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Esipuhe 
 

Upseeripuisto sijaitsee Lappeenrannassa ja on osa historiallista Rakuunamäen varuskunta-

aluetta. Matkaa selvitysalueelta kaupungin ydinkeskustaan on noin 500 metriä.  Upseeripuisto 

sijaitsee varuskunta-alueen länsilaidalla, Saimaan rannalla. Maa-alue kuului pitkään 

Puolustuslaitokselle, mutta se on nykyisin pääosin Lappeenrannan kaupungin hallinnassa. 

Rannan myötäisesti kaartelevan Upseeritien varrella sijaitsevat yhä toiminnassa oleva 

Upseerikerho sekä yksityisasunnoiksi muutetut Komentajan talo, leivintupa sekä upseerien 

asuintalot. Pohjoisessa puisto rajoittuu Saunarannanpuistoon, jossa sijaitsevat muun muassa 

alun perin rakuunarykmentille rakennettu saunarakennus ja pesutupa. 1700-luvulla tällä 

alueella sijaitsi Saimaan soutulaivaston tukikohta. Eteläsuunnassa Upseeripuisto rajoittuu 

Fazer Makeiset Oy:n tehdasalueen. Rannassa kulkee puistokäytävä, joka pohjoisessa yhtyy 

Tyysterniemeen jatkavaan jalkakäytävään ja etelässä kulkee rannan myötäisesti Fazerin 

tehtaiden ohi Huhtiniemen suuntaan. 

Varuskunta-alueen kasvillisuutta kartoitettiin jo 1960-luvulla, kun Marja-Leena Kivelä tutki 

pro gradu -tutkielmassaan Linnoituksen ja osin Rakuunamäen kasvillisuuden suhtautumista 

maaperän pH-arvoon.  Viimeksi Upseeripuiston kasvillisuutta on kartoitettu kesällä 2003 osana 

Raija Auran toteuttamaa Rakuunamäen kasvillisuusselvitystä. Tämän kasvillisuusselvityksen 

yhtenä tarkoituksena on palvella kulttuuripolkuhanketta, jota johtaa Rakuunamäen 

asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tom Jokinen. Rakuunamäellä kulkevan kulttuuripolun 

tarkoituksena olisi tutustuttaa kulkija menneiden vuosisatojen elämään historiallisella 

varuskunta-alueella. Kulttuuripolku pitäisi sisällään myös luontopolun eli Upseeripuiston läpi 

kulkevan rantaraitin. Upseeripuiston alueella kasvillisuus on varsin monilajista, ja rannassa 

sekä rantaa kohti laskevalla rinteellä kasvaa viljelyjäänteinä useampia koristekasveja. 

Pientareilla esiintyy arvokasta ketokasvillisuutta, jota myös Rakuunamäen asukkaat ovat 

hoitaneet vapaaehtoisesti. Erityisen arvokkaita ovat Upseeripuistossa runsaslukuisina 

esiintyvät jalot lehtipuut. Lisäksi rakentaminen sekä liikenne ovat nykyisin verrattain vilkaista 

Rakuunamäen alueella, ja kaupungin ympäristötoimi pyrkii huomioimaan kasvillisuuden 

kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakuunamäen piha-alueiden hoitoa on vaikeuttanut 

se seikka, että osa alueista nykyisin yksityisille, osa kaupungille ja osa on edelleen varuskunnan 

(Senaatti-kiinteistöt) hallinnassa.   
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Tämä maisema- ja kasvillisuusselvitys on toteutettu Lappeenrannan kaupungin 

ympäristötoimen toimeksiantona ja yhteistyönä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-

Karjala-instituutin kanssa. Erityiskiitokset haluan osoittaa tiedonannoista Rakuunamäellä 

sotien jälkeisinä vuosina asuneelle Keijo Vartiaiselle, Lappeenrannan kaupungin entiselle 

puutarhurille Arto Pulkkiselle, kaupunginpuutarhuri Hannu Toloselle, Rakuunamäen 

asukkaalle Jarmo Niemiselle sekä varusmiespalveluksensa aikoinaan Rakuunamäellä 

suorittaneelle, alueella asuneelle ja työskenneelle majuri Seppo Torrille. Selvityksessä käytetyt 

valokuvat ovat allekirjoittaneen ottamia, mikäli toisin ei mainita.  

 

25.2.2015 

 

Tiina Kolari 
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Upseeripuisto 
 

Varuskunta-alueen historiaa lyhyesti  

 

Saimaan rannalla sijaitseva Upseeripuisto on osa historiallista Rakuunamäen varuskunta-

aluetta. Vuodesta 1809 itsenäistymiseen saakka Suomi oli Venäjän keisarikunnan 

Autonominen Suuriruhtinaskunta. Suomen Sotaväki luotiin 1881, ja kokonaan suomalaisista 

joukoista koostunut Rakuunarykmentti perustettiin vuonna 1889. Rykmentti sijoitettiin 

Lappeenrantaan aivan kaupungin keskustan tuntumaan. Lappeenrannan kaupunki luovutti 

maata maksutta Suomen ratsuväelle, ja kasarmialueen rakentaminen päästiin aloittamaan 

kesällä 1889. Varuskunta valmistui lopullisesti kesällä 1893.  

 

Rakuunamäen varuskunta-alue vuonna 1925. Kuvan oikeassa reunassa erottuvat 

Upseeritien varrella sijaitsevat Upseerikerho, Komentajan talo, leivintupa, Reichardtin 

huvila sekä upseerien asuinrakennukset.  
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Upseerien käyttöön tarkoitetut rakennukset sijoitettiin varuskunta-alueen länsirannalle, 

nykyisen Upseeripuiston alueelle. Saimaan rannan myötäisesti kaartelevan Upseeritien varrelle 

rakennettiin varuskuntaelämän keskuksena toiminut Upseerikerho ja sen viereen Komentajan 

talo sekä leivintupa tien vastakkaiselle laidalle. Kaksi kaksikerroksista upseerien asuintaloa 

sijoitettiin hieman pohjoisemmaksi Upseeritien varrelle. Lisäksi rantaan sijoitettiin saunat, 

pyykkitupa ja pumppulaitos. 

Kasarmialueen rakennustöiden alkaessa Saimaan rannassa Upseeritie 8 tontilla sijaitsi 

viipurilaisen tukkukauppias Reichardtin huvila. Hän oli vuokrannut tilan kaupungilta jo ennen 

varuskunta-alueen rakennustöiden aloittamista. Huvilan tarkka rakennusvuosi ei ole tiedossa, 

mutta oletettavasti se on valmistunut jo ennen vuotta 1885 (Lappeenrannan Sanomien ilmoitus 

13.10.1885 kyytitaksoista rautatieasemalta Reichardtin huvilalle). Kaupungin luovuttaessa 

maata ratsuväen käyttöön Reichardtin huvilan maa-alue pysyi kaupunginvaltuuston asettaman 

erityisehdon mukaisesti kaupungin hallussa. Reichardt yritti ostaa vuokraamansa tontin jo 

vuonna 1894, mutta kaupunki suostui myymään tontin vasta vuonna 1898. Tuolloinkin kaupan 

edellytyksenä oli, ettei tontille saisi rakentaa uusia rakennuksia huvilan lisäksi. Reichardtin 

huvila jäi osittain varuskunta-alueen sisään eristyksiin.    

 

Rakuunarykmentti toimi Lappeenrannassa vuoteen 1901, jolloin se lakkautettiin uuden 

asevelvollisuuslain sekä kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin ja Rakuunarykmentin 

komentajan eversti Schaumanin välille syntyneiden ristiriitojen myötä. Lakkauttamisen jälkeen 

Rakuunamäelle saapui venäläisistä joukko-osastoista koottu 55. Suomenmaalainen 

Rakuunarykmentti. Tämä venäläisen sotaväen aikakausi päättyi kansalaissodan alkaessa 

tammikuussa 1918. Tuolloin varuskunta-alue toimi lyhyen aikaa ensin punaisten 

harjoituspaikkana ja sitten punavankileirinä valkoisten vallattua alueen. Vuoden 1918 toisella 

puoliskolla Suomen tykistökoulu toimi Rakuunamäellä neljän kuukauden ajan.  

Itsenäiselle Suomelle perustettiin ratsuväkiprikaati vuonna 1921, ja ratsuväki palasi 

Lappeenrantaan. Rakuunat olivat näyttävä osa kaupungin katukuvaa etenkin 1930-luvulla. 

