Maisema-alueiden selvityksen ja 
inventoinnin perusteella Ympäristö-
ministeriön maisema-aluetyöryhmän 
mietinnössä vuodelta 1992 kerrotaan 
Kymijoen valtakunnallisesti arvok-
kaasta kulttuurimaisemasta näin:

Kymijoen kulttuurimaisemat (noin 
18 000 ha) edustavat Eteläisen vilje-
lyseudun ja Kaakkoisen viljelyseudun 

Kymijoen kulttuurimaisemia
vaihettumisvyöhykkeen poikkeuksel-
lisen laajapiirteistä ja samalla vaih-
televaa viljelymaisemaa. Alueella on 
monia kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaita kohteita. Maisema-alue koostuu 
monenlaisista Kymijoen varren maise-
mista 1 Salpausselän ja Suomenlahden 
rannikon välillä. Laajimmat viljely-
maisemat ovat pohjoisessa, missä 1 Sal-
pausselän ja Myllykosken välillä olevat 
savikot reunustavat Kymijoen rantoja 
laajimmillaan usean kilometrin levyi-
senä vyöhykkeenä (YM 1992).

Kymijoen laakso on yksi Suomen 
laajimmista valtakunnallisesti ar-
vokkaista maisema-alueista. Mai-
sema-alue ulottuu I Salpausselän 
pohjoispuolelta Kouvolan kaupungin 
pohjoisosista Pyhäjärven rannoilta 
jokiuomaa rantoineen noin 60 kilo-
metrin matkan haarautuen Inkerois-

ten eteläpuolella ja Ruotsinpyhtäällä, 
ja kurottuen Kotkan ja Pyhtään edus-
toilla Suomenlahteen. Maisema-alue 
koostuu monipuolisista maisemista: 
jokimaisemista, joissa koskiosuudet 
ja suvantovaiheet vuorottelevat, joen 
meanderoituneista uomista ja joen 
suualueista sekä jokivarren laajoista 
viljelyaukeista kuin myös rantojen 
väkevistä havumetsistä. Kymijoen 
varren maisemissa on lukuisia kar-
tanoita, vauraita maatiloja sekä myös 
Kymijoen koskivoimien partaalle 
syntyneitä puunjalostusteollisuuden 
tehdasmiljöitä taajamineen. Kymi-
jokea voidaan perustellusti kutsua 
Kymenlaakson sykkiväksi suonek-
si. Kymijoen rannoilla on tiheästi 
asuttuja kaupunkeja ja taajamia, ja 
ne ovat pääsääntöisesti rajattu mai-
sema-alueen ulkopuolelle. 

voikkaan	seutu	osana		
kymijoen	maisema-aluetta

Voikkaa sijoittuu Kymijoen maise-
ma-alueen pohjoisosaan Kuusan-
kosken taajaman pohjoispuolelle 
Salpausselkien väliselle alueelle. Ky-
mijoki hallitsee Voikkaan maisemaa 
sivuten paikkakuntaa pohjois-ete-
läsuunnassa. Laajan, koko keskisen 
Suomen vedet kattavan Kymijoen 
vesistöalueen vedet purkautuvat 
kohti Suomenlahtea, kun Kymijoen 
uoma alkaa virrata Pyhäjärven kaak-
koisosasta Oravalan ja Pilkanmaan 
kylistä. Joki halkoo leveänä virtana 
laajat viljelyalueet, joita on molem-
min puolin jokea. Oravalan jälkeen 
Kymijoki haarautuu kahdeksi uo-
maksi Hovinsaaren ja Tehtaansaa-
ren kohdalla yhtyen jälleen saarten 
eteläpuolella. Joki kapenee Voik-
kaankoskessa, jossa se laskee no-
peasti korkeiden kalliorinteiden sitä 
reunustaessa. Voikkaankoskessa on 
Kymijoen maisema-alueen ensim-

y
mpäristöministeriön toi-
mesta aloitettiin valta-
kunnallisesti arvokkaiden 

maaseudun maisema-alueiden 
maanlaajuinen päivitysinven-
tointi vuonna 2010.  Viimeksi 
maaseudun maisema-alueet 
on inventoitu vuonna 1992. In-
ventoinnin perusteella ja valtio-
neuvoston päätöksellä vuonna 
1993 saatiin Suomeen 156 val-
takunnallisesti arvokasta maise-

ventoinnin yhteydessä pyritään 
kuitenkin erottamaan eri arvok-
kaiden ympäristökohteiden sta-
tukset toisistaan sekä karsimaan 
päällekkäisyyksiä. Päivitysinven-
toinnissa tarkistetaan täyttävät-
kö maisema-alueet niille annetut 
kriteerit, joista yhtenä tärkeim-
pänä on alueen edustavuus 
ja merkittävyys maakuntansa 
maisemien ominaispiirteiden 
edustajana. Samalla tarkiste-
taan aluerajaukset. Tavoitteena 
on, että valtioneuvoston päätös 
maisema-alueista saadaan vuo-

mäinen pato ja voimalaitos. Kymi-
joen uoma kaartaa alueen maamerk-
kien: teollisuuslaitosten ja Kymijoen 
ylittävien siltojen jälkeen pehmeästi 
itään leventyen samalla. Ensimmäi-

sen Salpausselän eteläpuolella Kymi-
joki jatkuu melko suorana uomana 
savipeltojen keskellä.

Voikkaa on mielenkiintoinen 
seutu, ja alku laajalle Kymijoen val-

valtakunnallisesti	arvokkaat	maisema-alueet

ma-aluetta. Maaseudun arvok-
kaat maisema-alueet käsittävät 
maaseudun perinteisten elinkei-
nojen luomia kulttuurimaisemia, 
jotka lähinnä ovat maatalouden 
luomia viljely- ja laidunmaisemia; 
mutta myös kalastuksen ja met-
sätalouden muokkaamia maise-
mia. Maisema-alueet eivät koske 
kaupunkialueita eivätkä pelkäs-
tään rakennetun ympäristön 
kohteita ja luonnonympäristöjä.  

Rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteet on päivitetty ja listattu 
viimeksi vuonna 2009 ja luonno-
nympäristöjä koskevat erilaiset 
suojelupäätökset ja – ohjelmat. 
Valtakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin kuuluvat mai-
semanähtävyydet voivat olla läh-
tökohtaisesti luonnonympäristö-
jä, joita esimerkiksi Imatrankoski 
tai Iitin Hiidenvuori maisemanäh-
tävyyksinä edustavat. Päivitysin-

den 2015 loppuun mennessä. 
Valtakunnallisesti arvokkaiksi 
ehdotetuista kohteista järjeste-
tään virallinen kuuleminen Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen 
toimesta vuoden 2015 aikana. 
Maakunnallisesti arvokkaista alu-
eista päättävät maakunnat itse.

