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Esipuhe 
 

Etelä-Karjalassa Luumäen Kivijärven rannalla sijaitseva Kotkaniemi tunnetaan ensisijaisesti 

presidentti P.E. Svinhufvudin pitkäaikaisimpina kotina. Alun perin päärakennus on rakennettu 

Lappeen tuomiokunnan tuomari Alfred Thomén virka-asunnoksi ja hänen perheensä kodiksi 

vuosina 1898–99. Thomén kuoltua vuonna 1907 hänen seuraajakseen valittiin lakitieteen 

kandidaatti Pehr Evind Svinhufvud (1861–1944).  Svinhufvudin perhe osti Kotkaniemen tilan 

Thoménin perikunnalta. P.E. Svinhufvudin ja hänen puolisonsa Ellenin (os. Timgren) kotina 

Kotkaniemen tila toimi vuodesta 1908 lähtien. Ellenin kuoleman jälkeen vuonna 1953 tila 

siirtyi nuorimman pojan Veikko Svinhufvudin omistukseen. Valtion omistukseen ja 

Museoviraston hallintaan tila siirtyi vuonna 1999, ja kotimuseona Kotkaniemen ovet avattiin 

ensimmäisen kerran kesällä 2000.  

P.E. Svinhufvud oli vahvasti ajamassa Suomen itsenäistymistä Venäjästä 1900-luvun alussa, 

ja toimi itsenäisen Suomen ensimmäisenä pääministerinä ja valtionhoitajana, sekä kolmantena 

presidenttinä vuosina 1931–1937, mikä tekee Kotkaniemestä sekä henkilöhistoriallisesti, että 

poliittisesti merkittävän kohteen. Tämän lisäksi alueella on arvoa myös maisemallisena ja 

rakennushistoriallisena kohteena. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla Kotkaniemen tilalla 

maalaiselämä ja puutarhan hoito yhdistyivät huvilamaiseen asumistyyliin. Perinteistä poiketen 

päärakennus ei sijainnut viljelysten yhteydessä, vaan 1930-luvulla päärakennusta ympäröivät 

koristepuutarha käytävineen, sekä hedelmä- ja marjatarhat. Järveä kohti viettävällä rinteellä 

sijaitsi myös runsaslajinen, ruutukaavoitettu kasvimaa.  

Vuonna 2012 Museovirasto ilmoitti Kotkaniemen kuuluvan ei-strategisiin kohteisiin ja 

lopettavansa kotimuseon ylläpitämisen. Luopuminen ”isänmaan isän” kodista ei-strategisena 

kohteena on herättänyt huomiota niin suomalaisessa mediassa kuin päättäjien keskuudessa, ja 

neuvotteluja uuden ylläpitäjän löytymiseksi on käyty.  Jotta Kotkaniemen säilyttämiselle 

museokohteena olisi edellytyksiä, kiinteistössä tarvittavien korjausten lisäksi museotoimintaa 

tulisi kehittää, ja tässä puutarhan ennallistaminen on keskeisessä roolissa.  Kotkaniemen 

puutarhan ennallistaminen 1930-luvun mallin mukaisesti toisi museokokemukseen arvokkaan 

lisän. Vuonna 2012 julkaistiin arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy:n sekä arkkitehtien 

Vilhelm Helanderin ja Juha Leiviskän yhteistyönä laatima tilaselvitys, jossa esitettiin 

esisuunnitelma puutarhan entisöimiseksi. Tämän kasvillisuusinventoinnin tavoitteena on ollut 

kasvillisuuden määrittäminen pohjaksi alueen yksityiskohtaiselle ennallistamissuunnitelmalle. 
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Erityistä huomiota on haluttu kiinnittää presidenttiparin ajoilta säilyneisiin koriste- ja 

hyötykasveihin, sekä uhanalaisiin ja haitallisiin lajeihin, ja pohtia mahdollisuuksia 

koristepuutarhan ja kasvimaan ennallistamiselle.  

Kotkaniemen kasvillisuusselvitys on toteutettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Etelä-

Karjala instituutin hankkeena. Haluan osoittaa kiitokset P.E. Svinhufvudin muistosäätiölle 

taloudellisesta tuesta, jonka avuin kasvillisuusselvitys on ollut mahdollista toteuttaa. Kiitokset 

Jorma & Sirkka Svinhufvudille, Eino Svinhufvudille, Kimmo Saariselle ja Heikki 

Svinhufvudille tiedonannoista sekä Kimmo Heikkilälle graafisesta suunnittelusta ja 

kuvienkäsittelystä. Ilmakuvaukset Kotkaniemen alueella ovat toteuttaneet Jouni Ikonen ja 

Antti Knutas The Kopterikuva Oy:stä kesäkuussa 2013, sekä Juha Varis (lentäjä) ja Pertti 

Kolari (kuvaaja) heinäkuussa 2013. Valokuvat kasvillisuudesta ovat allekirjoittaneen ottamia, 

ellei toisin mainita. Erityiskiitokset P.E. Svinhufvudin lapsenlapsille Ebbe Sommarille, 

Marianne Laijoelle ja Ulla Lahille muisteluista Kotkaniemen maisemaa koskien.  

 

25.11.2013 

Tiina Kolari 
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Kotkaniemi 
Kohteen yleiskuvaus 
 

Kotkaniemi sijaitsee Valtatie 6:n varrella Luumäellä Toikkalan kylässä, josta matkaa maanteitse 

Luumäen Jurvalan taajaman tulee noin 5 kilometriä ja Lappeenrannan keskustaan 23 kilometriä. 

Viime vuosina museokohteena ollut Kotkaniemi sijaitsee Kivijärveen työntyvällä niemellä 

kangasmetsän syleilyssä. Kiinteistö rajautuu luoteessa Kivijärveen ja kaakossa sitä rajaa Valtatie 6. 

Vuonna 2004 hyväksytyssä rantayleiskaavassa Kotkaniemen piha-alue rakennuksineen on luokiteltu 

loma- ja matkailualueeksi, jonka maisemallisia, kulttuurihistoriallisia tai luonnonolosuhteista johtuvia 

arvoja ei saa heikentää.  Kangasmetsävyöhyke päärakennuksen pohjois- ja eteläpuolilla on merkitty 

maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kotkaniemen päärakennus on rakennettu Lappeen 

tuomiokunnan tuomari Alfred Thomén toimesta vuosina 1898–1899, ja se toimi presidentti P.E. 

Svinhufvudin ja hänen puolisonsa Ellen Svinhufvudin kotina vuodet 1908–1953. Tuona aikana 

Kotkaniemen maisemaa leimasivat toisaalta perinteinen maalaiselämä ja puutarhanhoito, mutta myös 

huvilamainen asuinrakennus. Ellenin kuoleman jälkeen vuonna 1953 tila siirtyi nuoremman 

sukupolven haltuun. Suomen valtio osti Kotkaniemen Svinhufvudin suvulta vuonna 1999, minkä 

jälkeen tila on ollut Museoviraston hallinnassa. Museokohteena Kotkaniemi avattiin yleisölle 

ensimmäisen kerran vuonna 2000.  

 

Kotkaniemi pohjoissuunnasta kuvattuna heinäkuussa 2013 (Pertti Kolari, lentäjä Juha Varis).   
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Kotkaniemen (4:19) kiinteistökartta (Maanmittauslaitos, julkaisulupa nro 2479/MML/13). Oheisessa 
kartassa Kotkaniemen päärakennukseksi on merkitty 1970-luvulla rakennettu navetta, joka nykyisin 
toimii asuinrakennuksena. Varsinainen päärakennus sijaitsee Valtatie 6:lta johtavan tien päädyssä. 
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Tilan omistajat  
 

Kotkaniemen päärakennuksen on rakennuttanut vuosina 1898–1899 Lappeen tuomiokunnan tuomari 

Alfred Thomé. Perimätiedon mukaan päärakennuksen olisi suunnitellut arkkitehti Lars Sonck, jonka 

suunnittelutyötä edustaa myös nykyisin museona toimiva Jean ja Aino Sibeliuksen Ainola-koti 

Järvenpäässä. Sonckin erityisalaa olivat kirkkojen lisäksi juuri hirsihuvilat, jollainen myös 

Kotkaniemen päärakennus alun perin oli. Päärakennus laudoitettiin ja maalattiin myöhemmin 1910-

luvun alkupuolella. Päärakennuksen valmistuttua rakennettiin sen eteläpuolelle niin kutsuttu 

arkistorakennus asuintiloiksi tuomiokunnan arkisto- ja tuomariharjoittelijoille.  