Sotavuosina Rakuunamäen varuskunta alue toimi tärkeänä huolto- ja täydennyskeskuksena. 

Jatkosodan päätyttyä ratsuväkiprikaati kuitenkin lakkautettiin, ja Rakuunamäelle sijoitettiin 

tykistöä. Viimeiset hevoset Rakuunamäeltä poistuivat 1960-luvun aikana. Tarkemmin 

varuskunta-alueen historian vaiheita on tarkasteltu muun muassa Olli Immosen 

Lappeenrannan varuskuntahistoria -teoksessa.  
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Nykyisin Rakuunamäellä toimii osia Puolustusvoimien Maasotakoulusta. Vanhan varuskunta-

alueen rakennukset ovat osittain Puolustusvoimien ja osittain siviilihallinnon käytössä. 

Upseerikerholla kerhoravintolaa ylläpitää jo yli 60 vuotta sitten perustettu Lappeenrannan 

Upseerikerho ry. Komentajan talo, leivintupa sekä alun perin upseerien asuinrakennuksiksi 

rakennetut talot ovat muutettu yksityisasunnoiksi. Lisäksi Rakuunamäelle on rakennettu viime 

vuosikymmeninä useampia uudisrakennuksia vanhan varuskunta-alueen rakennusten 

arkkitehtuurin hengessä.  

 

Chymoksen tehdas sekä sen taakse jäävä Upseerikerho 1930-luvulla (Pentti Kivistön 

kokoelma). 

 

Varuskunnan merkitys kasvillisuuden kannalta 

 

Varuskunta on vaikuttanut oleellisesti sekä Rakuunamäen että Linnoituksen kasvillisuuteen. 

Venäjältä tuodun viljan ja hevosille tarkoitetun rehun mukana Kaakkois-Suomeen saapui 

useampia kasvitulokkaita. Näihin sotilastulokkaisiin kuuluvat muun muassa harmio (Berteroa 

incana) ja ukonpalko (Bunias orientalis), jotka molemmat löytyvät myös Upseeripuiston 

alueelta. Asutus ja puutarhakulttuuri ovat vaikuttaneet paikalliseen kasvillisuuteen jo 1700-

luvulta lähtien. Upseeripuiston alueella esiintyy edelleen viljelyjäänteinä useampia 

koristekasveja, ja yksi tyypillisimmistä vanhan asutuksen ilmentäjälajeista on etukannen 
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tummatulikukka (Verbascum nigrum). Lisäksi Linnoitus on ollut vilkas liikennepaikka jo 

satojen vuosien ajan, ja etenkin 1800-luvulla parantuneiden liikenneyhteyksien myötä 

useammat tulokaslajit levisit Lappeenrannan alueelle ja vakiinnuttivat asemansa lajistossa 

myöhemmin 1900-luvulla. Tällaisia liikenteestä hyötyneitä lajeja Upseeripuiston alueella ovat 

muun muassa rohtomesikkä (Melilotus officinalis) ja kanadankoiransilmä (Conyza 

canadensis).  

Vaikka Reichardtin huvilasta ei valitettavasti ole tiedossa valokuvamateriaalia, sivun 10 

kuvasta voidaan nähdä miltä Upseeripuiston maisema on näyttänyt 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteessa. Kyseinen valokuva on oletettavasti otettu aivan 1900-luvun alussa, jolloin rannassa 

upseerien asuinrakennusten kohdalla (Upseeritie 10–12) on sijainnut kaavoitettu puutarha ja/tai 

kasvimaa. Rannan kasvillisuus on ollut selvästi avoimempaa nykypäivään verrattuna, ja 

alueella on kulkenut selvärajaiset puistokäytävät asuinrakennuksilta alas rantaan. 

Puistokäytävät ovat nähtävissä myös Maasotakoululla esillä olevista 

maisemasuunnitelmapiirroksissa.  

Jatkosodan jälkeen vuoteen 1955 asti Reichardtin huvilassa (tuolloinen osoite Upseeritie 3) 

asui Keijo Vartiainen vanhempiensa kanssa. Tuohon aikaan hänen isänsä ratsumestari Veikko 

Vartiainen palveli Uudenmaan rakuunarykmentissä Rakuunamäellä. Vartiaisen tiedonannon 

mukaan hänen äitinsä Maire (os. Cooper) piti kotona puutarhaa ja palstoja oli myös aivan 

Upseeritien laidalla. Rannan puolella rinteessä sijaitsi kasvatuslaatikoita, joissa viljeltiin 

kasviksia ja vihanneksia. Hieman pohjoisempana rinteessä kasvoi marjapensaita sekä 

luumupuita.   

Reichardtin huvila on tiettävästi purettu 1950- ja -60-lukujen vaihteen tienoilla. Majuri Seppo 

Torrin tiedonannon mukaan huvila on ollut vielä ränsistyneenä pystyssä hänen tullessa 

varusmieheksi Lappeenrantaan vuonna 1958. Kun Torri vuonna 1961 saapui uudelleen 

Lappeenrantaan kadettikokelaaksi, oli huvila tuolloin jo purettu.  
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Postikorttinäkymä Saimaalta kohti upseerien asuinrakennuksia 1900-luvun alussa 

(Pentti Kivistön kokoelma). 

 

Näkymä Upseeritie 10–12 alapuolisella rinteellä kesällä 2014. 
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Fazer Makeisten Lappeenrannan tehdas sekä sen pohjoispuolelle jäävä 

varuskunta-alue ympäristöineen heinäkuussa 2014 (Lento Juha Varis, kuvaus 

Pertti Kolari). 

 

Upseerikerhon eteläpääty (Tykistöpää) heinäkuussa 2014. 
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Uudisrakentamista Reichardtin huvilan alueella (Upseeritie 8). As Oy 

Upseeripuiston rivitalot valmistuivat vuonna 2004. Taustalla on vuonna 1893 

valmistunut upseerien asuintalo (Upseeritie 10). 
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Kasvillisuuskartoitusalue ja -menetelmät 
 

 

Upseeripuiston kasvillisuuskartoitusalue 

 

Upseeripuiston kasvillisuusselvityksessä kasvillisuus määritettiin Upseeritien ja rantapolun 

väliseltä rinteeltä sekä rantavyöhykkeeltä. Eteläpäädyssä selvitysalue rajautuu entisen 

Chymoksen ja nykyisen Fazer Makeisten tehtaan alueeseen, ja selvitysalueen itäpuolelle jäävät 

varsinainen varuskunta-alue rakennuksineen. Upseeripuistoon lukeutuva rinne Upseeritien 

itäpuolella, sekä Upseerikerhon ja Komentajantalon piha-alueet jätettiin selvityksen 

ulkopuolelle.  

Kasvillisuus kartoitettiin maastokäynnein heinä- ja elokuun 2014 aikana. Maastokäyntejä 

kertyi kesän aikana 12 kappaletta, ja ne toteutettiin 2.7.2014, 6.7.2014, 9.7.2014, 14.7.2014, 

16.7.2014, 18.7.2014, 22.7.2014, 24.7.2014, 30.7.2014, 1.8.2014, 11.8.2014 sekä 24.8.2014. 

Maastokäynnit on suorittanut ja raportoinnista vastannut luonnontieteiden kandidaatti Tiina 

Kolari. Toteutettujen maastokäyntien aikana kirjattiin ylös alueella esiintyvät putkilokasvilajit 

sekä kasvillisuuden yleispiirteet. Sammalien ja jäkälien osalta on arvioitu vain silmämääräinen 
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peittävyys. Lisätietoa Upseeripuiston kasvillisuudesta saatiin Lappeenrannan 

kaupunginpuutarhuri Hannu Toloselta sekä Rakuunamäen asukkaalta Jarmo Niemiseltä, joka 

on aktiivisesti hoitanut alueen kasvillisuutta. Maastokäyntien lisäksi Juha Varis ja Pertti Kolari 

Etelä-Karjala-instituutista toteuttivat selvitysalueella kesän 2014 aikana ilmakuvaukset, ja 

näitä ilmakuvia on hyödynnetty raportoinnissa.  