Kymenlaakson arvokkaiden 
maisema-alueiden päivitys-
inventointi aloitettiin Kymen-
laakson liiton toimesta kesällä 
2013. Inventointityö on teetetty 
konsulttityönä Sweco Ympä-
ristö Oy:ssä. Valtakunnallisesti 

arvokkaiden maisema-aluei-
den inventoinnin (vuoden 1993 
päätöksen mukaisesti 9 aluet-
ta) lisäksi Kymenlaaksossa in-
ventoidaan maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet, yh-
tenäiset peltoalueet sekä pe-
rinnebiotoopit. Maisema-alu-
eista tehdään työn yhteydessä 
multimediadokumentointi, jos-
sa tullaan esittelemään ku-
vin, kartoin ja tekstein alueen 
edustavimpia maisemia Ky-
menlaakson liiton internet-si-
vuilla.
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Virtakiven peltoaukea 
on osa valtakunnal-
lisesti merkittävää 
kulttuurimaisemaa.
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takunnallisesti arvokkaalle maise-
ma-alueelle. Vaikka valtakunnallisesti 
arvokkaat maaseudun maisema-alueet 
eivät pääsääntöisesti käsitä kuin kult-
tuurimaisema-alueita, on Voikkaalla 
nähtävillä koko kulttuuriympäristön 
kirjo, jota ei voi jättää huomioimat-
ta; on kulttuurimaisemia, rakenne-
tun kulttuuriympäristön merkittäviä 
kohteita sekä kiinteitä muinaisjään-
nöksiä, jotka kertovat alueen pitkästä 
asutushistoriasta. Alueen hallitsevin 
luonnon elementti maisemassa on 
Kymijoki, joka on vaikuttava luonno-
nympäristö valjastettunakin. 

Kymijoki on maamme kolman-
neksi suuri vesistö.  Maankoho-
amisen seurauksena Kymijoki on 
kohonnut Itämerestä ja joki on hake-
nut uomansa maaston alavista koh-
dista. Jokiuoman ja koskien sijainti 

ovat kallioperän sanelemia. Kymi-
joen suuret kosket: Voikkaankoski, 
Kuusankoski ja Myllykoski syntyivät 
geologisesti katsottuna lyhyen ajan 
kuluessa 10 000–9600 vuotta sitten. 
Niiden putouskorkeus on kasvanut 
useita metrejä koskien synnyn jäl-
keen maankohoamisen vuoksi. Myös 
Voikkaankoski on aikoinaan kesy-
tetty ja kapeaan uomaan on raken-
nettu pato ja voimalaitos (Hamari 
2012). Koskiosuuksista johtuen Ky-
mijoki ei ole palvellut koskaan mer-
kittävänä kulkuväylänä. 

Voimalaitoksen itäpuolelle levit-
täytyy Voikkaan entisen paperiteh-
taan tehdasalue rakennuksineen. 
Teollisuuden kulttuuriympäristöt 
syntyivät paikoille, joissa on ollut 
merkittäviä luonnonvaroja esimer-
kiksi koskivoimaa. Teollisuuslaitosten 

sijainnin sääteli ennen muuta käyttö-
voimana oleva vesivoima. Kymiyhtiön 
Voikkaan puuhiomo ja paperitehdas 
perustettiin vuonna 1896, miltä ajalta 
ovat vanhimmat säilyneet tuotantora-
kennukset.  Tehdasaluetta ovat suun-
nitelleet mm. arkkitehdit Geselli-
us-Saarinen-Lindqvist sekä Selim. A 
Lindqvist ja Bertel Liljeqvist. Tehda-
sympäristöt laajentuivat kokonaisiksi 
yhdyskunniksi, joissa teollisuusyritys 
vastasi myös asuntorakentamisesta ja 
yhdyskuntasuunnittelusta sekä kun-
nallistekniikan, kulttuurin ja liikun-
tapaikkojen rakentamisesta. Voikkaan 
tehtaan ympäristössä on useita puuhi-
omon ja paperitehtaan työntekijöille 
rakennettuja asuinalueita. Suurilla 
puutarhatonteilla olevat, yhtenäisen 
ilmeen omaavat puutalot muodostavat 
rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaita asuinmiljöitä Kymijoen 
rantojen tuntumaan. Kymijoen vesis-
töalueen paperitehtaat puunhankin-
ta-alueineen ja uittoväylineen muo-
dostivat laajan talousmaantieteellisen 
kokonaisuuden ennen alan rakenne-
murrosta ja paperitehtaiden alasajoa 
(Lounatvuori ja Putkonen  2001).

Kymenlaakso kuuluu niihin Suo-
men alueisiin, joissa ihminen on 
vaikuttanut pisimpään. Mannerjään 
vetäytymisen jälkeen paljastuneet 
maat Salpausselällä mahdollistivat 
keräilijä-metsästäjien tulon riista-
maille. Maataloutta syntyi alueelle 
noin 4000 vuotta sitten. Kaski- ja 
peltoviljely sekä karjanhoito ovat 
vaikuttaneet merkittävästi Kymen-
laakson luontoon. Ne ovat rikastut-
taneet lajien runsautta; maaseudun 
perinteisten elinkeinojen loppuessa 
perinnebiotoopit ovat hyvin uhan-
alaisia (Hamari 2012).

Voikkaan maisema-alueiden ra-
jauksilla on selkeä suhde alueen 
maaperään sekä tunnettuihin mui-
naisjäännöksiin. Viljelyaukeat niin 
Oravalassa, Pilkanmaalla kuin Sipi-
länniemessä ja Mattilassa ovat maa-

perältään savi- ja silttikerrostumien 
alueita (Maanmittauslaitos 2014). 
Alueen tunnetut muinaisjäännökset 
ovat vanhoja kylänpaikkoja ja röyk-
kiöitä historialliselta ajalta. Oravalaa 
on pidetty yhtenä Valkealan van-
himmista kylistä, josta on ensimmäi-
set kirjalliset lähteet jo 1300-luvulta. 
Myös Sipilänniemessä sekä Pilkan-
maalla (aikaisemmin Kyöperilä) on 
asuttu viimeistään 1500- luvulta 
lähtien. Oravalan kartano toimi 
1671 lähtien säterikartanona. Vuo-
den 1918 taisteluissa kartano tuhou-
tui täysin (Museovirasto 2014).