Thomén kuoltua vuonna 1907 hänen seuraajakseen valittiin P.E. Svinhufvud, joka aloitti tuomarin 

virassaan seuraavana vuonna. Keväällä 1908 tehtiin kaupat myös Kotkaniemen tilasta. Thoméiden 

aikana tila oli kooltaan 13,27 hehtaaria, mutta Svinhufvudin aikana tilan koko laajeni maakaupoin 

noin sataan hehtaariin. Vuonna 1906 Svinhufvud valittiin Suomen eduskunnan ensimmäiseksi 

puhemieheksi, ja hän hoiti tehtävää vuoteen 1913 saakka. Marraskuussa 1914 Svinhufvud kieltäytyi 

noudattamasta venäläisen prokuraattorin eli korkeimman lainvalvojan määräyksiä, joita piti laittomina, 

ja hänet karkotettiin Siperiaan. Karkotusvuosien aikaan rouva Ellen Svinhufvud piti Kotkaniemessä 

täysihoitolaa, ja osan ajasta Ellen vietti miehensä luona Siperiassa. Venäjän 1917 maaliskuun 

vallankumouksen aikaan P.E. Svinhufvud pääsi palamaan takaisin Suomeen. Paluunsa jälkeen 

Svinhufvud nimitettiin korkeimmaksi lainvalvojaksi, ja muodostamaan uutta senaattia. Tuolloin 

muodostui niin kutsuttu itsenäisyyssenaatti. Toukokuussa 1918 Svinhufvud valittiin Suomen 

ensimmäiseksi valtionpäämieheksi. Tuona aikana valtaosa Svinhufvudin ajasta kului Helsingissä, ja 

sisällissodan aikana Kotkaniemi joutui ryöstelyn kohteeksi. Svinhufvud erosi valtionhoitajan ja 

prokuraattorin viroistaan vuoden 1918 lopulla, ja siirtyi luottolaitos Suomen Vakuus Oy:n 

toimitusjohtajaksi Turkuun.  Toimitusjohtajan tehtävästään Svinhufvud erosi kesällä 1920, minkä 

jälkeen Kotkaniemestä tuli taas Svinhufvudien vakituinen koti. Vuonna 1930 Svinhufvud valittiin 

pääministeriksi, ja vuodet 1931–1937 Svinhufvud toimi Suomen kolmantena presidenttinä. Tuona 

aikana presidenttipari asui pääosin presidentinlinnassa Helsingissä. Presidenttikauden jälkeen P.E. 

Svinhufvud eli Kotkaniemessä kuolemaansa saakka helmikuuhun 1944. Puoliso Ellen Svinhufvud 

kuoli vuonna 1953. 

Vuoden 1954 perinnönjaon jälkeen suurin osa Kotkaniemen tilasta siirtyi presidenttiparin nuorimman 

pojan Veikon omistukseen, ja täysihoitolatoimintaa jatkettiin Veikon perheen toimesta saman vuoden 

aikana. Vuodet 1972–1999 Kotkaniemen tilan omisti P.E. Svinhufvudin pojanpoika Jorma ja hänen 

puolisonsa Sirkka Svinhufvud. Kotkaniemi myytiin valtiolle vuonna 1999, josta eteenpäin se on ollut 

Museoviraston hallinnassa. Kotimuseona Kotkaniemi avattiin ensimmäisen kerran vuonna 2000.  
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Puutarhan kukoistuskausi 1920–30-luvuilla 
 

Presidenttiparin aikoina Kotkaniemen tila oli osa Toikkalan kylän viljelysmaisemaa. Perheen 

viljelykset sijaitsivat Lappeenrannantien eteläpuolella, ja 1930-luvulla peltoja ja viljeltyä laidunta oli 

20 hehtaaria. Viljelykasveihin kuuluivat muun muassa ruis, kaura, ohra, peruna, pellava ja juurikkaat, 

sekä rehukasvit. Tilan pää- ja talousrakennukset olivat sijoitettu viljelyksistä erilleen Kivijärveen 

pistävälle luonnonkauniille niemelle, mikä yhdessä hyvin hoidetun puutarhan kanssa antoi 

päärakennukselle huvilamaisen ilmeen. Päärakennuksen edellisten asukkaiden, tuomiokunnan tuomari 

Alfred Thomén ja hänen perheensä ajoilta ei ole säilynyt tietoja tilan puutarhaa koskien, mutta 

todennäköisesti jo noina vuosina aloitettiin puutarhan perustaminen, jota jatkettiin myöhemmin 

Svinhufvudien toimesta. Thoméiden aikana Kotkaniemen pihapiiriin oli ehditty rakentaa 

arkistorakennuksen lisäksi navetta, renkitupa ja aitat, ja myöhemmin Svinhufvudien aikana navetan 

yhteyteen rakennettiin talli. 1920-luvun lopulla karjapihaa laajennettiin rakentamalla kanala ja sikala. 

Puutarhan kukoistuskausi sijoittuu erityisesti juuri 1920–30-luvuille. Tuolloin päärakennuksen 

idänpuoleista puutarhaa koristivat kukkaistutukset ja koristepensaat, kun taas järvenrantaa kohti 

laskevalla rinteellä sijaitsivat marja- ja hedelmätarhat, sekä niin kutsuttu keittiökasvimaa, jossa 

viljeltiin ja kasvatettiin lukuisia hyötykasveja perheen omaan tarpeeseen. Siistit ja hyvin hoidetut 

käytävät johtivat pihasta keittiökasvimaalle.   

Päärakennuksen itäpuolella sijaitsi käytävien halkoma koristepuutarha. Pääkäytävä jatkoi 

Lappeenrannantieltä Kotkaniemeen johtavan tien linjaa pääsisäänkäynnin edustalla sijaitsevalle 

pienelle aukiolle, jonka ympärille oli istutettu koristeeksi muun muassa pähkinäpensaita (Corylus 

avellana). 1930-luvulla Ellen Svinhufvud oli kiinnostunut myös japanilaisesta kulttuurista, ja 

tiettävästi pääsisäänkäynnin edustalla kasvava rusokirsikkapuu (Prunus) on hänen istumansa. Navetan 

ja arkistorakennuksen edustalle johtivat pääkäytävää kapeammat tiet. Pääkäytävää reunustivat kukka- 

ja pensasistutukset. Aivan käytävän reunassa sijaitsivat matalat kukkapenkit. Näiden taakse oli 

sijoitettu korkeammat kukkaistutukset ja taaimmaiseksi pensaat. Kukkapenkeissä kukkivat muun 

muassa daaliat, sormustinkukat, ukonhatut ja leijonankidat, mutta eri lajien tarkkoja sijainteja ei ole 

tiedossa. Suomalaiseen perinnepuutarhaan kuuluvat tärkeänä osana ruusut, sekä alkukesästä kukkivat 

syreenipensaat. Perinteiset juhannusruusut (Rosa pimpinellifolia) reunustivat pääkäytävää 

idänpuoleisessa puutarhassa. Tavanomaisten valkea- ja lilakukkaisten pihasyreenien (Syringa 

vulgaris) lisäksi Kotkaniemen pihapiirissä kukki unkarinsyreeni (Syringa josikaea).  

Päärakennuksen länsipuolella järveä kohti viettävällä rinteellä sijaitsivat marjapensaat, hedelmäpuut, 

sekä kasvimaa. Puutarhan halkaisi järven puoleisen kuistin edustalta lähtevä ja rantaan saakka kulkeva 

suora pääkäytävä.  Päärakennuksen länsiseinustalle oli istutettu köynnöstäviä lajeja, kuten näihin 

päiviin saakka säilynyt villiviini (Parthenocissus inserta), sekä koristepensaita. Länsiseinustan 

edustalla sijainneen nurmikentän keskelle jäi pyöreä, kivin reunustettu kukkapenkki. Tällä kohdin  
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Kotkaniemen pihapiiri ja kasvillisuusalueet 9.8 1927 (Museovirasto). 

 

myös pääkäytävä oli reunustettu kukkapenkein.  Myös puusto päärakennuksen edustalla oli nykyistä 

tiheämpää. Hieman alempana rinteessä pääkäytävän varrella sijaitsivat hedelmä- ja marjatarhat. 1930-

luvulla erilaisia hedelmäpuita oli jopa 52 ja marjapensaita 40 kappaletta. Hoidetut marjapensaat jäivät 

ruutukaavoitetun kasvimaan ja pääkäytävän väliin (2). Omenapuita oli runsaasti ympäri pihamaata 

lukuun ottamatta pääsisäänkäynnille johtavaa käytävää idänpuoleisessa puutarhassa, jota reunustivat 

vain kukkaistutukset ja koristepensaat. Kotkaniemessä viljellyt talviomenalajikkeet Åkerö ja 

Antonovka, sekä kesäomena Astrakaani lukeutuvat kaikki vanhoihin perinnelajikkeisiin, joiksi 

luokitellaan vanhat, suomalaiset, usein siemenkylvön tuloksena syntyneet  paikallislajikkeet. Tähän 

ryhmään luetaan kuuluvaksi myös monet Ruotsista, Venäjältä ja Baltian maista Suomeen levinneet 

vanhat lajikkeet, joiden viljely rajoittuu pääasiassa kotipuutarhoihin. Pääkäytävän toisella puolen 

sijaitsi noin 10 x 10 metrin kokoinen hiekkakenttä (1), jota reunustivat suuret viinimarjapensaat. 