Tässä selvityksessä kuvaillaan Upseeripuiston kasvillisuuden yleiset piirteet ja käsitellään 

alueella havaittuja silmälläpidettäviä, haitallisiksi vieraskasvilajeiksi luokiteltuja sekä muita 

huomionarvoisia kasvilajeja. Lisäksi kaikki alueelta määritetyt putkilokasvit ovat esitetty 

lajilistassa, jossa lajit ovat luokiteltu sanikkaisiin ja siemenkasveihin sekä siemenkasvit 

edelleen puihin ja pensaisiin, ruohokasveihin sekä sara- ja heinäkasveihin. 
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Rakuunamäen alueen kiinteistökartta (Julkaisulupanumero MML 192/05 00 00/2015). 
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Kasvillisuus 
 

Yleiset piirteet 

 

Kaiken kaikkiaan kasvillisuusinventointialueelta määritettiin 175 kasvia lajilleen ja 7 lajia 

sukutasolle. Kasvillisuusselvitysalue käsitellään tässä yhteisessä kolmena alueena: 

Upseerikerhon eteläpuolelle jäävä lehtomainen rinne, pohjoispuolelle jäävä rinne sekä 

rantavyöhyke. Selvitysalueen eteläpäädyssä kasvillisuuden muodostavat pääasiassa lehdoille 

ja lehtomaisille elinympäristöille tyypilliset lajit, kun kangasmetsien ja pientareiden sekä 

muiden avoimien elinympäristöjen lajit runsastuvat liikuttaessa kohti pohjoista 

Saunarannanpuiston päätyä. Puusto on tiheää ja ruohokasvillisuus korkeaa melko lailla koko 

selvitysalueella. Myös ranta on sulkeutunut. Itiökasveja (sammaleet ja sanikkaiset) ja varpuja 

(selvitysalueella mustikkaa ja puolukkaa) esiintyy erittäin harvassa.  Lisäksi alueella esiintyy 

luontaisen kasvillisuuden seassa useita koristepensaita sekä muutamia ruohovartisia 

koristekasveja viljelyjäänteinä.  

 

Rinne Upseerikerholta etelään Fazer Makeisten tehtaalle 

 

Upseerikerhon eteläpuolelle jäävän rinteen alueella esiintyy runsaslukuisina useita arvokkaita 

lehtipuita. Näihin kuuluvat metsälehmus (Tilia cordata), metsävaahtera (Acer platanoides), 

saarni (Fraxinus excelsior), tammi (Quercus robur) sekä vuorijalava (Ulmus glabra).  

Kyseiset puulajit luokitellaan Suomessa jaloiksi lehtipuiksi. Nämä jalopuut ovat 

eteläisemmässä Euroopassa hyvinkin yleisiä lehtipuita, mutta Suomessa ne esiintyvät aivan 

levinneisyysalueidensa pohjoisimmilla rajoilla, ja niiden luontaiset elinympäristöt painottuvat 

Suomessa lounaaseen ja eteläisille rannikkoseuduille. Kaikki yllämainitut lehtipuut ovat 

vaateliaita ja esiintyvät tyypillisesti lehdoissa tai lehtomaisissa elinympäristöissä. Jalopuut ovat 

Suomessa myös suosittuja piha- ja puistopuita, joten esimerkiksi metsävaahteran kohdalla on 

usein vaikeaa erottaa luontaisesti esiintyvät ja viljelyksiltä karanneet yksilöt.  

Jalopuista runsaimpana alueella esiintyvät nykyisin saippumarjakasveihin (Sabindaceae) 

luettava metsävaahtera sekä vuorijalava, jonka hyvä tuntomerkki ovat sen erittäin karheat ja 

tyveltä epämukaiset lehdet. Metsävaahtera luokitellaan eteläboreaalisen Järvi-Suomen alueella 



19 
 

alueellisesti uhanalaiseksi, ja vuorijalava on rauhoitettu koko massa Ahvenanmaata myöten. 

Muita valtalajeja alueella ovat tuomi (Prunus padus) ja kotipihlaja (Sorbus aucuparia). 

Samaisesta rinteestä löytää myös siperianlehtikuusen (Larix sibirica), sekä useampia yksilöitä 

suomalaisille havumetsille tyypillisiä mäntyjä (Pinus sylvestris). Siperianlehtikuusi ei kuulu 

Suomen alkuperäiseen lajistoon, mutta on melko laajalti viljelty. Luontaisena 

siperianlehtikuusi esiintyy Pohjois-Venäjällä aivan puurajalla saakka. Varsinaista 

levinneisyysaluetta Suomen osalta ei voida rajata, sillä sen siperianlehtikuusen 

esiintymisalueet maassamme ovat pienehköjä ja hajanaisia. Kangasmetsille tyypillisiä varpuja, 

kuten mustikkaa ja puolukkaa ei tällä alueella esiinny. 

Kyseisessä rinteessä esiintyy myös useita ruohovartisia lehdoille tunnusomaisia lajeja. Näihin 

lukeutuvat muun muassa kyläkellukka (Geum urbanum), lehtohorsma (Epilobium montanum), 

lehtopähkämö (Stachys sylvatica), mustakonnanmarja (Actaea spicata), sudenmarja (Paris 

quadrifolia) sekä vuohenputki (Aegopodium podagraria). Pientareilla kasvillisuus on 

monilajisempaa ja tiheämpää kuin varsinaisessa rinteessä. Valtalajeina pientareilla esiintyvät 

vuohenputken ohella muun muassa ahomansikka (Fragaria vesca), aho- ja paimenmatara 

(Galium boreale, G. album), piharatamo (Plantago major), metsä- ja valkoapila (Trifolium 

medium, T. repens), voikukat (Taraxacum sp.) sekä useat heinäkasvit.  

Jalopuiden sekä etenkin kyläkellukan, mustakonnanmarjan, sudenmarjan ja syyläjuuren 

(Scophularia nodosa) esiintymät ovat merkki alueen rehevyydestä. Esimerkiksi alueella 

esiintyvät metsävaahterat, saarnet ja vuorijalavat sekä mustakonnanmarja ovat 

kalkinsuosijakasveja, mikä kertoo maaperän kalkkipitoisuudesta osaltaan johtuen Ihalaisten 

kalkkitehtaan pitkäaikaisesta toiminnasta. 
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Lehtorinne rannan suunnasta kuvattuna sekä kyseisessä rinteessä esiintyvä 

siperianlehtikuusi (Larix sibirica). 
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Lehdoille tyypillisiä kasvilajeja: mustakonnanmarja (Actaea spicata), lehtopähkämö 

(Stachys sylvatica) ja sudenmarja (Paris quadrifolia). 
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Rinne Upseerikerholta pohjoiseen kohti Saunarannanpuistoa 

 

Upseerikerhon kohdalla (Upseeritie 2) jyrkässä rinteessä kasvaa useita koristepensaita. 

Pihasyreenit, ruusut, pensaskanukat sekä ruostehappomarja ympäröivät rappusia, jotka 

laskevat Upseerikerholta rinteeseen. Rappusten kupeesta löytää myös perinteisiin 

koristekasveihin lukeutuvan lehtoakileijan (Aquilegia vulgaris). Kasvillisuus on kuitenkin tällä 

alueella niin tiheää, että rinne on paikoitellen hyvinkin vaikeakulkuista, eivätkä koristeelliset 

pensaat näy alas rantapolulle saakka. Etenkin pihlajat sekä metsävaahteran ja haavat taimet 

esiintyvät tällä kohtaa runsaslukuisina.  

 

Upseerikerho rannan suunnasta kuvattuna syyskuussa 2014. 

 

Komentajantalon (Upseeritie 4) alapuolisessa rinteessä kasvillisuuden muodostavat kuiville 

lehdoille tyypilliset lajit. Aluskasvillisuus on hyvin harvaa, ja kenttäkerroksen valtalajina 

esiintyy vuohenputki (Aegopodium podagraria). Varpuja ei tällä kohtaa esiinny. Puusto on 

melko tiheää, ja valtapuita ovat metsävaahtera ja mänty. Lisäksi alueella kasvaa useita 

metsälehmuksen kookkaita yksilöitä. Kesän 2003 selvityksessä tällä alueella havaittiin myös 

pähkinäpensas (Corylus avellana), joka metsävaahteran tavoin suosii kalkkipitoista maaperää.  