Alueen kulttuurimaisemien mai-
semakuvat ovat melko yhteneväisiä. 
Kyläalueita hallitsevat laajat vilje-
lyaukeat, jotka laskevat loivasti Ky-
mijoen rantaan jättäen vesistön ja 
pellon välille usein metsäiset suoja-
vyöhykkeet. Peltoaukeita halkaisevat 
voimajohtolinjat. Maatilat ja uudempi 
asutus on sijoittunut nauhamaisesti 
teiden varsille. Vanhempi asutus on 
rakennettu peltojen yläpuolelle kor-
keammalle rinteelle. Maatilojen ym-
pärillä on nähtävillä vielä perinteiset 
kulttuurikasvivyöhykkeet, jotka ovat 

syntyneet pihapuista, koristekasveista 
sekä hyötytarhoista. Vanhat tielinjat 
ovat osittain jäljellä ja ne ovat vielä 
viehättäviä hiekkapintaisia kylärait-
teja. Kylänraittien varsille on synty-
nyt paljon uutta uudisrakentamista, 
joka on tyyliltään varsin kirjavaa, 
mikä korostuu, kun vertailukohta-
na ovat seudun vanhat maatilat pi-
harakennuksineen sekä tehtaiden 
työntekijöille rakennetut yhtenäiset 
asuinalueet. Alueen maisemakuvas-
sa näkyvät peltojen ja metsien takaa 
nousevat eri tehdasalueiden piiput. 
Lähempänä taajamaa olevat pelto-
tilkut ovat kasvaneet lähes umpeen. 
Myös tien varsilla esimerkiksi Hirve-
lässä ja Pilkanmaalla kasvaa pusikoita 
ja pajukoita sekä istutetuttuja koivuja, 
ja ne peittävät osittain kauniita nä-
kymiä. Alueella liikkuva kaipaa myös 
avoimia näkymiä Kymijoelle. Koko-
naisuudessaan Voikkaan kulttuuri-
maisemat tarjoavat mielenkiintoisen 
kokemuksen kulttuuriympäristöjen 
erilaisuudesta ja nopeasta maiseman 
muutoksesta teollisuusympäristöstä ja 
tiheästä taajama-asutuksesta maaseu-
dun seesteiseen peltomaisemaan.
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Voikkaan tehdas- 
miljööstä on poistunut 
useita aktiivisen vai-

heen tunnusmerkkejä. 
Paljon on silti jäljellä.

kulttuuriymPäristö

Hirvelän  
kylämaisemaa 
jokivarressa.

Sipilänpelto edustaa 
Voikkaan eteläistä  
viljelymaisemaa.L
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maiseman	arviointi,		
luonnonestetiikka		

ja	kulttuurimaisemat

Maisema täytyy hahmottaa, jotta 
sitä voitaisiin arvioida. Maiseman 
muodollinen arviointi: hahmot, vii-
vat ja värit edellyttävät välttämättä 
myös maiseman sisällön huomioi-
mista. Tarvitsemme käsitteellistä 
yleistietoa sekä tieteellistä tietoa. 
Maiseman luonnonhistoria, esi-
merkiksi geologia luokittelee ja ka-
tegorisoi maisemien elementtejä ja 
kertoo meille kuinka ne ovat synty-
neet. Biologian avulla ymmärrämme 
vuodenaikojen kierron ja sen vaiku-
tuksen näkemämme maiseman vä-
reihin. Maisemien tuotantohistoria, 
johon kuuluvat luonnonhistoria, 
historia ja nykyinen käyttö, kertoo 
meille, miksi maisemilla on nykyiset 
muotonsa ja mitä niiden taustalla on; 
millaiset maisemat ovat ja miltä ne 
meistä näyttävät (Carlson 2007).

Jokainen ihminen voi nauttia 
omalla tavallaan maisemista omista 
lähtökohdistaan ja kulttuuritaustas-
taan. Me itse luemme maisemaan ne 
kaikki moninaiset merkitykset, joita 
se on voinut tavalla tai toisella saada 
tai joita me voimme syystä tai toisesta 
siihen liittää. (Carlson) Usein emme 
kuitenkaan näe ympärillämme ole-
vaa arkipäiväistä maisemaa erityise-
nä, vaan tarvitaan ulkopuolelta joku, 
joka osoittaa meille maiseman arvot. 
Maiseman lukemista ja tulkintaa voi 

myös opetella. Luonnon esteettinen 
arvostaminen täytyy oppia, sillä 
luonnon kauneus voi olla joskus vai-
keaa ymmärtää. Kaikki paikat, esi-
merkiksi suot, eivät ole pittoreskeja, 
kuvankaltaisia maisemia, jotka ovat 
miellyttäviä ja helppoja nautiskella 
(Hepburn 1994).

Luonnonmaisema on objektina 
epämääräinen, kun sitä verrataan 
taideobjektiin tai vaikka maatalou-
den luomaan kulttuurimaisemaan. 
Luonnonmaisema on lähes aina 
niin monimuotoinen, että silmälle 
jää suuri vapaus valita, painottaa ja 
ryhmitellä sen elementtejä; lisäksi se 
herättää runsaasti ajatuksia ja epä-
määräisiä tunneärsykkeitä.  Luon-
nonmaisema ei pyri miellyttämään 
kuten ihmisen luoma taideobjekti tai 
rakennettu puutarha. 

Ekologisina muodostelmina maa-
talousympäristöt ovat muusta luon-
nosta poikkeavia, selvärajaisia ja la-
jistoltaan säädeltyjä. Harjoittamalla 
maataloutta ihminen on muuttanut 
ympäristöä ja vaikuttanut luonnon 
prosesseihin enemmän kuin mikään 
muu eliölaji maapallolla. Ihmisen 
toiminnan seurauksena on kehit-
tynyt uusia elinympäristöjä, jotka 
ovat riippuvaisia esimerkiksi maan-
muokkauksesta tai laiduntamisesta. 
Nämä perinnebiotoopit, kuten niityt 
tai rantaluhdat, joissa on laidunnet-
tu, ovat nykyisin hyvin uhanalaisia 
(von Bonsdorff 2002).

Maisemien esteettisen arvioinnin 
kannalta ovat myös oleellisia symboli-
set, myyttiset ja taiteelliset maiseman 
käyttötavat, jotka eivät rakenna eivät-
kä uudista maisemia, mutta ne voivat 
luoda yksilön, ryhmän tai kokonaisen 
kulttuurin maisemakuvia kollektii-
visessa tajunnassa. Maisemiin liittyy 
kirjoitettuja ja kirjoittamattomia suus-
ta suuhun säilyviä tarinoita. Puhum-
me maisemien ja paikkojen muistista, 
kun tiettyihin paikkoihin liitetään 
ihmisille merkityksellisiä tapahtumia. 
Meillä on lähes pyhät kansallismaise-
mamme, joihin liittyy taiteilijoiden eri 
aikoina luomat kuvastot. Myös pai-
kallisella ja henkilökohtaisella tasol-
la meillä voi olla pyhä maisema, jota 
kunnioitamme, ja jonka haluamme 
säilyvän muuttumattomana.

kulttuurimaisemien	
merkityksestä		
nykypäivän	iHmiselle

Alueen ominaispiirteet muodostuvat 
kulttuurin ja historian kautta. Kult-
tuurimaisema ei ole vain viljelyau-
keita tai kylämiljöitä niihin liittyvi-
ne rakennuksineen ja pihapiireineen, 
vaan kulttuurimaisemaan liittyy 
muistoja, merkityksiä, tulkintoja, 
arvostuksia ja taloudellisia odotuk-
sia. Kulttuurimaisemia muokataan ja 
uusia luodaan jatkuvasti myös nyky-
päivänä. Se, miten hyvin onnistum-
me säilyttämään kunkin alueen vah-
vimmat ja alueen identiteettiä luovat 
ominaispiirteet sekä sopeuttamaan 
tulevat muutokset harmoniseksi ko-
konaisuudeksi, on haasteellista työtä, 
mikä hyödyttää ihan jokaista ja johon 
tarvitaan sekä asiantuntemusta että 
asennetta. Ympäristöllä on se arvo, 
jonka me sille itse annamme. Ym-
päristömme rikkaamman arvioin-
titavan omaksuminen vaatii lisäksi 
harjoittelua ja oppimista.