Hiekkakentälle oli sijoitettu puutarhakalusteita, ja toisinaan siellä saattoi pelata myös krokettia. 

Lisäksi hedelmätarhassa sijaitsi korkea salko kotkaviireineen. 
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P.E. Svinhufvud ja Paavo Virkkunen Kotkaniemessä rantaan johtavan käytävän varrella 
sijainneella hiekkakentällä (Museovirasto). 

 

Lähimpänä rantaa sijaitsi ruutukaavoitettu kasvimaa, joka oli jaettu yhdeksään noin 10 x 10 metrin 

ruutuun (3). Pääkäytävän puoleiset kolme ruutua olivat varattu monivuotisille lajeille, kuten parsalle, 

raparperille, maa-artisokalle ja piparjuurelle. Lopuilla ruuduilla kasvatettiin yksivuotisia lajeja, kuten 

juurikkaita, sipulikasveja sekä erilaisia lehti- ja varsivihanneksia. Viljeltyjä sipulilajikkeita olivat 

kelta-, puna-, hillo- ja ruohosipuli, sekä purjo. Hernelajikkeista viljeltiin silpo- ja sokerihernettä.  

Siemenet tilattiin aikaisin keväällä Helsingistä Suomen maanviljelijäin keskusosuuskunta Laborista, 

jonka tarkoituksena oli toimittaa siemenet ja muut tarvikkeet Suomen ruotsinkielisille 

maanviljelijöille. Taimet kasvatettiin itse kasvimaan vieressä sijainneilla lukuisilla taimilavoilla (4). 

Samaisessa rinteen lämpimässä etureunassa sijaitsi myös tomaatin kasvatuspaikka. Varsinaista 

kasvihuonetta ei ollut, mutta voipaperista valmistettuja tomaatin kasvusuojia oli käytössä. 

Päärakennuksen toiselta päätysivustalta johti oma käytävä taimilavojen ohi keittiökasvimaalle. 

Taimilavojen ohitse kulkevan käytävän toiselle puolelle oli sijoitettu vadelmapensaat (5). Säilytystilat 

kerätylle sadolle ja itse valmistetuille elintarvikkeille olivat tuohon aikaan nähden erinomaiset. 

Punaisen arkistorakennuksen alla sijaitsi suuri muurattu ja hyvin eristetty maakellari pitkine 

hyllyineen, jonne säilöttiin muun muassa juureslaatikot, hillot ja mehupullot. Lisäksi 

arkistorakennuksen edustalla sijaitsi erillinen jääkellari (6).  
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Veikko Svinhufvud arkistorakennuksen eli alatalon edustalla (Pien-Inkeroinen et al., 1998). Talon alla 
sijaitsi maakellari. 

 

Presidenttiparin jälkeinen aika  
 

Parhaimmassa kukoistuksessaan puutarha oli 1920–30-luvuilla, mutta hiljalleen jo 1940-luvulla 

talvisodan jälkeen alkoi puutarhan taantuminen. Sen lisäksi, että oli sota-aika, olivat Pehr ja Ellen jo 

yli 70-vuotiaita, eikä Kotkaniemessä ollut enää puutarhuria apuna. Maataloutta jatkettiin yhä 

Kotkaniemen tilan siirryttyä Veikko ja Aune Svinhufvudin omistukseen 1950-luvun alkupuolella, ja 

myös täysihoitolatoiminta aloitettiin uudestaan heidän toimestaan.  Vuonna 1965 vanha navetta ja 

muita talousrakennuksia purettiin, ja tilalle rakennettiin uusi tiilirakenteinen navetta. Kuitenkin jo 

1970-luvun puolessa välissä karjanpito lopetettiin, ja uudehko navettarakennus muutettiin 

asuinrakennukseksi. Punainen arkistorakennus tuhoutui aiemmin vuonna 1965 salaman aiheuttamassa 

tulipalossa, ja enää siitä on jäljellä vain talon alla sijainnut kellari. Tähän päivään saakka erillisistä 

talousrakennuksista on säilynyt vain aitat ja renkitupa Thoméiden ajalta.  

Kotkaniemen keittiökasvimaa oli sulautunut yhtenäisenä kynnettäväksi alueeksi jo 1960-luvulle 

saavuttaessa, mutta osa lännenpuoleisen puutarhan käytävistä ja kukkaistutuksista oli tuohon aikaan 
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yhä nähtävissä. Viimeistään 1980-luvulle tultaessa oli rannanpuoleinen puutarha muotoutunut 

avoimeksi nurmikentäksi.  

 
 

Kotkaniemen idänpuoleinen koristepuutarha 1930-luvulla (kuvaaja tuntematon). 

 
1920–30-luvuilla esiintyneitä kasvilajeja 

 
Sisarusten Ulla Lahin, Marianne Laijoen ja Ebbe Sommarin muistelun perusteella on laadittu seuraava 

kasvilajiluettelo 1920–30-luvuilla esiintyneistä kasveista. 

Perennat  
 
Aquilegia vulgaris  lehtoakileija 
Begonia   begoniat 
Chrysanthemum  krysanteemit 
Clematis recta  pensaskärhö 
Dahlia   daaliat 
Dahlia x hortensis  tarhadaalia eli joriini 
Dianthus barbatus  harjaneilikka 
Digitalis purpurea  rohtosormustinkukka 
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Jovibarba soboliferum  mehiparta 
Lamprocapnos spectalis  särkynytsydän 
Lathyrys odoratum   hajuherne                             
Lepidium   krassit 
Lilium   liljat 
Lilium bulbiferum  ruskolilja 
Pelargonium   pelargonit 
Phlox paniculata  syysleimu 
Rudbeckia laciniata  kultapallo 
Viola   orvokit 
 

Koristepensaat ja -puut 
 
Corylus avellana pähkinäpensas 
Laburnum alpinum kaljukultasade 
Parthenocissus inserta säleikkövilliviini 
Philadelphus coronarius pihajasmike 
Rosa pimpinellifolia juhannusruusu 
Rosa rugosa kurtturuusu 
Syringa josikaea unkarinsyreeni 
Syringa vulgaris pihasyreeni 
Tilia cordata metsälehmus 

 

Marjapensaat 
 
Ribes nigrum mustaherukka 
Ribes rubrum punaherukka 
Ribes rubrum Rubrum-ryhmä valkoherukka 
Ribes uva-crispa karviaismarja 
Rubus fruticosus karhunvatukka 
Rubus idaeus vadelma 

 

Hedelmäpuut 
 

Cerasus kirsikkapuut 
Malus omenapuut 
Prunus domestica luumupuu 
Prunus domestica var. insititia kriikuna 
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Varsinaiset viljelykasvit 
 

Allium cepa sipulit 
Allium porrum purjosipuli 
Anethum graveolens tilli 
Armoracia rusticana piparjuuri 
Beta vulgaris punajuuri 
Beta vulgaris var. cicla lehtimangoldi 
Brassica oleracea var. botrytis kukkakaali 
Brassica oleracea var. capitata keräkaali 
Brassica oleracea var. gongylodes kyssäkaali 
Cucumis sativus avomaankurkku 
Daucus carota porkkana 
Lactuva sativa lehtisalaatti 
Petroselinum crispum persilja 
Phaseolus pavut 
Pisum sativum herneet  
Raphanus sativus var. longipinnatus retikka 
Raphanus sativus var. sativus retiisi 
Spinacia oleracea pinaatti 

 

 

Rantaan johtava hiekkapolku (Museovirasto). 
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Kasvillisuuskartoitusalue ja -menetelmät 
 

Kotkaniemen kotimuseon ympäristön kasvillisuus kartoitettiin kahdeksalla maastokäynnillä vuoden 

2013 aikana. Ensimmäinen maastokäynti toteutettiin heti toukokuun alussa, ja viimeinen käynti 

ajoittui syyskuun alkupuolelle. Maastokäyntien ajankohdat olivat 1.5.2013, 14.5.2013, 28.5.2013, 

10.6.2013, 27.6.2013, 25.7.2013, 30.7.2013 ja 8.9.2013. Kasvillisuusselvitysalue rajattiin kahdeksi 

kuvioksi: Kotkaniemen päärakennuksen pihamaan ja entisen puutarhan alue omakseen, ja 

mustikkatyypin kangasmetsää edustava Koppolniemen alue omaksi kuviokseen. Maastokäyntien 

yhteydessä kirjattiin ylös kuvioilla havaitut kasvilajit, sekä yleispiirteitä vallitsevasta kasvillisuudesta. 

Maastokäyntien suorittamisesta, kasvilajiston määrittämisestä ja raportoinnista on vastannut filosofian 

ylioppilas Tiina Kolari. Tiedonannot Kotkaniemen museonhoitajana vuosina 2000–2012 toimineelta 

Sirkka Svinhufvudilta, sekä filosofian tohtori Kimmo Saariselta, olivat apuna lajiston määrittämisessä. 