Upseeritie 8:n kohdalla rinteen kasvillisuus alkaa muistuttaa lehtomaista kangasta. Alus- ja 

kenttäkerroksen kasvillisuus on tiheämpää kuin etelämpänä rinteessä. Runsaina esiintyvät 
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muun muassa metsälauha (Deschampsia flexuosa), ahomatara (Galium boreale), hietakastikka 

(Calamagrostis epigejos) sekä sammaleista seinäsammal (Pleurozium schreberi). Lisäksi 

havaittiin yksittäinen kataja (Juniperus communis) sekä pienialaiset mustikan ja puolukan 

(Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea) esiintymät.  

Upseeritie 10:n kohdalla kuiville, avoimille elinympäristöille ominaiset kasvilajit, kuten 

ahomatara (Galium boreale), kultapiisku (Solidago virgaurea) ja metsäapila (Trifolium 

medium) yleistyvät. Rinteen yläpäästä löytää myös useampia punalehtiruusuja (Rosa glauca), 

pensaskanukoita (Cornus alba) sekä idänvirpi- ja pajuangervopensaita (Spiraea sp.).  

Valtapuina Upseeritie 10–12 kohdalla esiintyvät mänty (P. sylvestris) ja rauduskoivu (B. 

pendula). Pihlaja (S. aucuparia) ja metsävaahteran (A. platanoides) taimet esiintyvät kuitenkin 

edelleen yleisinä.  

 

 

 

Rinteen kasvillisuutta Upseeritie 8 kohdalla. 
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Rantavyöhyke 

 

 

Upseeripuiston rantavyöhyke pohjoiseen pumppuhuoneen kohdalla. 

 

Tässä selvityksessä rantavyöhykkeeksi luetaan rantaraitin länsipuolelle jäävä rantakaistale. 

Tällä alueella pohjakerroksen kasvillisuus, johon luetaan sammaleet, matalat varvut sekä 

sienet, on erittäin harvaa. Koko Upseeripuiston rantavyöhykkeellä havaittiin vain yhdet 

mustikan (Vaccinium myrtillus) ja puolukat (V. vitis-idaea) pienialaiset esiintymät. 

Kenttäkerroksen kasvillisuuden muodostavat pääosin korkeat heinä- ja ruohokasvit, ja 

lajistossa on useita lehdoille tai lehtomaisille metsille ominaisia lajeja, kuten lehtopähkämö 

(Stachys sylvatica). Valtalajeja ovat paikoittain tiheitä kasvustoja muodostavat maitohorsma 

(Epilobium angustifolium) ja vuohenputki (Aegopodium podagraria) sekä heinäkasveista 

korpikastikka (Calamagrostis phragmitoides).  Myös haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu 

jättipalsami (Impatiens glandurifera) muodostaa rannassa tiheitä kasvustoja. Puusto 

rantavyöhykkeellä on pitkälti lehtipuuvaltaista. Yleisimmät puulajit rannassa ovat 
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metsävaahtera (Acer platanoides), tervaleppä (Alnus glutinosa), rauduskoivu (Betula pendula) 

sekä kotipihlaja (Sorbus aucuparia).  

Lisäski rantavyöhykkeellä esiintyy useampia koriste- ja hyötykasveja. Näihin kuuluvat 

ruohovartisista keto- ja harjaneilikka (Dianthus deltoides, D. barbatus) sekä tummitulikukka 

(Verbascum nigrum). Puuvartisisista koriste- ja hyötykasveista rannassa esiintyvät 

idänvirpiangervo (Spiraea chamaedryfolia), pajuangervo (Spiraea sp.), pensasruusu (Rosa 

sp.), pihasyreeni (Syringa vulgaris), punaherukka (Ribes spicatum), suomenpihlaja (Sorbus 

hybrida) ja terttuselja (Sambucus recemosa).  

 

Koristekasvit 

 

Jäänteinä Reichardtin huvilan sekä Upseerikerhon alkuvaiheiden ajoilta Upseerikerhon 

alapuolisessa rinteessä esiintyy useampia ruusulajikkeita. Näiden tarkempi määrittäminen 

vaatisi kuitenkin ruusuasiantuntijoiden tietämystä. Rakuunamäen asukkaan Jarmo Niemisen 

tiedonannon mukaan Imatran Puutarhan Ystävät ry:n aktiivit järjestivät maisemakierroksen 

Upseeripuiston alueella kesällä 2012, ja tuolloin Upseerikerhon alapuolisesta rinteestä on 

määritetty hansaruusu, pietarinruusu sekä karoliinan- tai marianruusu. Samalla alueella 

esiintyy myös ruostehappomarja (Berberis vulgaris), jota on viljelty Pohjoismaissa jo satoja 

vuosia. Nykyisin ruostehappomarjan taimitarhatuotanto on kielletty, sillä laji toimii väli-

isäntänä viljakasveille hyvin haitalliselle mustaruostesienelle.  

Rantaraitin varrella sijaitsevan tenniskentän reunalla esiintyy koiranruusu (Rosa canina) ja 

hieman pohjoisempana rantapolun varrella morsiusruusuihin kuuluva papulanruusu (R. 

pimpinellifolia -ryhmä ’Papula’). Etelän suunnasta tultaessa papulanruusu jää polun oikeaan 

reunaan. Koiranruusu kasvaa maassamme luontaisena ainoastaan Ahvenanmaalla, mutta 

muualla Suomessa sitä esiintyy monin paikoin viljelyjäänteenä. Papulanruusu on Suomessa 

melko harvinainen eikä sen alkuperää tunneta aivan tarkalleen. Sen tiedetään kasvaneen 

Viipurissa sijainneen Papulan kartanon puutarhassa, minkä mukaan laji on saanut 

suomenkielisen nimensäkin. Papulanruusun vieressä kasvaa myös perinteisenä 

koristepensaana käytetty kiiltotuhkapensas (Cotoneaster lucidus). 
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Koiranruusu (Rosa canina) 

  

Punalehtiruusun (Rosa glauca) löytää Upseerikerhon eteläpuolelle jäävän rinteen alueelta. 

Kun saavutaan Upseeritietä pitkin etelän suunnasta Upseerikerholle päin, juuri ennen kerhon 

piha-aluetta Upseeritien vasemmasta reunasta kaartaa polku alas rantaan. Kookkaan 

punalehtiruusun kasvupaikka on tämän polun reunassa heti rinteen harjanteella. Lajin tunnistaa 

muun muassa sen melko pystystä kasvutavasta sekä sini-punertavista lehdistä. Sitä on viljelty 

Suomessa yleisesti koristepensaana viime vuosisadalta lähtien.  Saman polun reunassa 

punalehtiruususta hieman alempana rinteessä kasvaa alun perin Pohjois-Amerikasta kotoisin 

oleva lännenpensaskanukka (Cornus alba stolonifera). Rantaraitin varrella Upseerikerhon 

kohdalla kasvaa idänvirpiangervo (Spiraea chamaedryfolia) tiheänä kasvustona. Myös 

pajuangervoita esiintyy (Spiraea sp.) useassa kohtaa, muun muassa aivan rantaviivassa 

uimalaiturin kohdalla sekä rinteessä entisen Komentajan talon alapuolella. Punalehtiruusuja, 

pensaskanukoita ja angervoja löytää useampia yksilöitä myös rinteestä Upseeritie 10–12 

kohdalta.  

Rantapolun keskivaiheilla pienen sillan kohdalla pihasyreenit (Syringa vulgaris) muodostavat 

suojaisan lehtimajan. Pihasyreenien juurella kasvaa myös näyttäviä tummatulikukkia 

(Verbascum nigrum). Ruohovartisista koristekasveista Upseeripuiston alueella voi löytää myös  
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keto- ja harjaneilikoita (Dianthus deltoides, D. barbatus) monissa eri värisävyissä. Neilikat 

kasvavat rantavyöhykkeen pientareella uimalaiturin välittömässä läheisyydessä. Neilikoiden 

seassa kasvaa viljelyjäänteenä ukkomansikkaa (Fragaria moschata). Lisäksi entisen 

komentajan talon alapuolisessa rinteessä havaittiin yksittäinen, viljelyjäänteenä esiintyvä 

varjolilja (Lilium martagon). 