Maataloutta harjoittamalla 
ihminen on muuttanut 

ympäristöä enemmän kuin 
mikään muu laji maapallolla.

kulttuuriymPäristö

Ekologisina muodostel-
mina maatalousympä-
ristöt ovat selvärajaisia 
ja lajistoltaan yhtenäi-

siä sekä säädeltyjä.

L
A

S
S

I 
K

u
JA

L
A



4140

kulttuuriymPäristö

Useimmat maisemat ovat jatku-
vasti tekeillä ja uudistumassa. Kaik-
ki, mitä niille tapahtuu, niiden me-
neillään oleva historia, muovaa niitä 
jatkuvasti. Tämä tietämys on tärkeää 
maisemia arvioidessa ja niiden tule-
vaisuutta pohtiessa. Illuusio asioiden 
säilyttämisestä ennallaan ei ole rea-
listista. Meillä on maisemien arvioi-
jina taipumus tarkastella maiseman 
nykyistä käyttöä ja sen mukanaan 
tuomia uudistuksia negatiivisessa 
valossa, ilmeisesti osittain siksi, että 
asiat ovat meitä niin lähellä. Usein 
pidämme maisemien nykyistä uu-
distamista väärinkäyttönä pikemmin 
kuin vain käyttönä ja seuraamme sitä 
vastenmielisyyttä tuntien. (Se on 
joskus myös aiheellista, kun kysy-
myksessä ovat suuret avolouhokset, 
voimalat jne.) (Carlson 2007)

Kun Suomi siirtyi agraariyhteis-
kunnasta teollistuneeseen yhteis-
kuntaan, on jo useampi sukupolvi 
asunut kaupungissa eikä kaikilla 
ole enää välttämättä läheistä tai tie-
topohjaista suhdetta maaseutuun. 
Monilla kuva maaseudusta voi olla 
jopa romantisoitunut esimerkkinä 
vanhojen Suomi-filmien välittämä 
kuva, vaikka myös maaseudun elin-
keinot ovat kokeneet monia suu-
ria rakennemuutoksia 1900-luvun 
puolivälistä tähän päivään, mikä on 
vaikuttanut radikaalisesti maaseu-
dun maisemiin. Aina ei ymmärretä 
sitä, kuinka maalaisympäristössä 
heinäseipäät ovat muuttuneet val-
koisiin muovipaaleihin peltojen 
reunoilla. Käytännöt ja tekeminen 
kuuluvat maaseutumaiseman yti-
meen. Funktionaaliset ratkaisut ovat 
muokanneet ja muokkaavat maaseu-
dun maisemaa. Maanviljely vaatii 
yhteistyötä luonnon kanssa, sillä 
maanviljelijän elanto on luonnosta 
riippuvaista. Usein maanviljelijällä 

on pitkäaikainen, herkkä ja nöyrä 
suhde maahan ja luontoon. Työhön 
on liittynyt myös vahva esteettinen 
arvolataus; hyvin tehty tai hoidettu 
on lähes synonyymi kauniille (von 
Bonsdorff 2002).

Kulttuurimaisemat tarvitsevat 
hoitoa ja vaalimista. Parhaiten maa-
seudun kulttuurimaisemat säilyvät, 
kun alueella harjoitetaan edelleen 
maataloutta; viljellään peltoja ja 
parhaassa tapauksessa laidunnetaan 
karjaa ulkona laitumilla. Jos ihminen 
ei hoida tai ylläpidä kulttuuriym-
päristöä, niin ”villi” luonto valtaa 
alueen takaisin. Tämä voi olla myös 
väistämätöntä ja hyväksyttävää, sillä 
monet vanhoista maaseudun elin-
keinoista, kuten tukinuitto, on ko-
konaan loppunut. Kun maisemasta 
häviävät loputkin merkit menneestä 
toiminnasta, jäävät jäljelle tarinat. 

Maiseman ennallistamisessa on 
vaikeaa usein päättää se aikataso, 
jota korostetaan alueen hoitotoi-
missa. Tärkeintä on suojella alueen 
säilyneitä ominaispiirteitä, jotka 
edelleen kertovat, kuinka alue on 
muotoutunut pitkä ajan kuluessa.  
Paras tapa säilyttää kulttuurimaise-
ma on pyrkiä tukemaan samankal-
taista toimintaa, joka on muokan-
nut maiseman. Maatalousmailla, 
pelloilla, on myös merkittävä rooli 
osana viherrakennetta, jolloin ne 
ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä 
ja parantavat ihmisen hyvinvointia. 
Pellot ovat kulttuurihistoriallises-
ti merkityksellisiä; kertovathan ne 
esi-isiemme työstä. Tärkeää ja kas-
vattavaa on myös näyttää nykyajan 
luonnosta vieraantuneelle ihmiselle, 
mistä ruoka on peräisin. Lisäksi yhä 
enemmän arvostetaan lähiruokaa. 
Onneksi nykyisin on alettu taajami-
en maankäyttöä suunnitellessa muun 
muassa edellisiin syihin vedoten 

pohtia, onko pelloille rakentaminen 
sittenkään paras tapa tiivistää yhdys-
kuntarakennetta. Voimme siis vaan 
uskoa ja toivoa, että meillä riittää 
sitkeitä ja kotiseuturakkaita ihmisiä, 
joiden uutteran työn ansiosta saam-
me nauttia kauniista kulttuurimaise-
mista tulevaisuudessakin.

Heli	vauhkonen
maisema-arkkitehti

Lähteet:
• Kulttuuriympäristöni - rakennettu mai - 
sema, Suomen kotiseutuliitto ja Ympäris-
töministeriö, 2010 Putkonen, Lauri, Kult- 
tuurihistoriallisesti arvokkaat teollisuus- 
ympäristöt, Ympäristöministeriö, Kaavoi-
tus- ja rakennusosasto, tutkimus 4/1998
• Lähdevesi-Korhonen, Leena, Kulttuu-
riympäristöohjelma - miksi ja miten,  
YM 10/2009
• Hamari, Risto, Kymenlaakson luonto, 
Kymenlaakson historia I, Jokilaakso ja raja-
maa esihistoriasta 1810-luvulle, toim. Yrjö 
Kaukiainen, SKS, Hämeenlinna, 2012
• Carlson, Allen, Tarkasteluun kasvatta-
minen, mikä on olennaista maisemassa? 
Maiseman kanssa kasvokkain, toim. Yrjö 
Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo ja Virpi 
Kaukio, Helsingin yliopisto, 2007
• Hepburn, Ronald W. Nykyajan este-
tiikka ja luonnonkauneuden laiminlyönti, 
Alligaattorin hymy: ympäristöestetiikan 
uusi aalto, toim. Yrjö Sepänmaa, 1994
• von Bonsdorff, Pauline, Maisema elintila-
na: kulttuuri, luonto ja estetiikka, Suoma-
lainen maisema, maisematutkimuksen nä-
kökulmia, toim. Inkeri Pitkäranta ja Esko 
Rahikainen, Helsingin yliopisto, 2002.
• Teppo-Pärnä, Viri, Kulttuurimaise-
ma-ihmisen kosketusta, aikaan sidottua 
tulkintaa, Polkuja metsään, toim. Pekka 
Borg. Riika 2012.
Museovirasto, http://kulttuuriympäristo.
nba.fi (luettu 6.–15.7.2014)
Maanmittauslaitoksen avoin paikkatieto, 
www.paikkatietoikkuna.fi (luettu 14.-
15.7.2014)