Arvokasta lisätietoa 1930-luvun puutarhakasvillisuudesta saatiin Svinhufvudin suvun jäseniltä.  

 

Vuoden 2013 kasvillisuusselvityksen kasvillisuuskuviot. 
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Tulokset ovat esitetty kuvailemalla kasvillisuuden yleispiirteet, sekä tyypilliset ja huomionarvoiset 

lajit kasvillisuuskuvioilla. Alueelta löytyvät haitalliset vieraslajit, sekä uhanalaiset ja alueellisesti 

uhanalaiset lajit ovat esitelty omissa kappaleissaan. Mukaan on liitetty karttoja ja valokuvia alueelta 

tulosten havainnollistamiseksi. Erityistä huomiota on haluttu kiinnittää selvitysalueella havaittuihin 

vanhoihin, presidenttiparin ajoilta säilyneisiin koristekasveihin. Lisäksi selvitysalueella havaitut 

kasvilajit ovat luetteloitu lajilistaan, jossa lajit ovat ryhmitelty perennoihin, muihin hyöty- ja 

koristekasveihin, sekä luonnonvaraisiin kasvilajeihin. Lajilistasta ilmenee myös, kummalta 

kasvillisuuskuviolta kyseessä oleva laji on havaittu. Osa lajeista (Anemone ranunculoides, Campanula 

glomerata, Chelidonium majus, Convallaria majalis, Dianthus deltoides, Hebatica nobilis, 

Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Lupinus polyphyllus, Myosotis scorpioides, Primula veris ja 

Silene dioica) on listattu sekä perennoihin, että luonnonvaraisiin kasvilajeihin. Vaikka nämä lajit 

esiintyvätkin Suomessa luonnonvaraisina, on niitä perinteisesti myös viljelty tai siirretty luonnosta 

pihapiireihin ja puutarhoihin koristekasveiksi. Toisaalta metsälehmus (Tilia cordata) ja metsävaahtera 

(Acer platanoides) ovat tässä yhteydessä listattu vain muihin hyöty- ja koristekasveihin, sekä 

kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris) ainoastaan perennoihin, vaikka nämä esiintyvätkin Suomessa 

alueellisesti luonnonvaraisina.  

Kasvillisuusselvityksessä hyödynnettiin myös kesällä 2013 Kotkaniemen ympäristöstä otettuja 

ilmakuvia.  Valittuihin ilmakuviin on piirretty kasvillisuuskuvioiden rajat ja merkitty säilyneiden 

koristekasvien, uhanalaisen ketoraunikin (Gypsophila muralis), sekä silmälläpidettävien ketoneilikan 

(Dianthus deltoides) ja ahokissankäpälän (Antennaria dioica) sijainnit.  
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Kasvillisuus  
Kotkaniemen pihapiiri 
 

Kaiken kaikkiaan selvitysalueilla havaittiin vuoden 2013 kasvillisuuskartoituksessa 184 lajia.  

Kotkaniemen puutarha on aikaa sitten menettänyt sitä 1930-luvulla leimanneet piirteensä, vaikkakin 

pihapiirissä on säilynyt joitakin koristepensaita ja perennoja puutarhan kukoistuskaudelta. 

Ruutukaavoitettu keittiökasvimaa Kivijärveä kohti laskevalla rinteellä oli sulautunut yhtenäiseksi 

alueeksi jo 1960-luvulla, eikä vuoden 2013 kasvillisuusselvityksessä havaittu jäänteitä 

viljelykasvillisuudesta. Ainut muisto viljelykasvillisuudesta on pieni ruohosipulin (Allium 

schoenoprasum) esiintymä keväällä 2013 kaadetun ”itsenäisyyden kuusen” kannon juurella. Sirkka 

Svinhufvudin tiedonannon mukaan ruohosipulimättään toimitti Kotkaniemeen 1970-luvulla 

kesävieras, jonka äiti oli aikoinaan saanut ruohosipulia lahjaksi Ellen Svinhufvudilta. 

Ruohosipulimättään Ellen oli alun perin tuonut mukanaan Siperian matkaltaan.  Viime 

vuosikymmenten aikana ruohosipulia kasvatettiin päärakennuksen läntisellä seinustalla salin 

ikkunoiden alla, ja sitä käytettiin Kotkaniemen kesävieraiden ruoissa. Sittemmin ruohosipuli on 

joutunut väistymään länsiseinustalta muun kasvillisuuden tieltä.   Hoidetut hedelmäpuut ja 

marjapensaat läntisen puutarhan puolella ovat hävinneet viimeistään 1980-luvulle tultaessa. Vain 

satunnaisia vadelmapensaita (Rubus idaeus) havaittiin selvitysalueella, sekä karviaismarjapensaita 

(Ribes uva-crispa) rannan tuntumassa. Lisäksi rikkakasvillisuus läntisessä puutarhassa on nykyisellään 

niin tiheää ja vaikeakulkuista, että pääsy rannassa sijaitseville karviaismarjapensaille on vaikeaa. 

Idänpuoleisessa puutarhassa kasvaa yhä yksi omenapuu (Malus domestica), jonka tarkasta 

istutusajankohdasta ei kuitenkaan ole tietoa. Puutarhan kukoistuskaudella 1930-luvulla idänpuoleinen 

puutarha oli varattu ensisijaisesti koristekasvillisuudelle, ja hyötykasvit sijaitsivat järven puoleisella 

rinteellä, joten omenapuu on todennäköisesti myöhemmiltä aikakausilta.  

Syreenit ja pensasruusut ovat säilyneet muistoina 1930-luvun koristepuutarhasta. Alkukesästä 

pihapiirissä kukkivat perinteisten pihasyreenien (Syringa vulgaris) lisäksi nuokku- ja unkarinsyreenit 

(S. reflexa, S. josikaea). Juhannusruusut (Rosa pimpinellifolia) reunustavat pääsisäänkäynnille 

johtavaa käytävää, ja pääsisäänkäynnin edustalla aukiota ympäröivät puutarhan kukoistuskaudelta 

säilyneet pähkinäpensaat (Corylus avellana), sekä rusokirsikkapuu (Prunus). Pääsisäänkäynnin 

viereisellä seinustalla kasvavat tänä päivänä norjanangervo (Spiraea), purppurahappomarja (Berberis 

thunbergii) ja kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris). Näistä norjanangervon tiedetään olevan istutettu 

vasta 1970- ja -80-luvun vaihteen paikkeilla. Samoin pihapiirin herttavuorenkilvet (Bergenia 

cordifolia) ovat istutettu 1960-luvulla. 1930-luvun koristepuista on pihassa säilynyt kauniinkeltaiset, 

lupiinimaiset kukinnot omaava kaljukultasade (Laburnum alpinum), mutta viime vuosina yksilön 
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kukkiminen on jäänyt vähäiseksi. Oman leimansa koristepuutarhalle antavat tänä päivänä 

koristevaahterat ja kookas kotipihlaja (Sorbus aucuparia). Järven puoleisella rinteellä koristepensaista 

ovat säästyneet pihajasmike (Philadelphus coronarius), terttuseljat (Sambucus racemosa) ja 

pensasruusut (Rosa), sekä köynnöstävä villiviini (Parthenocissus inserta). Säilyneet koristepensaat, 

etenkin syreenit ja pensasruusut itäisessä koristepuutarhassa, sekä näiden seassa kasvavat lumimarjat 

(Symphoricarpos albus) ja ängelmät (Thalictrum) kaipaavat kuitenkin kipeästi siistimistä.  Hoidettuna 

puutarha lisäisi kohteen arvokkuutta entisestään.  

Vaikka varsinaiset 1930-luvun aikaiset kukkapenkit ovat hävinneet, esiintyy Kotkaniemen pihapiirissä 

villiytyneenä vanhoja perennoja. Monet liljakasvit kukkivat yhä pihapiirissä keväällä ja alkukesästä. 

Näistä esimerkkeinä laajalti ympäri pihapiiriä aikaisin keväästä sinisinä kukkivat idänsinililja (Scilla 

siberica) ja helmililja (Muscari botryoides). Hieman myöhemmin kesällä pihapiirissä kukkivat 

yksittäisinä esiintyminä ruskolilja (Lilium bulbiferum) ja varjolilja (Lilium martagon). 

Keltapäivänliljaa (Hemerocallis lilio-asphodelus) on siirretty Kotkaniemen puutarhasta entisen 

navetan, myöhemmin asuintiloiksi muutetun rakennuksen pihaan, jossa se kukkii yhä runsaana. 