 

 

  

Punalehtiruusu (Rosa glauca) 
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Papulanruusu (Rosa pimpinellifolia -ryhmä) ja kiiltotuhkapensas (Cotoneaster lucidus) 
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Vanhoja pensasruusuja Upseerikerhon alapuolisessa rinteessä ja rantapolun varrella 

(Rosa sp.). 
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Pensaskanukka (Cornus alba) ja pajuangervo (Spiraea sp.) 
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Ketoneilikka Dianthus deltoides 'Arctic fire'

Harjaneilikka Dianthus barbatus

Harjaneilikka Dianthus barbatus
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Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit 

 

Suomessa lajien uhanalaisuusarviointi perustuu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton eli 

IUCN:n (International Union for Conservation of Nature) kehittämään 

uhanalaisuusluokitteluun. Luokituksessa käytetään apuna viittä eri kriteeriä. Mikäli yksikään 

kriteeri ei täyty, voidaan laji luokitella elinvoimaiseksi (LC). Mikäli jokin kriteereistä lähes 

täyttyy tai kyseessä olevan lajin tiedetään vähentyneen huomattavasti, luokitellaan se 

silmälläpidettäväksi (NT). Jos yksi tai useampi kriteeri täyttyy, luokitellaan laji johonkin 

kolmesta uhanalaisuusluokasta. Uhanalaisten lajien listan eli Punaisen listan muodostavat 

yhdessä vaarantuneiden (VU), erittäin uhanalaisten (EN) sekä äärimmäisten uhanalaisten (CR) 

lajien luokat.  

Upseeripuiston kasvillisuusinventoinnissa ei havaittu uhanalaisia putkilokasvilajeja. 

Silmälläpidettäviksi luokitelluista kasvilajeista Upseeripuiston alueella havaittiin ketoneilikka 

(Dianthus deltoides), kelta-apila (Trifolium aureum) sekä ojatädyke (Veronica beccabunga). 

Lisäksi alueella runsaana esiintyvä metsävaahtera (Acer platanoides) on luokiteltu alueellisesti 

uhanalaiseksi eteläboreaalisen Järvi-Suomen alueella.  

Purppuranpunaiselle ketoneilikalle ominaisimpia elinympäristöjä ovat nimensä mukaisesti 

kuivat kedot ja niityt. Nykypäivänä suurin uhka ketoneilikan häviämisen kannalta on ketojen 

ja muiden avointen alueiden umpeenkasvu. Nykyisellään Upseeripuiston alue rehevine 

rantavyöhykkeineen ei lukeudu ketoneilikan tyypillisiin elinympäristöihin, ja selvityksessä 

havaittiinkin vain kaksi yksittäistä ketoneilikan esiintymää. Esiintymät havaittiin nurmikolla 

uimalaiturin vierustalla Upseeritie 8:n alapuolella sekä pienellä avoimen kasvillisuuden 

alueella rantavyöhykkeen varrella. Jälkimmäisenä mainitulle alueelle raivattiin pieni 

levähdyspaikka puistonpenkkeineen loppukesästä 2014. Tulee seurata löytyykö ketoneilikkaa 

tältä alueelta seuraavien kesien aikana. Ketoneilikkaa on hyödynnetty myös koristekasvina, ja 

Upseeripuistossa esiintyy villiytyneenä myös ketoneilikan kaksivärinen lajike ’Arctic Fire’ 

sekä harjaneilikan (Dianthus barbatus) useita värimuotoja.  

Ketoneilikan tapaan myös kelta-apilan tyypillisimpiä elinympäristöjä ovat kuivat sekä avoimet 

alueet, kuten niityt ja tienvarsipientareet, ja pääuhkana on avointen alueiden umpeenkasvu. 

Valtakunnallisesti silmälläpidettäviin lajeihin luokitellun kelta-apilan esiintyminen painottuu 

juuri Etelä-Karjalaan sekä Savoon, eikä lajia ole luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi Etelä-

boreaalisen Järvi-Suomen alueella. Myös ketoneilikka esiintyy Etelä-boreaalisella alueella 
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melko yleisenä, eikä sitä ole luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi. Upseeripuiston 

kasvillisuusselvityksessä havaittiin yksi kelta-apilan esiintymä rantapolun varrelta Fazerin 

tehdasalueen läheisyydestä. Kuten ketoneilikan tapauksessa, kelta-apilan esiintymän kohdalle 

sijoitettiin yksi puistopenkeistä loppukesästä 2014.  

Sen sijaan valtakunnallisesti silmälläpidettävä ojatädyke on luokiteltu alueellisesti 

uhanalaiseksi etelä-boreaalisen Järvi-Suomen alueella. Suomessa ojatädyke esiintyy yleisenä 

vain Ahvenanmaan alueella, mutta muualla Suomessa esiintymät ovat harvassa. Ojatädyke on 

kosteiden paikkojen laji, ja nimensä mukaisesti sille tyypillisimpiä elinympäristöjä ovat muun 

muassa rehevät ojat, lammikot, rannat ja purot. Useimmiten laji esiintyy hitaasti virtaavassa 

vedessä, ja lajille tyypilliseen tapaan ojatädykkeen esiintymä havaittiin Upseeripuistossa aivan 

rantaviivan tuntumassa. Rantavyöhykkeen pensoittuminen ja rehevöityminen eivät välttämättä 

sinällään ole uhka ojatädykkeen esiintymiselle, mutta haitallinen vieraskasvi jättipalsami 

(Impatiens glandulifera) voi Upseeripuiston alueella levitessään syrjäyttää tieltään kaiken 

muun kasvillisuuden ojatädykkeen mukaan lukien.  

 

 

Ketoneilikka (Dianthus deltoides) 
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Kelta-apila (Trifolium aureum) 

 

Ojatädyke (Veronica beccabunga) 
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Haitalliset vieraslajit 

 

Vieraslajeiksi kutsutaan sellaisia lajeja, jotka ovat ihmisen toiminnan myötä, joko tahattomasti 

tai tahallisesti levinneet uusille elinalueille. Suomen Maa- ja metsätalousministeriön laatimassa 

Kansallisessa vieraslajistrategiassa vieraslajit ovat luokiteltu 1) haitallisiin sekä 2) 

tarkkailtaviin tai paikallisesti haitallisiin vieraslajeihin. Haitalliseksi vieraslaji määritellään, 

kun se onnistuu vakiintumaan osaksi uutta elinympäristöään ja aiheuttaa selkeää vahinkoa 

ekosysteemille, alkuperäislajistolle, viljelykasveille tai metsätaloudelle. Haitalliset 

vieraskasvit voivat aiheuttaa myös taloudellista vahinkoa sekä esteettisiä tai sosiaalisia haittoja. 

Tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi määritellään Kansallisessa vieraslajistrategiassa 

sellainen vieraslaji, joka on 1) Suomen rajojen ulkopuolella haitalliseksi todettu vieraslaji, 

jonka todennäköisyys saapua Suomeen on suuri, tai 2) Suomessa (paikallisesti) esiintyvä 

vieraslaji, joka olosuhteiden muuttuessa voi muuttua haitalliseksi. 

Kesän 2014 maastokäynneillä Upseeripuistossa havaittiin seitsemän haitalliseksi vieraslajiksi 

luokiteltua putkilokasvilajia: amerikanhorsma (Epilobium adenocaulon), jättipalsami 

(Impatiens glandulifera), jättitatar (Fallopia sachalinensis), karhunköynnös (Calystegia 

sepium), komealupiini (Lupinus polyphyllus), paimenmatara (Galium album) ja terttuselja 

(Sambucus racemosa). Lisäksi alueella havaittiin kanadankoiransilmän (Conyza canadensis) 

esiintymä. Kyseinen laji on luokiteltu tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi.  

Havaituista haitallisista vieraslajeista selkeää haittaa Upseeripuiston alueella aiheuttaa 

jättipalsami, joka kasvaa tiheinä kasvustoina rantaviivassa Saunarannanpuistosta Fazerin 

tehtaalle saakka, sekä varsinaisen kasvillisuuskartoitusalueen ulkopuolella 

Korkkitehtaanrantaan kulkevan rantapolun varrella. Jättipalsamin alkuperä on läntisellä 

Himalajalla. Suomeen laji on tuotu koristekasviksi kotipuutarhoihin, joista se levisi tehokkaasti 

luontoon 1990-luvulla. Nykyisin laji esiintyy yleisenä etenkin kosteilla kasvupaikoilla, joissa 

se lisääntyy helposti ja on levinnyt pitkälle Lappiin saakka. Kookkaana ja nopeasti lisääntyvänä 

laji valtaa kasvualaa ja tukahduttaa alleen rantavyöhykkeen alkuperäisen kasvillisuuden.   