Pellot liittyvät usein sau-
mattomaksi osaksi ympäris-
tön viherrakennetta kuten 
Sipilänpeltojen ja joen väli-

nen rantaviita osoittaa.
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Voikkaan luonto on meil-
le itsestään selvästi kaunis: 
Kymijoen rannat ja Virtaki-

ven kuilu, Sompanen ja jääkautiset 
soraharjanteet. Vaurioita on vähän, 
ehkä vain harjanteen väkivaltainen 
katkaiseminen Jaalan tien ja nykyisen 
keskustan kohdalla. 

Suhteemme rakennettuun ympä-
ristöön on epävarmempi. Hienojen 
yksityiskohtien ja kokonaisuuksien 
tunnistaminen on vaikeaa ja val-
mius hyväksyä ilman keskustelua ja 

innostuneestikin keskeisten ympä-
ristöelementtien tuhoaminen yllät-
tää. Tästä kertoo esimerkiksi tehtaan 
piipun kaataminen, josta muodostui 
melkein kansanjuhla.

teHtaat	synnyttivät	
voikkaan

Kun agraarinen Voikkaa on kes-
kusta-alueelta jo hävinnyt, vanhin-
ta kerrostumaa edustavat tehtaan 
perustamisvaiheen rakennukset. 
Niistä suurin osa on tehdasalueen 

sisällä, eikä niitä pääse valitettavasti 
katsomaan muuten kuin erityisjär-
jestelyillä. Tärkein on epäilyksettä 
kolmen huippuarkkitehdin, Herman 
Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja 
Eliel Saarisen suunnittelema tehdas 
vuodelta 1902. Se tuhoutui pahasti 
suurpalossa 1906, minkä seuraukse-
na esimerkiksi julkisivua koristanut 
kansallisromanttinen ornamentiikka 
jätettiin pois ja tänään ovat jäljellä 
vain itäsiiven porttitornit ja niitä 
reunustavat matalat rakennusmuu-

rit. Saman kolmikon suunnittelemia 
ovat myös päävarasto (1904) ja kor-
jauspaja (1907), jotka ovat säilyneet 
meidän aikaamme. 

Vanhimmat tehdasalueen ul-
kopuolella säilyneet ja kaikkien 
saavutettavissa olevat rakennukset 
ovat tehtaan puistossa ja Virtaki-
ven rinteessä. Vanhimpia taitavat 
olla tehtaanpuiston yksikerroksinen 
työläiskasarmi (1896) ja iso konttori, 
myöhempi mestarikerho (1899) sekä 
Virtakiven viehättävä jokivarsitalo 
vuodelta 1898. Vanhaa puutalojen 
kerrostumaa edustaa myös Kuuker-
palli, jonka tehtaan perustaja vuo-
rineuvos Rudolf Elving rakennutti 
itselleen vuosina 1903 -1904. Kuu-
kerpalli katsoo Virtakiven komeim-
malla paikalla ylväästi kohti Pyhä-
järveä ja Kymijoen suuta, vesitietä, 
jota pitkin puu tehtaalle ui.

Tehtaan puisto jakautuu kahtia. 
Toisen osan muodostavat huip-
puarkkitehtien pöydiltä lähteneet 
palokunnantalo, Klubi ja ruiskumes-
tarin talo, toisen arkipäiväiset ja vaa-
timattomat iso konttori ja työläisten 
talot. Niihin kuuluivat myös Riitala 
ja Rauhala, muistoista rikkaassa his-
toriassa elämäänsä jatkavat työläis-
kasarmit. 

Tehtaanpuiston paraatirakennuk-
sista vanhin on punatiilinen palo-
kunnantalo. Voikkaalaisten arjessa 
ja juhlassa monin tavoin mukana 
olleen rakennuksen suunnitteli ark-
kitehti Valter Thomén 1912, ja kor-
keine torneineen se on vahva maise-
maelementti.

Palotalon vieressä on 1918 raken-
nettu ruiskumestarin talo ja puiston 
ylälaidassa vuotta myöhemmin val-
mistunut virkailijaklubi. Molemmat 
uusbarokilla maustetut jugendraken-
nukset suunnitteli Selim A. Lind-
qvist. Jugendia Voikkaalla edustaa 

kulttuuriymPäristö

Rakennettu ympäristö

Palotalo ja Klubi ovat 
1900-luvun alkupuolen 

rakennuksia.

Hetki, jolloin 
Voikkaa menetti 
yhden näkyvistä 
symboleistaan.
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myös Arthur Gauffinin suunnit-
telema Mattilan lastenkoti (1929), 
nykyisin pitokartanona.

Klassismia, jugendin ja funkkiks-
en väliin asettuvaa lyhytaikaista tyy-
lisuuntaa edustavia rakennuksia löy-
tyy tehdasalueelta useitakin, mutta 
ulkopuolelta vain Bertel Liljeqvistin 
ja Armas Lindgrenin suunnittelema 
Virtakiven sauna vuodelta 1924. Sen 
virkoaminen aktiiviseen eloon on 
viime aikojen hienoimpia tapahtu-
mia rakennetun Voikkaan piirissä.

voikkaantien	kaupparaitti

Voikkaantien itäpään kaupparaitti 
konttorinmäeltä tullin – tai Myl-
lytien – risteykseen oli 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä koko Poh-
jois-Kymenlaakson vilkkain kaup-
pakeskus. Vuoteen 1917 mennessä 
Voikkaalla piti kauppaliikettä puo-
lensataa yrittäjää, kuka jonkin vuo-

den, kuka pidempään, ja heistä pää-
osa tällä 300 metrin pätkällä. Kaikki 
tämä tuhoutui Suomen viimeisessä 
kokonaista yhdyskuntaa kosketta-
neessa suurpalossa 9. heinäkuuta 

1934. Kaikkiaan 103 taloa paloi ja 
71 perhettä jäi ilman kotia. Suuria 
liikerakennuksia tuhoutui nelisen-
kymmentä. 

Taloustieteessä puhutaan luovasta 
tuhosta. Voikkaan palo oli tietenkin 
valtava katastrofi, mutta samalla 
se merkitsi luovaa tuhoa. Teknilli-
sen Korkeakoulun asemakaavaopin 
opettajan Harald Andersinin toimis-
tossa laadittiin paloalueelle Kuusan-
kosken ensimmäinen moderni ase-
makaava. Se vakiinnutti Voikkaalle 
myös uuden tyylisuunnan, funk-
kiksen. Toki funkkisrakennuksia 
oli tänne tehty jo aikaisemminkin. 
Nykyaikaan niistä on säilynyt Bertel 
Liljeqvistin suunnittelema tehtaan 
sillan porttirakennus vuodelta 1930. 
Nyt tuo pieni arkkitehtuurin helmi 
on valitettavasti tuhoutumassa ja sen 
nopea pelastaminen olisi tärkeää. 