Alkukesästä kukkivat syreenipensaiden juurilla sini- ja keltavuokot (Hebatica nobilis, Anemone 

ranunculoides), sekä kielot (Convallaria majalis) ja orvokit (Viola). Sini- ja keltavuokko kuuluvat 

Suomen luonnonvaraiseen kasvilajistoon, mutta niitä on usein siirretty lajien alkuperäisiltä 

kasvupaikoilta pihoihin ja kotipuutarhoihin, tyypillisesti juuri koristepensaiden juurille. Samoin kieloa 

on perinteisesti siirretty luonnosta kukkapenkkeihin. Hyvin perinteinen koristekasvi lehtoakileija 

(Aquilegia vulgaris) kukkii pihapiirissä valkoisena, sekä punaisen ja sinisen eri värisävyin.  

Pihapiiristä löytää myös akileijan kaksivärisiä muotoja, sekä vanhaa tummanviolettia kantaa edustavia 

yksilöitä. Keltamo (Chelinium majus) kukkii alkukesästä laajalla alueella pihan ja 

kangasmetsävyöhykkeen rajalla, ja usein se mielletäänkin rikkakasviksi, sillä se leviää tehokkaasti 

puutarhan ulkopuolelle. Muita puutarhan kukoistuskaudelta säilyneitä perennoja ovat muun muassa 

kevätvuohenjuuri (Doronicum orientale), malvat (Malva), mehiparta (Jovibarba sobolifera), 

pensaskärhö (Clematis recta), tarhatulppaanit (Tulipa gesneriana), sekä mooseksenpalavapensas 

(Dictamnus albus). Pihapiirissä havaittiin myös uhanalaisen ketoraunikin (Gypsophila muralis) ja 

silmälläpidettävän ketoneilikan (Dianthus deltoides) esiintymiä, sekä muita valtakunnallisesti 

elinvoimaisia, mutta jo taantuneita ketokasveja, kuten päivänkakkaraa (Leucanthemum vulgare) ja 

kellokasveja (Campanulaceae). 
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Keltamo (Chelidonium majus) on tehokkaasti levittäytynyt pihan ja kangasmetsävyöhykkeen rajalla. 

 

Säilyneistä perennoista ja koristepensaista huolimatta valtaosa kasvillisuudesta etenkin 

lännenpuoleisessa puutarhassa koostuu tänä päivänä villiytyneestä rikkakasvillisuudesta. 

Hedelmällinen maaperä, jossa aikoinaan kasvoivat mansikat ja muut viljelylajikkeet, toimii nyt 

oivallisena kasvualustana rikkakasveille. Valtalajeja ovat hyvin tehokkaasti leviävä komealupiini 

(Lupinus polyphyllus), sekä kiusalliset rikkakasvit isonokkonen (Urtica dioica), karhunköynnös 

(Calystegia sepium) ja vuohenputki (Aegopodium podagraria). Vieraslajeihin lukeutuva 

karhunköynnös on todennäköisesti tuotu Kotkaniemeen alun perin koristekasviksi, mutta on 

hoitamattomana päässyt leviämään pihamaalle, jossa se nyt kasvaa muuhun rikkakasvillisuuteen 

tukeutuen. Kookkaan rikkakasvillisuuden vuoksi kulku läntisessä puutarhassa, etenkin rannan 

tuntumassa on tänä päivänä hankalaa. Pääsisäänkäynnille tai muualle rakennuksen itäpuolelle 

rikkakasvit eivät ole tähän päivään saakka mennessä päässeet levittäytymään ainakaan suuremmassa 

mittakaavassa, mutta hoitamattomana etenkin komealupiini voi nopeasti levitä koko pihapiirin 

alueelle.  
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Kotkaniemen rannanpuoleinen puutarha kesäkuussa 2013. 

 
 

Kotkaniemi tulotien suunnasta (The Kopterikuva Oy). 
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Vuoden 2013 kasvillisuusselvityksessä havaitut koristekasvit, sekä uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi 
luokitellut lajit (pohjakuva The Kopterikuva Oy). 
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Koristekasvit, sekä uhanalaisiksi (vaarantuneet VU) ja silmälläpidettäviksi (NT) luokitellut lajit 
esiintymispaikan mukaisesti numeroituna 

1. Ruohosipuli Allium schoenoprasum 
2. Rusokirsikka Prunus sargentii-ryhmä 
3. Metsälehmus Tilia cordata 
4. Pähkinäpensas Corylus avellana 
5. Norjanangervo Spiraea’Grefsheim’ 
6. Kotkansiipi Matteuccia struthiopteris  
7. Purppurahappomarja Berberis thunbergii 
8. Maanpeiteruusu Rosa 
9. Herttavuorenkilpi Bergenia cordifolia 
10. Kaljukultasade Laburnum alpinum 
11. Pensasruusu Rosa, syreeni Syringa, ängelmä Thalictrum ja lumimarja Symphoricarpos albus 
12. Mahonia Mahonia aquifolium 
13. Juhannusruusu Rosa pimpinellifolia 
14. Kotipihlaja Sorbus aucuparia 
15. Lumimarja Symphoricarpos albus 
16. Juhannusruusu Rosa pimpinellifolia 
17. Juhannusruusu Rosa pimpinellifolia 
18. Ketoraunikki Gypsophila muralis (VU) 
19. Ketoneilikka Dianthus deltoides (NT) 
20. Tarhaomenapuu Malus domestica 
21. Mongolianvaahtera Acer tataricum 
22. Pensashanhikki Potentilla fruticosa 
23. Euroopantuhkapensas Cotoneaster integerrimus 
24. Herttavuorenkilpi Bergenia cordifolia 
25. Mooseksenpalavapensas Dictamnus albus 
26. Nuokkusyreeni Syringa reflexa 
27. Syreeni Syringa 
28. Pihasyreeni Syringa vulgaris 
29. Pihasyreeni Syringa vulgaris 
30. Terttuselja Sambucus racemosa 
31. Malva Malva 
32. Pensaskärhö Clematis recta 
33. Pihajasmike Philadelphus coronaries ja pensasruusu Rosa 
34. Säleikkövilliviini Parthenocissus inserta 
35. Ketoneilikka Dianthus deltoides (NT) 
36. Ahokissankäpälä Antennaria dioica (NT) 
37. Röyhytatar Aconogonon divaricatum ja varjolilja Lilium martagon 
38. Sulkaneilikka Dianthus plumarius 
39. Keltamo Chelinium majus 
40. Kurtturuusu Rosa rugosa 
41. Keltavuokko Anemone ranunculoides (alueellisesti uhanalainen)  
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Violetti- ja valkokukintoiset pihasyreenit (Syringa vulgaris) 

 



27 
 

 

Nuokkusyreeni Syringa reflexa 
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Presidenttiparin ajoilta säästyneet vanha pensasruusu ja säleikkövilliviini (Parthenocissus inserta). 
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Varhain keväällä kukkiva idänsinililja (Scilla siberica). 
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Hentohelmililja Muscari botryoides
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Keltapäivänliljaa asuinrakennukseksi muutetun navetan pihassa (H. lilio-asphodelus) ja ruskolilja 
(Lilium bulbiferum) (Sirkka Svinhufvud) 
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Varjolilja (Lilium martagon) ja valkonarsissi (Narcissus poëticus) 
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Lehtoakileijan (Aquilegia vulgaris) kaksivärinen muoto.
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Lehtoakileijan (Aquilegia vulgaris) tummanvioletti muoto ja pihajasmike (Philadelphus coronarius) 
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Alkukesästä kukkiva kevätvuohenjuuri (Doronicum orientale). 
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Malva kukkii Kotkaniemessä vaaleanpunaisena sekä valkoisena. 
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Mooseksenpalavapensaan (Dictamnus albus) valkoinen muoto ’Albiflorus’. 



38 
 

 

 

Mehiparta (Jovibarba globifera) ja sulkaneilikka (Dianthus plumarius).   
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Koppolniemi ja kangasmetsävyöhyke 
 

 

Koppolniemen pienoissaari (Räikkönen, 1928). 

 

Puutarhan ja viljelysten lisäksi tilaa ympäröivä kangasmetsä kapeine niemineen oli osa huvilamiljöötä 

ja Svinhufvudien päivittäistä elämää. Niemessä käytiin päiväkävelyillä, ja polkujen varsille oli 

perustettu muutamia levähdyspaikkoja. Polut johtivat Koppolniemeksi nimettyyn pienoissaareen 

niemen kärjessä, sekä niemen pohjoisrannalle veneen suojaksi rakennetulle pärekattoiselle talakselle. 

Niemen pohjoisrannalla sijaitsee myös P.E. Svinhufvudin aikoinaan ahkerasti käyttämä 

ampumapaikka, jonne Karjalan Ampujapiiri pystytti Ukko-Pekan ampumamuistomerkin vuonna 1963. 