Jättipalsamin ohella erityisesti karhunköynnös ja komealupiini voivat vaikuttaa alueen 

alkuperäislajistoon, mikäli niiden esiintymät pääsevät leviämään. Myös karhunköynnös on 

tuotu Suomeen alun perin koristekasviksi. Kartoitusalueella laji esiintyy rinteessä 

Upseerikerhon piha-alueen läheisyydessä. Toistaiseksi laji ei ole päässyt leviämään kovinkaan 

laajalle alueelle, mutta köynnöstävän kasvutapansa vuoksi se tekee maastosta vaikeakulkuisen 
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Jättipalsami (Impatiens glandulifera) Upseeripuistossa heinäkuussa 2014. 
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 ja se voi kasvaa jopa neljämetriseksi yhden kasvukauden aikana. Sen sijaan komealupiinia 

havaittiin kesän 2014 selvityksessä vain yksi kappale, mutta komealupiinit lisääntyvät erittäin 

tehokkaasti, rehevöittävät maaperää ja tukahduttavat nopeasti alkuperäisen kasvillisuuden. 

Lisäksi havaittu yksilö esiintyi aivan silmälläpidettäväksi luokitellun ojatädykkeen 

välittömässä läheisyydessä. Komealupiinin hävittäminen on erittäin vaikeaa, mikäli se on 

päässyt levittäytymään laajalle alueelle, sillä sen siemenet säilyvät maaperässä 

vuosikymmeniä. Näin ollen olisi erittäin tärkeää varmistaa jo tässä vaiheessa, että komealupiini 

ei pääse levittäytymään laajemmalle Upseeripuiston alueella.  

Muista havaituista haitallisista vieraslajeista ei näyttäisi olevan Upseeripuiston alueella yhtä 

selkeää haittaa. Amerikanhorsma kilpailee kasvualasta Suomessa alkuperäisenä esiintyvien 

pienten horsmalajien kanssa, mutta se esiintyy maassamme jo niin laajalle levinneenä, että sen 

torjuminen on jo lähes mahdotonta. Upseeripuiston alueella esiintyy amerikanhorsman rinnalla 

alkuperäislajistoomme kuuluva lehtohorsma (Epilobium montanum), josta amerikanhorsman 

erottaa nuijamaisesta luotista. Lehtohorsman luotti on 4-liuskainen.  

Karhunköynnös (Calystegia sepium) ja amerikanhorsma (Epilobium adenocaulon) 
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Silmälläpidettävien lajien (ketoneilikka, kelta-apila ja ojatädyke) sekä haitallisiksi 

vieraslajeiksi luokiteltujen karhunköynnöksen ja komealupiinin sijainnit 

Upseeripuistossa (kuva Pertti Kolari, grafiikka Kimmo Heikkilä). 

 

Muut huomionarvioiset kasvilajit  

 

Upseeripuiston alueella esiintyy useita mainitsemisenarvoisia, vakiintuneita tulokaslajeja. 

Harmio (Berteroa incana), idänukonpalko (Bunias orientalis) sekä paimenmatara (Galium 

album) ovat saapuneet Suomeen Venäjältä 1800- ja 1900-luvuilla sotaväen mukana.  

Valkokukkainen harmio (ks. takakansi) sekä idänukonpalko (kuva s. 49) esiintyvät 

alkuperäisinä eteläisen Venäjän kuivilla aroalueilla, josta lajit levisivät Suomeen Venäjän 

vallan aikana. Ennen vuotta 1881 Suomen suuriruhtinaskunnalla ei ollut ollut omaa armeijaa, 

vaan varuskuntien väki koostui venäläisistä sotajoukoista. Kyseiset lajit levisivät Suomeen, 

kun hevosille tarkoitettua rehua ja viljaa tuotiin sotaväen sijoituspaikkoihin kaukaakin 

Venäjältä. Idänukonpalko on levinnyt kulkuväyliä myöten luonnossamme 1910-luvulta alkaen. 

Alun perin sopeutumana kuiviin ympäristöolosuhteisiin ukonpalko kasvattaa pitkän 

paalujuuren, jonka avulla se valtaa Pohjolassa ravinteikkaita kasvupaikkoja. Suomessa 
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peltomaat näyttävät olevan kuitenkin 

liian happamia ukonpalolle, eikä siitä ole 

muodostunut yhtä kiusallista 

rikkaruohoa kuin esimerkiksi Ruotsissa. 

Nykyisin harmio ja idänukonpalko 

esiintyvät Suomessa vakiintuneina 

tulokkaina kuivilla elinympäristöillä; 

etenkin vanhoilla kasarmialueilla ja 

valleilla. Myös paimenmatara on 

alkujaan levinnyt Suomeen idästä 

heinänsiementen mukana. Nykyisin laji 

on varsin yleinen ja luokitellaan 

haitalliseksi vieraslajiksi, sillä se 

risteytyy menestyksekkäästi 

keltamataran kanssa, ja risteymät ovat 

monin paikoin syrjäyttäneet Suomen 

luonnossa alkuperäisen keltamataran. 

Upseeripuistossa paimenmatara ei 

kuitenkaan ole uhka alkuperäiselle kasvillisuudelle. 

Melko tuore tulokas luonnossamme on myös tahmeakarvainen ja keltamykeröinen 

tahmavillakko (Senecio viscosus), jonka löytää Upseeripuistossa muun muassa Upseeritien 

eteläpäädystä alas rantaan kaartavan hiekkatien pientareelta. Ensimmäiset havainnot 

tahtavillakon esiintymisestä Suomessa on tehty 1800-luvun loppupuolella. Laji saapui ensin 

Etelä-Suomen satamapaikkakunnille, joista se levisi rautateitä myöten sisämaahan. 

Myöhemmin tahmavillakko levisi Pietarin kautta Itä-Suomeen. Upseeripuistossa esiintyy myös 

tahmavillakon hyvin samannäköinen sukulaislaji peltovillakko (S. vulgaris), jolta kuitenkin 

puuttuvat kapean kielimäiset laitakukat, 

Mielenkiintoisia lajeja ovat myös rohto- ja valkomesikkä (Melilotus officinalis, M. albus). 

Alun perin mesikät ovat saapuneet Suomen satamiin jo purjelaivojen aikakautena. 

Valkomesikkä on myöhemmin levinnyt Suomen rautateiden varsille venäläisen siemenviljan 

mukana. Nykyisin mesikät ovat tyypillisiä monenlaisille kulttuurivaikutteisille paikoille ja 

nimensä mukaiseesti ovat oivallisia hunajakasveja. Suomessa valkomesikän levinneisyysalue 

painottuu rannikkoseuduille, kun taas hieman harvinaisempi rohtomesikkä näyttää menestyvän 

Tahmavillakko (Senecio viscosus) 



40 
 

paremmin sisämaassa. Upseeripuistossa rohto- 

ja valkomesikkä havaittiin pientareella 

rantapolun pohjoispäädyssä venelaiturin 

läheisyydessä. Loppukesästä 2014 

rohtomesikän esiintymisalueen kohdalle 

sijoitettiin puistopenkki, joten nähtäväksi jää 

tapaako rohtomesikän Upseeripuistosta tulevien 

kesien aikana.  

Heinäkasveista huomionarvoisia ovat erityisesti 

1800-luvulla Suomeen levinneet idänkattara 

(Bromus inermis) ja valkopiippo (Luzula 

luzuloides). Nykypäivänä idänkattara on Etelä- 

ja Keski-Suomessa paikoitellen melko yleinen, 

usein tiiviinä kasvustoina esiintyvä maanteiden 

ja rautateiden varsien laji. Upseeripuistossa sen 

tapaa muun muassa Upseeritien varrelta. Sen 

sijaan valkopiippo (kuva s. 48) on 

luonnossamme melko harvinainen. Valkopiipon 

levinneisyyden painopiste on Keski- ja Etelä-

Euroopan vuoristoseuduilla. Meillä laji esiintyy useimmiten villiintyneillä puistomailla ja 

vanhoissa puutarhoissa. Upseeripuistossa valkopiippo kasvaa tiiviinä kasvustona uimalaiturilta 

Upseeritielle nousevan polun oikealla puolella. Lappeenrannassa valkopiippo esiintyy 

runsaana myös Skinnarilan Hovin pihapiirissä. 