Asemakaavan valmistuttua pa-
loalueelle nousi parissa vuodessa 
komea liikekeskus. Rakentajina 
oli paikallisia yrittäjiä, mutta myös 
valtakunnallinen rakennusyhtiö 
Cyklop, jolla aktiivisimmassa ra-
kennusvaiheessa oli Voikkaalla oma 

konttorikin. Suunnittelijoina olivat 
useimmiten paikalliset rakennus-
mestarit ja insinöörit.

Funkkisvoikkaa

Uudet talot olivat kaksikerroksisia 
funkkisrakennuksia; alakerrassa 
liikehuoneistot ja yläkerrassa asun-
not. Kivitaloja alueelle rakennettiin 
viisi. Voikkaantien pohjoispuolelle 
tuli kelloseppä Laitisen liiketa-
lo (arkkitehti Veli Huhtala 1934) 
ja Kymenlaakson Osuusliikkeen 
myymälä Kolmonen ja eteläpuo-
lelle Evert Espon (1935, suunnit-
telijana rakennusmestari Espo itse) 
sekä suutari Albert Tiihosen ja Oy 
Karjakeskuksen (1934) liiketalot. 
Nämä rakennukset ovat yhä jäljellä, 
kokonaan asunnoiksi muutettuina. 
Jäljellä on myös kolme eteläpuolen 

kulttuuriymPäristö

puista rakennusta, Salomaan leipo-
moliikkeen ja kahvilan, sen vieres-
sä oleva Joonas Sillgrénin talo sekä 
mäen päällä Kouvolan ympäristön 
osuusliikkeen rakennus, jonka alku-
peräispiirustukset ovat osuuskaupan 
”hoviarkkitehdin” Erkki Huttusen 
käsialaa ja toteutunut versio Valde 
Aulangon.

Muistojen joukkoon on Voik-
kaantien varrelta siirtynyt 1934 

valmistunut ja 1999 purettu K.V. 
Horsman ja Väinö Lindénin suun-
nittelema Ikäheimosen talo. Poissa 
ovat myös Laitisen taloa vastapäätä 
ollut Ruuthin talo. 

Vaikka palonjälkeisen Voikkaan 
liikekeskuksen taloista monet on jo 
purettu, alueen funkkisilme on yhä 
jäljellä ja sen säilyttäminen tärkeää. 
Pahimmin uhattuna taitaa tällä het-
kellä olla Ympäristön rakennus.

Alueen funkkisilme on 
muutoksista huolimatta säilynyt 

ja säilyttämisen arvoinen.

Virtakiven sauna 
on aktiivikäytössä  

uusin toiminta- 
tavoin.

Lapinmäen säilynyttä 
rakennuskantaa,  
funkkisvoikkaata.

Aiempi Mattilan 
lastenkoti on sekin 
herännyt uuteen 

toimintaan.
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Liikekeskuksen ydinalueen funk-
kisrakennuksista tärkein on Bertel 
Liljeqvistin suunnittelema Seura-
talo. Se valmistui 1934, ja siitä tuli 
nopeasti – työväentalon ohella – 
paikkakunnan toiminnallinen kes-
kus, mikä tietenkin korostui, kun 
työväentalo 1956 paloi. 

Seurataloa hallitsee kuutiomainen 
juhlasaliosa, jota rytmittää loivalla 
aumakatolla varustettu siipi, jossa 
on majoitus- ja ravintolatiloja sekä 

luentosali ja kokoushuoneita. Mo-
numentaalista juhlasalia leimaavat 
korkeat ikkunarivit sekä katon hieno 
freskosarja, jossa taiteilija Antti Sal-
menkylä kuvaa kulttuurin ja tehtaan 
toimintoja klassistisesti tyylitellen. 

Seuratalo on keskeinen sekä toi-
minnallisesti että kaupunkikuvan 
kannalta. Ehdottoman tärkeää on, 
että talo pysyy myös jatkossa voik-
kaalaisten käytössä. Se on kuitenkin 
rappeutumassa, ja siksi olisi hyvä 

nimetä työryhmä, jossa kaupungin 
edustajat ja voikkaalaiset miettisivät 
yhdessä vaihtoehtoja rakennuksen 
tulevaisuuden turvaamiseksi ja pe-
ruskorjauksen käynnistämiseksi.

Bertel Liljeqvist suunnitteli yh-
dessä Arne Helanderin kanssa 
tehtaan viereen Myllytielle myös 
funktionalististen virkamiestalojen 
rivistön, joka valmistui 50-luvun 
alussa. Talot ovat hyvin säilyneet, 
mutta vaativat peruskorjauksen.

idyllinen	sikomäki

Rakennetun Voikkaan kannalta tär-
keä on myös Sikomäki, Voikkaan 
Pispala. Tehtaan yläpuolella, sora-
harjanteella rakentaminen oli villiä ja 
vapaata vuoteen 1942 saakka, ja siksi 
alueelle syntyi omaleimainen pienten 
mökkien ja kapeiden kujien moni-
muotoinen kokonaisuus. Kuusikym-
menluvulla aluetta uhkasi kaupungin 
standardisoiva kaava-ajattelu ylilevei-
ne tiesuunnitelmineen. Asukkaiden 
aktiivisuus kuitenkin pelasti kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaan alueen, ja 
niin se on säilynyt perusluonteeltaan 
samanlaisena nykyaikaan asti. 

  Voikkaankosken ympärille ra-
kentui vuosikymmenien myötä mer-
kittävä suomalainen teollisuusmai-
sema. Sen kannalta keskeisiä olivat 
lämpölaitoksen piiput 30-luvulta ja 
Liljeqvistin ja Lindgrenin selluloo-
satehdas, joka rakentui useissa vai-

heissa 1900-1936. Nyt, kun ne on 
purettu, myös kansallismaisema on 
vakavasti vaurioitunut. Siitä huoli-
matta vanhat, tehtaan perustamisen 
aikaan ulottuvat rakennukset yh-
dessä uusimpien rakennusten kans-
sa muodostavat yhä monipuolisen 
ja rakennuskulttuuriltaan rikkaan 
kokonaisuuden, jonka vaaliminen 
on tärkeää. Tärkeää on myös, että 
luotaisiin järjestelmä, jolla tähän 
alueeseen voisi tutustua.

Teollisuuden syntyvaiheisiin ulottuva vanha 
rakennuskanta ja uudet rakennukset muodostavat 

yhtenäisen, rikkaan kulttuuriympäristön.