Kivijärven vedenpintaa laskettiin ensimmäisen kerran jo 1800-luvulla, ja myöhemmin vuosina 1962–

1964 aloitettiin järven säännöstely. Ennen säännöstelyn aloittamista niemen kärki kapeni 

rantakivijonoksi, jonka päässä oli Koppolniemen pienoissaari. Kivijärven keskimääräinen vedenpinta 

laski 1960-luvulla säännöstelyn vaikutuksesta noin puoli metriä, ja samalla paljastui maayhteys 

niemen saarimaiseen kärkeen. Myös talaksen perustukset jäivät tuolloin osittain kuiville, ja 

myöhemmin katos on hävinnyt sortuneita perustuksia lukuun ottamatta.  
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Loppukeväästä 2013 Museoviraston toimeksiannosta tehnyt metsänhoitotoimenpiteet jättivät 

maisemaan ainakin hetkittäisen ihmisenkädenjäljen, mutta vuosikymmenten saatossa Koppolniemen 

alue on säilynyt melko luonnontilaisena ja koskemattomana Kivijärven säännöstelyä lukuun ottamatta. 

Kasvillisuudeltaan Koppolniemen metsäalue on melko vähälajinen mustikkatyypin (MT) tuore kangas. 

Puustoltaan alue on mäntyvaltaista sekametsää. Vuosien saatossa puusto on lisääntynyt alueella jonkin 

verran. Kenttäkerroksen selkeänä valtalajina kasvaa mustikka (Vaccinium myrtillus). Lisäksi esiintyy 

muita tuoreille kangasmetsille tyypillisiä lajeja, kuten puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea) ja 

sananjalkaa (Pteridium aquilinum), sekä seinä- ja metsäkerrossammalta (Pleurozium schreberi, 

Hylocomium splendens). Varpukasveista myös suopursu (Rhododendron tomentosum) esiintyy 

alueella. Se kasvaa useimmiten rämeiden ja soistumien reunoilla muodostaen melko yhtenäisiä 

kasvustoja, mutta joskus sen tapaa myös kangasmetsistä. Rantavyöhykettä leimaa hyvin tyypillinen 

ranta- ja muiden kosteiden alueiden kasvillisuus.  Ruohovartisista lajeista yleisenä esiintyvät muun 

muassa rantakukka (Lythrum salicaria), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), sarat (Carex), viitakastikka 

(Calamagrostis canescens), rantayrtti (Lycopus europaeus) ja suoputki (Peucedanum palustre). 

Rantaviivassa puuston muodostavat pääosin haapa (Populus tremula), tervaleppä (Alnus glutinosa) ja 

pajut (Salix).  

 

Koppolniemen kärki 1.5.2013.  
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Koppolniemen kärki heinäkuussa 2013.  

 

Uhanalaiset kasvilajit 
 

Vuoden 2013 kasvillisuusselvityksessä Kotkaniemen pihapiirissä havaittu ketoraunikki (Gypsophila 

muralis) on Suomen uhanalaisten lajien listalla luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Ahokissankäpälä 

(Antennaria dioica) ja ketoneilikka (Dianthus deltoides) kuuluvat puolestaan silmälläpidettäviin 

putkilokasvilajeihin. Metsävaahtera (Acer platanoides), pähkinäpensas (Corylus avellana) ja 

keltavuokko (Anemone ranunculoides) ovat luokiteltu alueellisesti uhanalaisiksi eteläboreaalisella 

Järvi–Suomen alueella. Selvitysalueella pähkinäpensas ei kuitenkaan esiinny luonnonvaraisena, ja 

parkkipaikan vierustalla kasvavan kookkaan metsävaahteran lisäksi alueella havaittiin vain yksi 

luonnonvarainen vaahteran taimi. Leinikkikasveihin kuuluvan keltavuokon ydinaluetta ovat Lounais-

Suomen ja Ahvenanmaan jalopuumetsät ja lehdot. Parhaimmilla kasvupaikoilla keltavuokko 

muodostaa laajoja, yhtenäisiä kasvustoja, mutta useimmiten sitä tapaa vain laikuittain valkovuokon 

(Anemone nemorosa) seurasta. Keväisin Kotkaniemen vanhan puutarhan alueella keltavuokko kukkii 

laajalti muodostaen kauniinkeltaisen kasvuston, ja lisäksi sitä löytää syreenipensaiden juurilta yhdessä 

sinivuokon (Hebatica nobilis) kanssa. Sekä kelta-, että sinivuokkoa on perinteisesti siirretty niiden 
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luonnollisista kasvupaikoilta koristekasveiksi puistoihin ja puutarhoihin, useasti juuri suurempien 

pensaiden vierustoille. 

 

 

                               Alueellisesti uhanalainen keltavuokko Anemone ranunculoides. 

Uhanalainen ketoraunikki on kooltaan pieni, korkeimmillaan 20 cm korkea ja usein pienen kokonsa 

vuoksi vaikea havaita. Sen tapaa kuivemmilta kasvupaikoilta, useimmiten kulttuuriympäristöjen 

läheisyydestä, kuten kedoilta, pihoilta, urheilu- ja leikkikentiltä, sekä polkujen ja teiden varsilta. Laji 

kestää kohtalaisen kovaakin tallausta, mutta ollessaan huono kilpailija se vaatii hyvin avoimen 

elinympäristön. Sen kannat ovat taantuneet voimakkaasti, todennäköisesti jo 1900-luvun alusta 

lähtien. Taantumisen syyt löytyvät 1900-luvulla maa- ja karjataloudessa tapahtuneesta rakenteellisesta 

muutoksesta, ja lopulta karjatalouden huomattavan vähenemisen aiheuttama umpeenkasvu on syönyt 

elinympäristöjä avointa tilaa vaativalta ketoraunikilta. Merkittäviä lajin uhanalaistumisen syitä ovat 

myös pihojen ja teiden asfaltoiminen, hoidettujen nurmikoiden perustaminen, sekä muu rakentaminen 

ja kulttuuriympäristöjen yleinen siistiminen. Ketoraunikki kuuluu yksivuotisiin kasvilajeihin, joten sen 

vakiintuneita ja satunnaisia esiintymiä voi olla vaikeaa erottaa toisistaan. Kotkaniemen pihapiirissä 
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ketoraunikin tiedetään kuitenkin esiintyneen vakiintuneena jo presidenttiparin aikoina 1900-luvun 

alkupuolella, ja vuonna 2013 ketoraunikin esiintymiä havaittiin selvitysalueella kymmenkunta. 

Ketoraunikin vahvin kanta löytyykin nykypäivänä juuri Kaakkois-Suomen alueelta (Ryttäri et. al.), ja  

 

 

Uhanalainen ketoraunikki (Gypsophila muralis) ja silmälläpidettäväksi luokiteltu ketoneilikka 
(Dianthus deltoides) esiintyvät Kotkaniemen pihapiirissä. 
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tilanteen säilyttämiseksi tulee ketoraunikin esiintymän suojeluun kiinnittää erityistä huomiota. 

Kotkaniemen selvitysalueella ketoraunikin esiintymät löytyvät etupihan puolelta, jonne lupiini- ja 

vuohenputkikasvustot eivät ole vielä päässeet levittäytymään. Sen tapaa paljaalla hiekalla poluilla ja 

ajourilla, useimmiten punasolmukin (Spergularia rubra) ja rentohaarikon (Sagina procumbens) 

seuralaisena (Kimmo Saarinen, 12.8.2013). 

Ketoraunikin tapaan ahokissankäpälä ja ketoneilikka viihtyvät kulttuuriympäristöissä, ja niiden 

esiintymät ovat harvinaistuneet nopeasti melko lailla samoista syistä kuin uhanalaisen ketoraunikin. 

Niiden tyypillisiä kasvupaikkoja ovat kedot, niityt, ahot, sekä tienpientareet. Ahokissankäpälää 

esiintyy lisäksi kuivemmissa kangasmetsissä, sekä Lapissa tunturipaljakoilla. Se on hyötynyt ihmisen 

toiminnasta, kuten kaskeamisesta, ja voidaan mieltää myös perinteiseksi vanhan ajan koristekasviksi.  

Kotkaniemessä ahokissankäpälän esiintymä havaittiin pihapiiriä ympäröivän kangasmetsän reunasta. 

Myös ketoneilikkaa on perinteisesti siirretty sen luonnontilaisilta esiintymisalueilta asutuksien 

läheisyyteen, ja nykyäänkin sitä voidaan käyttää koristekasvina erilaisissa kivikkoryhmissä. 

Ketoneilikkaa havaittiin selvitysalueella päärakennuksen ja vanhan renkituvan seinustoilla.  