Vanhoihin kulttuurin seuralaiskasveihin lukeutuvat valkopiipon ohella seittitakiainen 

(Arctium tomentosum) ja tummatulikukka (Verbascum nigrum), jotka löytyvät rantapolun 

varrelta, pienen sillan vierellä kasvavien pihasyreenipensaiden juurelta. Mainitsemisen 

arvoinen on myös kosteilla elinympäristöillä viihtyvä karvahorsma (Epilobium hirsutum), 

jonka levinneisyysalue painottuu maassamme eteläisille rannikkoseuduille. Tämä kookas ja 

näyttävä laji kuuluu typen- ja kalkinsuosijakasveihin, joten karvahorman esiintyminen 

Upseeripuistossa kertoo alueen maaperän ravinteikkuudesta. Karvahorsman löytää rannasta 

ojatädykkeen välittömästä läheisyydestä (ks. karttakuva s. 37).  

Valkomesikkä (Melilotus albus) 
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Seittitakiainen (Arctium tomentosum) ja karvahorsma (Epilobium hirsutum) 
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Kasvilajisto 
 

Inventoinnissa kirjattiin yhteensä 182 lajia. Seuraavan luetteloon on merkitty 

silmälläpidettävä, haitallinen vieraslaji ja venäläistulokas seuraavasti: 

* IUCN:n uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä 

** Haitallinen vieraslaji 

*** Venäläistulokas 

 

Sanikkaiset 

 

Athyrium filix-femina   soreahiirenporras  

Dryopteris filix-mas   kivikkoalvejuuri 

Equisetum arvense   peltokorte 

E. sylvaticum    metsäkorte 

Pteridium aquilinum   sananjalka 

 

Siemenkasvit 

 

PUUT JA PENSAAT 

 

Acer platanoides   metsävaahtera 

Alnus glutinosa   tervaleppä 

A. incana    harmaaleppä 

Berberis vulgaris   ruostehappomarja 

Betula pendula   rauduskoivu 

Caragana arborescens   siperianhernepensas 

Cornus alba    pensaskanukka 

Cotoneaster lucidus   kiiltotuhkapensas 
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Fraxinus excelsior   saarni 

Juniperus communis   kataja 

Larix siberica   siperianlehtikuusi 

Lonicera xylosteum   lehtokuusama 

Picea abies    kuusi 

Pinus sylvestris   mänty 

Populus tremula   haapa 

Prunus padus   tuomi 

Quercus robur   tammi 

Ribes nigrum    mustaherukka 

R. rubrum    punaherukka 

Rosa canina    koiranruusu 

R. glauca    punalehtiruusu 

R. pimpinellifolia -ryhmä 'Papula'  papulanruusu 

Rosa sp.    muut pensasruusut 

Rubus idaeus    vadelma 

Salix alba    valkosalava 

S. aurita    virpapaju 

S. caprea    raita 

S. phylicifolia   kiiltopaju 

Sambucus racemosa   terttuselja  ** 

Sorbus aucuparia   kotipihlaja 

S. hybrida    suomenpihlaja 

Spiraea chamaedryfolia   idänvirpiangervo 

Spiraea sp.    pajuangervot 

Syringa vulgaris   pihasyreeni 

Tilia cordata    metsälehmus 
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Ulmus glabra   vuorijalava 

Viburnum opulus   koiranheisi 

 

RUOHOKASVIT 

 

Achillea millefolium   siankärsämö 

A. ptarmica    ojakärsämö 

Actaea spicata   mustakonnanmarja 

Aegopodium podagraria   vuohenputki 

Alchemilla sp.   poimulehdet 

Anthriscus sylvestris   koiranputki 

Aquilegia vulgaris   lehtoakileija 

Arctium tomentosum   seittitakiainen *** 

Artemisia vulgaris   pujo 

Barbarea vulgaris   peltokanankaali 

Berteroa incana   harmio  *** 

Bunias orientalis   idänukonpalko *** 

Calystegia sepium   karhunköynnös ** 

Campanula patula   harakankello 

C. rotundifolia   kissankello 

Capsella bursa-pastoris   lutukka 

Centaurea jacea   ahdekaunokki 

Chenopodium album   jauhosavikka 

Cirsium arvense   pelto-ohdake 

C. palustre    suo-ohdake 

C. vulgare    piikkiohdake 

Convallaria majalis   kielo 
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Conyza canadensis   kanadankoiransilmä 

Dianthus barbatus   harjaneilikka 

D. deltoides    ketoneilikka  * 

Epilobium adenocaulon   amerikanhorsma ** 

E. angustifolium   maitohorsma 

E. hirsutum    karvahorsma 

E. montanum    lehtohorsma 

Fallopia convulvus   kiertotatar 

F. sachalinensis   jättitatar 

Filipendula ulmaria   mesiangervo 

Fragaria moschata   ukkomansikka 

F. vesca    ahomansikka 

Galium album   paimenmatara **/*** 

G. boreale    ahomatara 

G. uliginosum   luhtamatara 

Geranium sylvaticum   metsäkurjenpolvi 

Geum urbanum   kyläkellukka 

Glechoma hederacea   maahumala 

Hieracium sp.   ukonkeltanot 

H. umbellata -ryhmä   sarjakeltanot 

Hypericum maculatum   särmäkuisma 

Impatiens glandulifera   jättipalsami  ** 

Knautia arvensis   ruusuruoho 

Lamium album   valkopeippi 

Lapsana communis   linnunkaali 

Lathyrus pratensis   niittynätkelmä 

Leucanthemum vulgare   päivänkakkara 



46 
 

Lilium martagon   varjolilja 

Linaria vulgaris   keltakannusruoho 

Lupinus polyphyllus   komealupiini  ** 

Lysimachia vulgaris   ranta-alpi 

Lythrum salicaria   rantakukka 

Maianthemum bifolium   oravanmarja 

Matricaria discoidea   pihasaunio 

Melamoyrum pratense   kangasmaitikka 

Melilotus albus   valkomesikkä 

M. officinalis    rohtomesikkä 

Mentha arvensis   rantaminttu 

Moehringia trinervia   lehtoarho 

Myosotis arvensis   peltolemmikki 

M. laxa    rantalemmikki 

M. sylvatica    puistolemmikki 

Myosoton aquaticum   vata 

Oxalis acetosella   käenkaali 

Paris quadrifolia   sudenmarja 

Persicaria amphibia   vesitatar 

Plantago major   piharatamo 

Polygonatum odoratum   kalliokielo 

Polygonum aviculare   pihatatar 

Potentilla argentea   hopeahanhikki 

Prunella vulgaris   niittyhumala 

Ranunculus acris   niittyleinikit 

R. repens    rönsyleinikki 

Rheum rhabarbarum   tarharaparperi 
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R. saxatilis    lillukka 

Rumex acetosa   niittysuolaheinä 

R. acetosella    ahosuolaheinä 

Rumex sp.    hierakat 

Scrophularia nodosa   syyläjuuri 

Scutellaria galericulata   luhtavuohennokka 

Senecio viscosus   tahmavillakko 

S. vulgaris    peltovillakko 

Silene vulgaris   nurmikohokki 

Solidago virgaurea   kultapiisku 

Sonchus arvensis   peltovalvatti 

Stachys sylvatica   lehtopähkämö 

Stellaria longifolia   metsätähtimö 

Tanacetum vulgare   pietaryrtti 

Taraxacum sp.   voikukat 

Thlaspi arvense   peltotaskuruoho 

Trifolium aureum    kelta-apila   * 

T. hybridum    alsikeapila 

T. medium    metsäapila 

T. repens    valkoapila 

Tripleurospermum maritimum  peltosaunio 

Tussilago farfara   leskenlehti 

Urtica dioica    isonokkonen 

Vaccinium myrtillus   mustikka 

V. vitis-idaea    puolukka 

Verbascum nigrum   tummatulikukka 

Veronica beccabunga   ojatädyke   * 
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V. chamaedrys   nurmitädyke 

V. officinalis    rohtotädyke 

V. serpyllifolia   orvontädyke 

Vicia cracca    hiirenvirna 

V. sepium    aitovirna 

Viola riviniana   metsä-orvokki 

 

SARAT JA HEINÄKASVIT  

 