Voikkaan kylältä on monia tär-
keitä rakennuksia kadonnutkin, yh-
tenä viimeisimmistä Herman Laxin 
1905 rakennuttama jugend-orien-
teinen apteekkitalo, joka kohosi 
ylväänä Koulunmäen rinteessä. 
Monet rakennukset ovat myös tyh-
jillään ja uutta käyttöä vailla. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
rakennettu Voikkaa olisi tuhottu, 
päinvastoin. Voikkaan rakennettu 
ympäristö on monella tavoin rikas, 

ja jäljellä on lukuisia eri ajoilta pe-
riytyviä rakennuksia, joiden säilyt-
täminen ja arvon mukainen ylläpi-
to on tärkeää. Se on sekä Kouvolan 
kaupungin että kaikkien voikkaa-
laisten – ja tietenkin rakennusten 
nykyisten omistajien – yhteinen 
tehtävä. 

kari	immonen	
kulttuurihistorian  
professori (emeritus)

kulttuuriymPäristö

Tunnusomaisin näky 
Sikomäellä ovat 

kookkaat omakotiton-
tit rakennuksineen ja 

puutarhoineen.

Seuratalo on edustava 
rakennus sisältä ja ulkoa. 
Sen säilyminen on voik-
kaalaisten yhteinen etu.
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Mitä vanhempi kulttuuri on, sitä 
täydemmin se on sidoksissa 
luontoon ja elää sen ehdoil-

la. Suomen kivikausi, joka pääjakso 
oli kampakeraaminen kulttuuri, on 
siitä elävä esimerkki. Kivikautiset 
asuinpaikat sijaitsivat rantametsän 
ja vesirajan välisillä hiekkarannoilla, 
ympärivuotisena pääelinkeinona oli 
kalastus ja vesireitit vastasivat nykyi-
siä maanteitä. Veden valta ulottui 
myös uskomuksiin, jotka ovat saat-
taneet säilyä vuosituhansien ajan.  

Suomalais-ugrilainen ja saamelai-
nen mytologia ilmentävät monin ta-
voin veden pyhyyttä. Taivaanrannan 
taakse ulottuvat vesireitit johtivat 
tuonilmaisiin, yliluonnolliseen maa-
ilmaan, joka tarjoutui nähtäville myös 
tyynen vedenpinnan peilikuvan kaut-
ta.  Erityisen merkittävä oli veden, 
elämän synnyttäjän ja kallion, taivas-
ta kohti nousevan jumalten asuinsijan 
yhtymäkohta. Veden ja kallion henget 
kohtasivat siinä toisensa. 

On itsestään selvää, että kam-
pakeraamisen väestön myyttinen ja 
visuaalinen luovuus kohdistui vesi-
maisemamme jylhimpään ja vaikut-
tavimpaan kohtaan, suoraan veteen 
putoaviin rantakallioihin. Suomen 
vanhin kalliotaide löytyy Kymen ve-
sistöalueelta, Konnivedeltä ja Asik-
kalasta. Se ajoittuu Kymijoen synnyn 
aikoihin noin 7000 vuoden taakse, 
jolloin Päijänteen tulvivat vedet puh-
kaisivat ensin Heinolanharjun ja sit-
ten Vuolenkosken. Maamme rikkain 
kalliotaide-alue on Pohjois-Kymen-
laakson järvialueella, jossa kolmen 
vesireitin, Kymijoen, Mäntyharjun 
ja Väliväylän varrelle on jylhiin ran-
takallioihin tehty 19 kalliomaalausta. 

Kukin kalliomaalaus on ikään 
kuin oma persoonallisuutensa, joka 
puhuttelee meitä vuosituhansien 
takaa omalla äänellään. Pakana-
vuoren kalliomaalaus löytyi 1975 
Kuusankosken muinaisjäännösten 
inventoinnin yhteydessä. Katselin 
joenrannasta, Virtakiven venesata-
masta ihaillen tuon rapakivikallion 
moninaista, mahtavaa muotomaa-
ilmaa. Siinäpä myyttinen maail-
manvuori vuolaan elämänvirran 
partaalla!  Katseeni kohdistui sei-
nämän yläosassa olevaa sileään, vaa-
lean kivennäiskerroksen peittämään 
alueeseen, jossa pilkotti punaväriä. 
Ryntäsin niin innokkaasti rintee-
seen, että rapakivisora petti jalkojeni 
alla ja valuin pitkään alaspäin. Kävin 
nopeasti läpi punavärialuetta ja kat-
seeni pysähtyy sen oikeaan reunaan. 

Hahmotin hyvin hitaasti kalliossa 
häämöttävän kuvion.  Sitten, aivan 
yhtäkkiä, silmieni edessä oli ihmis-
hahmo, ikään kuin kädet koholla 
minua tervehtien. Se ponnahti esiin 
kallion uumenista, kuuden vuosi-
tuhannen takaisesta piilostaan kuin 
pohjoinen Hermes, viestintuoja men-
neisyydestä. Kuva siirtyi kalliopinnal-
ta mieleeni, aivan samoin kuin se oli 
aikoinaan siirtynyt tekijänsä kampa-
keraamisen kulttuuriin metsästäjän 
mielestä kalliopinnalle. Kokemus oli 
järkyttävä. Ennen tuon kuvan löyty-
mistä ja sen luonteen tiedostamista, 
siirtymistä tutkimuksen piiriin se aje-
lehti jossain ajan ja paikan ulkopuolel-
la, irrationaalisessa maailmassa. Nyt 
siitä tuli arvokas osa menneisyytem-
me verkostoa, kulttuurimme juuria.

Pakanavuoren 4,5 metriä levyi-
sessä maalauksessa on ollut aikoi-

naan monta kuviota, mutta aika on 
syönyt ne pois punamullan päälle ki-
teytyneestä piidioksidista huolimat-
ta. Laajimmassa ja yhtenäisimmäs-
sä värialueessa vasemmalla erottuu 
juuri ja juuri kaksi fragmentaarista 
ihmishahmoa. Kädet kohollaan ole-
vasta ihmisestä yläviistoon oikealle 
erottuu pieni kokonaan väritetty 
hirvi ja ihmisen oikealla puolella on 
tunnistamaton yläviistoon suuntau-
tuva kuvio. Näiden yläpuolelle ko-
hoaa pystysuuntainen värialue, jossa 
on todennäköisesti ollut useita ku-
vioita. Maalauksen pääkuvio edus-
taa adorantiksi, palvojaksi kutsuttua 
hahmoa. Se on kuvattu kädet ko-
hollaan, samalla tavoin kuin kristil-
lisessä ikonografiassa Jeesus ilmentää 

kulttuuriymPäristö

Joki, kallio ja maalaus

siunausta. Yhtä lailla kyseessä voisi 
olla tanssiva ihminen.  