 

Haitalliset vieraslajit ja rikkakasvit 
 

Vieraslajeiksi määritellään sellaiset lajit, jotka eivät kuulu alueen alkuperäiseen lajistoon, eivätkä ole 

levinneet uudelle elinalueelleen luonnollisesti, vaan ihmistoiminnan myötävaikutuksesta. Ihminen 

levittää lajeja uusille elinalueille niin tahallisesti kuin tahattomastikin. Monet koristekasvit karkaavat 

helposti puutarhan ulkopuolisille alueille ja vievät elintilaa alueen alkuperäisiltä lajeilta, tai jopa täysin 

syrjäyttävät ne. Haitalliseksi vieraslaji määritellään silloin, kun se ”aiheuttaa tietyllä alueella, tietyssä 

paikassa ja tiettynä aikana välittömästi tai välillisesti ekologista, taloudellista, terveydellistä tai 

sosiaalista kielteistä vaikutusta eli haittaa, ja tämä lajin aiheuttama haitta vaatii erityisiä toimenpiteitä” 

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2012). Vuoden 2013 kasvillisuusselvityksessä Kotkaniemen 

pihapiirissä havaitut karhunköynnös (Calystegia sepium), komealupiini (Lupinus polyphyllus), 

kurtturuusu (Rosa rugosa), paimenmatara (Galium album) ja terttuselja (Sambucus racemosa) 

kuuluvat Maa- ja metsätalousministeriön laatiman Kansallisen vieraslajistrategian (2012) mukaan 

haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltujen kasvilajien joukkoon. 

Komealupiini on vieraslajiksi jo hyvin yleinen ja monelle tuttu teiden varsilta, jonne se muodostaa 

kauniin sinivioletteja kasvustoja, mutta tukahduttaa alleen muun kasvillisuuden. Alun perin 

komealupiini on tuotu Suomeen koristekasviksi Pohjois-Amerikasta, ilmeisesti 1800-luvun 

alkupuolella. Komealupiini on monin tavoin hyvin ongelmallinen. Se rehevöittää maaperää 

juuristossaan elävien typensitojabakteerien avulla, mikä suosii kookkaiden typensuosijakasvien 
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lisääntymistä entisestään. Lisäksi se sietää erityisen hyvin kuivuutta päihittäen samalla rinnalla 

eläjänsä. Sen hävittäminen on erityisen vaikeaa, sillä se tuottaa runsaasti siemeniä, jotka voivat säilyä 

itämiskykyisinä maaperässä vuosikymmeniä tai jopa -satoja. Komealupiini on uhka erityisesti jo 

taantuneille niitty- ja ketokasveille, jotka eivät pienikokoisina pärjää kilpailussa komealupiinin 

kaltaiselle voimakkaalle kilpailijalle. Näin ollen se uhkaa myös niitty- ja ketokasveilla eläviä 

hyönteisiä.  

Komealupiinin tapaan karhunköynnöstä, kurtturuusua, sekä terttuseljaa on alkujaan viljelty Suomessa 

koristekasveina. Sittemmin ne ovat onnistuneet levittäytymään puutarhoista Suomen luontoon, ja ovat 

nykyisin melko ei-toivottuja lajeja.   Karhunköynnöstä käytetään koristekasvina etenkin parvekkeilla 

ja kuisteilla, joista se ryöstäytyy helposti ympäristöön. Se on hyvin nopeakasvuinen, ja voi yhden 

kesän aikana kasvaa jopa neljämetriseksi. Kasvaessaan se ottaa tukea muista kasveista kiertyen niiden 

ympärille, ja nopeakasvuisena tukahduttaa helposti muun kasvillisuuden. Kotkaniemessä 

karhunköynnös on levittäytynyt laajalle vanhaan puutarhaan, jossa se kasvaa etenkin nokkosiin 

tukeutuen ja tekee puutarhasta paikoitellen jopa lävitse pääsemättömän. Toisaalta kurtturuusu on 

Suomessa ongelmallinen merenrantahietikoilla, joilla se leviää tehokkaasti vieden elintilaa 

alkuperäiseltä hiekkarantakasvillisuudelta, mutta myös -eläimistöltä. Se muodostaa tiheitä kasvustoja 

myös pientareille ja tienvarsille. Kotkaniemen puutarhaan koristepensaaksi istutettu kurtturuusu ei ole 

levinnyt kovin laajalle alueelle, mutta kasvaa nykyisellään tiheälti hoitamattomana, ja on epäsiistin 

näköinen.  Terttuseljaa tavataan Kotkaniemessä päärakennuksen seinustalla muutama pienehkö yksilö, 

mutta muualle ympäristöön se ei ole päässyt levittäytymään.   

Nykyisin yleisenä tavattava paimenmatara sen sijaan on Suomessa alun perin heinänsiementulokas, ja 

on uhaksi alkuperäislajistolle risteymän kautta. Valkokukkaisen paimenmataran ja keltamataran 

(Galium verum) hailakankeltainen risteymä piennarmatara (G. x pomeranicum) esiintyy melko 

yleisenä muun muassa niityillä, pientareilla ja metsänreunoissa. Tehokkaan risteytymisen vuoksi 

keltamataran esiintymät ovat taantuneet, ja nykyisin laji luokitellaan vaarantuneeksi (VU). Kuitenkaan 

vuoden 2013 selvityksessä Kotkaniemen ympäristössä ei havaittu keltamataran tai piennarmataran 

esiintymiä.  Vaikka vanhan puutarhan alueella paimenmatara esiintyykin runsaana ja vie mahdollisesti 

elintilaa muulta kasvillisuudelta, se ei selvitysalueella ole uhaksi keltamataralle.   

Näiden haitallisten vieraslajien lisäksi Kotkaniemen vanhan puutarhan alueella esiintyy runsaana 

vuohenputkea (Aegopodium podagraria), koiranputkea (Anthriscus sylvestris) ja isonokkosta (Urtica 

dioica), jotka ovat kiusallisia rikkakasveja. Käytännössä 1900-luvun alkupuoliskon mukainen 

puutarha siisteine käytävineen on täysin hävinnyt, ja vanhan puutarhan alueella vallitsee nykyisin 

pääosin komealupiinin, vuohenputken, nokkosen, sekä karhunköynnöksen muodostama tiheä ja jo 

osittain hyvin vaikeakulkuinen pöheikkö.  
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Haitallisiksi vieraslajeiksi luokitellut koristekasvit terttuselja (Sambucus racemosa, yllä) ja 
kurtturuusu (Rosa rugosa). 
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Haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu komealupiini (Polyphyllus lupinus). 
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Kasvilajisto  
Perennat  
 

  PIHA JA PUUTARHA KOPPOLNIEMI 
Aconogonon divaricatum röyhytatar  X  
Allium schoenoprasum ruoholaukka X  
Anemone ranunculoides keltavuokko X  
Aquilegia vulgaris lehtoakileija X  
Bergenia cordifolia herttavuorenkilpi X  
Calystegia sepium karhunköynnös  X  
Campanula glomerata peurankello X  
Chelinium majus keltamo X  
Clematis recta pensaskärhö X  
Convallaria majalis kielo X  
Dianthus deltoides ketoneilikka X  
Dianthus plumarius sulkaneilikka  X  
Dictamnus albus ’Albiflorus’ mooseksenpalavapensas X  
Doronicum orientale kevätvuohenjuuri X  
Hemerocallis 
lilioasphodelus 

keltapäivänlilja X  

Hepatica nobilis sinivuokko X  
Jovibarba sobolifera mehiparta X  
Leucanthemum vulgare päivänkakkara X  
Lilium bulbiferum ruskolilja X  
Lilium martagon varjolilja X  
Linaria vulgaris keltakannusruoho X  
Lupinus polyphyllus komealupiini X  
Lysimachia nummularia suikeroalpi  X 
Matteuccia struthiopteris kotkansiipi X  
Malva malvat X  
Muscari botryoides hentohelmililja X  
Myosotis scorpioides luhtalemmikki X  
Narcissus poëticus valkonarsissi X  
Primula veris kevätesikko X  
Scilla siberica idänsinililja X  
Sedum spurium kaukasianmaksaruoho X  
Silene dioica puna-ailakki X  
Thalictrum ängelmät X  
Thermopsis montana vuorirevonpapu X  
Tulipa gesneriana tarhatulppaani X  
Viola odorata tuoksuorvokki X  
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Syreenipensaiden juurilla kukkiva sinivuokko (Hepatica nobilis).  
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Puutarhan kukoistuskaudelta säästynyt pensaskärhö (Clematis recta), sekä mongolianvaahtera 
(Acer tataricum).   
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Muut hyöty- ja koristekasvit 
 

  PIHA JA PUUTARHA KOPPOLNIEMI 
Acer platanoides metsävaahtera X X 
Acer tataricum mongolianvaahtera X  
Berberis thunbergii purppurahappomarja X  
Corylus avellana pähkinäpensas X  
Cotoneaster integerrimus euroopantuhkapensas X  
Laburnum alpinum kaljukultasade X  
Mahonia aquifolium mahonia X  
Malus domestica tarhaomenapuu X  
Parthenocissus inserta säleikkövilliviini X  
Philadelphus coronarius pihajasmike X  
Potentilla fruticosa  pensashanhikki X  
Prunus Sargentii-ryhmä rusokirsikka X  
Ribes uva-crispa karviainen X  
Rosa pensasruusut X  
Rosa pimpinellifolia juhannusruusu X  
Rosa rugosa kurtturuusu X  
Sambucus racemosa terttuselja X  
Spiraea 'Grefsheim' norjanangervo X  
Symphoricarpos albus lumimarja X  
Syringa josikaea  unkarinsyreeni X  
Syringa reflexa nuokkusyreeni X  
Syringa vulgaris pihasyreeni X  
Tilia cordata metsälehmus X  
 

Luonnonvaraiset kasvilajit 
 

  PIHA JA PUUTARHA KOPPOLNIEMI 
Acer platanoides metsävaahtera X X 
Achillea millefolium siankärsämö X  
Achillea ptarmica ojakärsämö  X 
Aegopodium podagraria vuohenputki X  
Agrostis capillaris nurmirölli X X 
Alchemilla poimulehdet X  
Alnus glutinosa tervaleppä  X 
Alnus incana harmaaleppä  X 
Alopecurus pratensis nurmipuntarpää X  
Anemone nemorosa valkovuokko X  
Anemone ranunculoides keltavuokko X  
Anthriscus sylvestris koiranputki X  
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1970–80-lukujen vaihteessa istutettu norjanangervo (Spiraea 'Grefsheim') ja 
luonnonvarainen valkovuokko (Anemone nemorosa). 