Agrostis capillaris   nurmirölli 

A. gigantea    isorölli 

Alopecurus pratensis   nurmipuntarpää 

Bromus inermis   idänkattara 

Calamagrostis arundinacea  metsäkastikka 

C. epigejos    hietakastikka 

C. phragmitoides   korpikastikka 

Carex acuta    viiltosara 

C. echinata    tähtisara 

C. ovalis    jänönsara 

C. pallescens    kalvassara 

Dactylis glomerata   koiranheinä 

Deschampsia cespitosa   nurmilauha 

D. flexuosa    metsälauha 

Elymus caninus   koiranvehnä 

E. repens    juolavehnä 

Festuca pratensis   nurminata 

F. rubra    punanata 
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Valkopiippo (Luzula luzuloides) 

 

Glyceria fluitans   ojasorsimo 

Juncus alpinoarticulatus   rantavihvilä 

J. articulatus    solmuvihvilä 

J. conglomeratus   keräpäävihvilä 

Lolium perenne   englanninraiheinä 

Luzula luzuloides   valkopiippo 

Luzula sp.    piipot 

Melica nutans   nnuokkuhelmikkä 

Phalaris arundinacea   ruokohelpi 

Phleum pratense   nurmitähkiö 

Phragmites australis   järviruoko 

Poa annua    kylänurmikka 

P. pratensis    niittynurmikat 
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Jälkisanat 
 

Tämän kasvillisuusinventoinnin tarkoituksena on palvella Rakuunamäen asukasyhdistyksen 

kulttuuripolku-hanketta, sekä toisaalta toimia perustana kaupungin ympäristötoimen 

suunnittelutyölle ja toteutettaville hoitotoimenpiteille. Rakuunamäellä risteilevän 

kulttuuripolun tavoitteena olisi 

tutustuttaa kulkija elämään 

varuskuntakaupungissa eri ajanjaksoina 

niin Venäjän kuin Suomen vallan aikana. 

Yhtenä osana kulttuuripolkua olisi 

luontopolku eli Saimaan rannalla, 

Upseeripuiston läpi kulkeva rantaraitti.  

Kulttuuripolku-hanketta silmällä pitäen, 

Upseeripuiston rantaraitin varrella 

esiintyy useampia kiinnostavia vanhan 

kulttuurin seuralaiskasveja. Esimerkiksi 

Upseerikerhon alapuolisessa rinteessä 

esiintyy useampia ruusulajikkeita, joiden 

varma määrittäminen vaatisi lisäksi 

ruusuasiantuntijan vierailua. 

 Upseerikerhon läheisyydessä kasvavat 

viljelyjäänteinä myös muun muassa 

idänvirpiangervopensaat, pensaskanukat, pihasyreeni ja ruostehappomarja sekä ruohovartisista 

koristekasveista lehtoakileija. Muistona varuskunta-alueen historiasta rantapolun varrelta 

kasvavat myös venäläistulokkaat harmio ja ukonpalko. Mainitsemisen arvoinen on myös 

laajana kasvustona Upseeritie 8 paikkeilla kasvava, vanhojen puutarhojen kasvitulokas 

valkopiippo. Rantaraitin varrella kasvavat pihasyreenipensaat muodostavat suojaisan 

lehtimajan, ja pensaiden juurelta löytyvät vanhan asutuksen ilmentäjälajit seittitakiainen sekä 

tummatulikukka. Uimalaiturin kohdalla voi löytää ukkomansikan sekä keto- ja harjaneilikoita 

eri värisävyissä. Laituria ympäröivät myös korkeat, punakukkaiset pajuangervot. 

Koristekasvillisuuden lisäksi Upseeripuistossa runsaslukuisina esiintyvät arvokkaat jalopuut 

sekä ruohovartiset lehtojen kasvilajit olisi hyvä huomioida kulttuuripolun infotauluja 

Idänukonpalko (Bunias orientalis) 
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laadittaessa. Osa lehdoille ominaisista kasvilajeista on hyvin myrkyllisiä, ja etenkin 

mustakonnanmarjan, sudenmarjan ja kielon myrkyllisyys olisi syytä tuoda esille luontopolkua 

perustettaessa. Kasvillisuuden ohella myös Rakuunamäeltä Saimaaseen laskeva 

vesijohtokanava tulisi tuoda esiin luontopolkua perustettaessa – niin kasvillisuutta avaamalla 

kuin infotauluissakin.  

Viime vuosina Upseeripuiston aluetta on hoidettu Lappeenrannan kaupungin toimesta lähinnä 

hoitoharventamalla rantaviivan pensastoa niin, että näkymä rantaan pysyy avoimena eikä 

rantaraitti pääse kasvamaan umpeen. Tällä hetkellä näkymä Saimaalle on kuitenkin melko 

sulkeutunut. Etenkin Upseerikerhon alapuolinen rinne, jossa kasvavat useat vanhat 

pensasruusut, on tällä hetkellä niin pusikoitunut, että koristeelliset pensaat eivät näy alas 

rantaraitille. Tällä kohtaa etenkin haavan taimet ja pihlajat esiintyvät runsaslukuina, ja alue 

kaipaa kasvillisuuden harventamista. Koriste- ja hyötypensaiden (herukoiden) siistiminen koko 

rantareitin varrella lisäisi oleellisesti mahdollisen luontopolun arvokkuutta. Rantareitin varrella 

sijaitseva tenniskenttä kaipaa auttavasti siistimistä rikkakasveista ja lehtimajan ilme muuttuisi 

huomattavasti uusimalla levähdyspenkit.  

Näkymää järvelle voisi avata lisää koko rantareitin varrella. Varuskunnan rakentamisen aikaan 

ja vielä 1900-luvun alkupuoliskolla ranta on ollut avoin, ja rannassa on sijainnut 

puutarhapalstoja. Nykyisin rantaviiva on pusikoitunut ja näkymä sulkeutunut. Toiseksi, 

korkean puuston ja pajukon lisäksi haitallinen vieraskasvi jättipalsami kasvaa rantaviivassa 

runsaslukuisena. Kauniista kukistaan huolimatta jättipalsami syrjäyttää kookkaana ja hyvänä 

kilpailijana helposti alkuperäiset kasvilajit, kuten silmälläpidettäviin lajeihin lukeutuvan 

ojatädykkeen. Jotta Upseeripuiston monipuolinen rantalajisto ei häviäisi jättipalsamin tieltä, 

olisi jättipalsamin hävittäminen alueelta suositeltavaa. Toisaalta jättipalsami voi myös levitä 

Upseeripuistosta helposti uusille alueille, sillä sen siemenet voivat kulkeutua rannasta veden 

mukana uusille alueille. Upseeripuistossa jättipalsami esiintyy runsaslukuisena, mutta useana 

melko pienialaisena kasvustona, jotka pitäisi olla hävitettävissä estämällä siementen 

leviäminen. Jättipalsamin ohella Upseeripuistossa havaittiin haitallisten karhunköynnöksen ja 

komelupiinin esiintymät, ja myös näiden lajien leviämisen estäminen olisi ensisijaisen tärkeää. 

Sen ohella että näkymä Saimaalle lisääntyisi, pientareiden niittäminen tai kasvillisuuden 

avaaminen muulla tapaa hyödyttäisi myös alueelta löytyvää ketokasvillisuutta, kuten 

silmälläpidettäviin lukeutuvia, tosin harvalukuisina Upseeripuistossa esiintyviä ketoneilikkaa 

ja kelta-apilaa.  
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Inventointialue käsitti Upseeritien länsipuolisen alueen. Jatkossa tulisi inventoida myös 

Upseeritien idänpuoleinen osa, jolla on raportoitu esiintyvään muun muassa harvinainen 

jänönapila (Trifolium arvense).  
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Rakuunamäeltä Saimaaseen johtava vanha vesijohtokanava. 
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Kuvaliite 
 

 

Lehtokasvillisuutta Upseeritien alkupään varrella. 

 

Upseerikerhon piha-alue. 
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Näkymä rinteessä Upseerikerhon kohdilla. 
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Yksityisasunnoksi muutettu varuskunnan leivin- ja pesutupa Upseeritien 

itäpuolella (Upseeritie 6). 

 

Yksityisasunnoksi muutettu Komentajan talo (Upseeritie 4). 
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Näkymä uimalaiturilta rinteeseen. Taustalla näkyvä rakennus (Upseeritie 10) 

rakennettiin alun perin upseerien asuintaloksi.  

 

Rantareitin eteläpäädyssä sijaitseva entinen varuskunnan pumppuhuone.  
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Näkymää rantaraitin varrelta heinäkuussa 2014. 
 

 

Pihasyreenien muodostama lehtimaja Upseerikerhon kohdalla rantareitin varrella. 



 