Kävin kyselemässä kallion laella 
olevasta talosta, mistä sen erikoinen 
nimi saattaisi johtua. Talossa asuva 
vanha mies kertoi kuulleensa peri-
mätiedosta, jonka mukaan ”kallion 
laella ovat pakanat muinoin tanssi-
neet ja peliänsä pitäneet”. Pakana-
vuori on ainoa maamme kalliomaa-
laus, johon liittyy tämäntyyppinen 
perimätieto, ns. narratiivi. Sen to-
distusarvo on tietysti hauras ja mo-
niselitteinen, mutta avoin moneen 
suuntaan. Kallion omalaatuinen 
rakenne on voinut panna ihmisten 
mielikuvituksen liikkeelle jo satoja 
vuosia sitten ja kansoittanut kallion 
laen tasaisen pinnan muinaisilla 
tanssijoilla. 

Kuulin muutama vuosi sitten, 
että Pakanavuoren maalauksia on 
töhritty sinisellä värillä. Taasko, 
hätkähdin tuskastuneena! Paikal-
lisessa Virtakiven venesatamassa 
oli aina maalattu ja kunnostettu 

veneitä ja samalla oli innostuttu 
vetäisemään puumerkkejä vieressä 
kohoavan kallion sileään, vaaleaan 
kohtaan. Löydettyäni kalliomaala-
uksen poistin seuraavana vuotena 
maalausalueen vasemmalta puolelta 
muutaman nimikirjaimen Nitro-
morsilla, maalinpoistoaineella. Työ 
onnistui hyvin eikä alla olevan pu-
naväri vahingoittunut millään lail-
la. Muutamaa vuotta myöhemmin 
samaan paikkaan ilmaantui Heil 
Hitler-teksti, jonka poisti puolestaan 
Museovirasto.

Pakotin itseni lopulta käymään 
Pakanavuorella. Näky vihlaisi miel-
täni rajusti. Töhertäjä oli tiennyt 
tarkkaan mitä teki. Adorantti, kuu-
dentuhannen vuoden takainen ystä-
väni oli peitetty kirkuvan sinisellä 
värillä, joka ilmeisesti on pahinta 
mahdollista laatua, alkydiväriä. 
Mistään sattumasta ei voi olla kyse. 
Teko oli röyhkeä provokaatio, jossa 
hyökättiin tietoisesti kulttuuriperin-
nettä ja sen statusta vastaan. Kalliota 

oli töhritty mielenosoituksellisesti 
muuallakin samalla värillä.  

Kalliomaalauksia on töhritty jon-
kin verran aikaisemminkin maas-
samme. Tunnetuin on maamme 
pohjoisimman kalliomaalauksen 
Suomussalmen Värikallion maalauk-
sen tervaaminen. Asialla lienee ollut 
paikallinen kala-ukko, joka sydämis-
tyi kalaisan onkipaikkansa menettä-
misestä paikalle tunkevien turistien 
vuoksi. Terva katosi kuitenkin au-
ringon ja sään ansiosta muutamas-
sa vuodessa ja alta paljastui entistä 
ehompi kalliomaalaus, jonka päältä 
terva oli hävittänyt rupijäkälän, kal-
liomaalausten pahimman vihollisen.

Pakanavuoren maalauksen pää-
kuvion puhdistamista ei voida enää 
lykätä. Muinaismuistolaki velvoittaa 
Museoviraston tekemään sen. Sa-
malla Museovirasto voisi – vihdoin-
kin - puhdistaa jäkälästä myös Ver-
lan kalliomaalauksen. Puhdistin sen 
1976, seuraavana vuonna sen löyty-
misen jälkeen ja nyt se on jäänyt niin 
pahasti jäkäläkasvuston alle, ettei se 
enää kelpaa edes nähtävyydeksi.    

Kulttuuriperinteen ja luonnon tu-
hoaminen on yksi ja sama asia. Rai-
vokkaasti etenevä teknologia uhkaa 
yhtälailla molempia. Tuhoamme 
niissä peruuttamattomalla tavalla 
arvoja, jotka ovat oman olemuksem-
me syvimpiä juuria, ja irtaudumme 
samalla omasta eksistenssistämme. 
Muinaisjäännökset ovat itseisarvo-
ja, korvaamattomia dokumentteja 
ajallisesti yksisuuntaisesta, joka vai-
heessaan ainutkertaisesta kulttuu-
rievoluutiosta. Niiden tuhoutumi-
sen mukana häviää myös se ikivanha 
emomaisema, jossa ne ovat syntyneet 
ja kehittyneet.    

timo	miettinen
arkeologi

Järkyttynyt professori 
Matti Saarnisto tutkii 

Pakanavuoren pilattua 
kalliomaalausta.

Virtakivessä Pakana-
vuori, maailmanvuori ja 
Kymijoki, elämänvirta 

kohtaavat.

R
IS

T
o

 H
A

M
A

R
I

T
IM

o
 M

Ie
T

T
In

e
n



5150

 

KCL Kymen Laboratorio Oy 
Monipuolista laboratorioanalytiikkaa   

mm. ympäristösektorille 
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    Puh. (05) 544 3300 www.kclkymlab.fi
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     Tapiontie 2 C 
     45160  KOUVOLA 
     puh. (05) 5445 920 

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

   

WOIKANTORI

kamerat     kiikarit     kuvapalvelut

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

Tämänkin julkaisun visun takana 

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

Vieraile osoitteessa taikasipuli.fi
 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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 Palkittu laatulehti
 Salli-jounalisti-palkinto 

2014 
Vuoden yleisölehti 2013  
paras aikakauslehden 
kansi 2012 
Vuoden taittaja 2011 
Vuoden kirjoittava

 toimittaja 2011 
 Vuoden laatulehti 2011
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Suomen Luonto kertoo 
tuoreimman luontotiedon 
ja taustat ajankohtaisiin 
ympäristökysymyksiin.

Tilaa 
Suomen Luonto:. www.suomenluonto.fi /  
   lehtitilaus. tilaajapalvelu@sll.fi  .  puhelimitse: 
 (09) 2280 8210, 
    ark. klo 9–15

Suomen Luontoa 
julkaisee Suomen 
luonnonsuojelu-
liitto ry. 
Tilaamalla lehden 
tuet luonnon-
suojelutyötä.

KYMMENEN VUODENAIKAA SUOMEN LUONNOSSA
www.suomenluonto.fi 

 Palkittu laatulehti

Suomen Luonto:
www.suomenluonto.fi /  

tilaajapalvelu@sll.fi 

TYTÖNKORENTO TUTKII MAAILMAA SANIAISEN KÄTKÖISTÄ. 
SEN TUHANNET OSASILMÄT TUOTTAVAT MAHDOLLISIMMAN 
TARKAN KUVAN YMPÄRISTÖSTÄ. SUOMEN LUONTO 
PITÄÄ PALKITUN* AIKAKAUSLEHDEN KEINOIN LUKIJANSA 
KARTALLA LUONTOMME NÄKYMISTÄ. 

*

Tilaa nyt!
www.suomenluonto.fi /lehtitilaus

TYTÖNKORENTOTYTÖNKORENTO TUTKII MAAILMAA SANIAISEN KÄTKÖISTÄ. 

TARKKANA LUONNOSSA