 



53 
 

  PIHA JA PUUTARHA KOPPOLNIEMI 
Antennaria dioica ahokissankäpälä X  
Anthoxanthum odoratum eteläntuoksusimake X  
Arabidopsis suecica ruotsinpitkäpalko X  
Arctostaphylos uva-ursi sianpuolukka  X 
Artemisia vulgaris pujo X  
Athyrium filix-femina soreahiirenporras  X 
Barbarea vulgaris peltokanankaali X  
Betula pendula rauduskoivu X X 
Betula pubescens hieskoivu X X 
Calamagrostis arundinacea metsäkastikka X X 
Calamagrostis canescens viitakastikka  X 
Calamagrostis epigejos hietakastikka  X 
Calluna vulgaris kanerva  X 
Campanula glomerata peurankello X  
Campanula patula harakankello X  
Campanula rotundifolia kissankello X  
Carex elata ssp. elata lännenpiukkasara  X 
Carex elata ssp. omskiana idänpiukkasara  X 
Carex rostrata pullosara  X 
Carex viridula rantahernesara  X 
Cerastium fontanum nurmihärkki X  
Chelidonium majus keltamo X  
Cirsium palustre suo-ohdake X  
Comarum palustre kurjenjalka  X 
Convallaria majalis kielo X X 
Dactylis glomerata koiranheinä X  
Deschampsia flexuosa metsälauha X X 
Dianthus deltoides ketoneilikka X  
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri  X 
Eleocharis palustris rantaluikka  X 
Elytrigia repens juolavehnä X  
Empetrum nigrum variksenmarja  X 
Epilobium angustifolium maitohorsma X  
Equisetum fluviatile järvikorte  X 
Equisetum sylvaticum metsäkorte X X 
Filipendula ulmaria mesiangervo X  
Fragaria vesca ahomansikka X  
Frangula alnus korpipaatsama  X 
Galium album paimenmatara X  
Galium boreale ahomatara X  
Galium trifidum pikkumatara  X 
Galium uliginosum luhtamatara X  
Geum rivale ojakellukka X  
Gnaphalium sylvaticum ahojäkkärä X  
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Pihapiirin perinnekasvillisuutta: peurankello (Campanula glomerata) ja kissankello 
(Campanula rotundifolia).
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Harakankello Campanula patula 
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Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) ja kieloja (Convallaria majalis) Ukko-Pekan 
työhuoneen ikkunan alla. 
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  PIHA JA PUUTARHA KOPPOLNIEMI 
Gnaphalium uliginosum savijäkkärä X  
Gypsophila muralis ketoraunikki X  
Hepatica nobilis sinivuokko X  
Hieracium ukonkeltanot X X 
Hieracium umbellatum sarjakeltano  X 
Hypericum maculatum särmäkuisma X  
Juncus alpinoarticulatus rantavihvilä  X 
Juncus filiformis jouhivihvilä  X 
Juniperus communis kataja X X 
Knautia arvensis ruusuruoho X  
Lathyrus pratensis niittynätkelmä X  
Lathyrus sylvestris metsänätkelmä X  
Leucanthemum vulgare päivänkakkara X  
Leontodon autumnalis syysmaitiainen X X 
Linaria vulgaris keltakannusruoho X  
Lupinus polyphyllus komealupiini X  
Luzula pallescens kalvaspiippo  X 
Luzula pilosa kevätpiippo X X 
Lycopodium clavatum katinlieko  X 
Lycopus europaeus rantayrtti  X 
Lysimachia thyrsiflora terttualpi  X 
Lysimachia vulgaris ranta-alpi X X 
Lythrum salicaria rantakukka  X 
Maianthemum bifolium oravanmarja  X 
Matricaria suaveolens pihasaunio X  
Melampyrum pratense kangasmaitikka  X 
Melica nutans nuokkuhelmikkä  X 
Mentha arvensis rantaminttu  X 
Molinia caerulea siniheinä  X 
Myosotis arvensis peltolemmikki X  
Myosotis scorpioides luhtalemmikki X  
Oxalis acetosella käenkaali  X 
Peucedanum palustre suoputki  X 
Phleum pratense nurmitähkiö X  
Phragmites australis järviruoko  X 
Picea abies metsäkuusi X X 
Pilosella officinarum huopakeltano X  
Pimpinella saxifraga ahopukinjuuri X  
Pinus sylvestris metsämänty X X 
Plantago major piharatamo X  
Poa annua kylänurmikka X X 
Poa pratensis niittynurmikka X  
Polygonum aviculare pihatatar X  
Populus tremula haapa X X 
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Koppolniemen rantakasvillisuutta: rantakukka (Lythrum salicaria) ja edessä ranta-alpi (Lysimachia 
vulgaris). 
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Rantayrtti (Lycopus europaeus). 
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  PIHA JA PUUTARHA KOPPOLNIEMI 
Potentilla erecta rätvänä X  
Primula veris kevätesikko X  
Prunella vulgaris niittyhumala X  
Pteridium aquilinum sananjalka  X 
Ranunculus auricomus  kevätleinikit X  
Ranunculus repens rönsyleinikki X X 
Rhododendron tomentosum suopursu  X 
Rubus idaeus vadelma X X 
Rubus saxatilis lillukka X X 
Rumex acetosa niittysuolaheinä X  
Rumex acetosella ahosuolaheinä X  
Rumex auricomus hevonhierakka X  
Sagina procumbens rentohaarikko X  
Salix aurita virpapaju  X 
Salix caprea raita  X 
Salix phylicifolia kiiltopaju  X 
Scutellaria galericulata luhtavuohennokka  X 
Silene dioica puna-ailakki X  
Silene latifolia valkoailakki X  
Silene vulgaris nurmikohokki X  
Solidago virgaurea kultapiisku X X 
Sorbus aucuparia pihlaja X X 
Spergularia rubra punasolmukki X  
Taraxacum voikukat X  
Trifolium repens valkoapila X  
Tussilago farfara leskenlehti X X 
Urtica dioica isonokkonen X  
Vaccinium myrtillus mustikka  X 
Vaccinium uliginosum juolukka  X 
Vaccinium vitis-idaea puolukka  X 
Veronica arvensis ketotädyke X  
Veronica chamaedrys nurmitädyke X  
Veronica officinalis rohtotädyke X  
Veronica serpyllifolia orvontädyke X  
Vicia cracca hiirenvirna X  
Vicia sepium aitovirna X  
Viola canina aho-orvokki X  
Viscaria vulgaris mäkitervakko X  
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Johtopäätökset  
 

Nykyisellään Kotkaniemen puutarha on menettänyt sitä 1920–30-luvuilla leimanneet piirteet. 

Puistokäytävät, ruutukaavan mukainen kasvimaa, sekä hedelmä- ja marjatarhat järvelle viettävällä 

rinteellä ovat kadonneet vuosikymmeniä sitten. Järven puoleinen puutarha on villiintynyt. Valtalajeina 

alueella esiintyvät haitallisiksi vieraslajeiksi määritellyt komealupiini (Lupinus polyphyllus) ja 

karhunköynnös (Calystegia sepium) sekä kiusalliset rikkakasvit vuohenputki (Aegopodium 

podagraria) ja isonokkonen (Urtica dioica). Päärakennuksen seinustoilla ja idänpuoleisessa 

puutarhassa on säilynyt osa koristepensaista ja -puista, vaikka kaipaavat nykyisellään siistimistä. 

Muun muassa syreenit ja juhannusruusut ovat yhä tallella. Vanhan ajan perennoja, kuten liljakasveja ja 

erivärisävyin kukkivia akileijoja on yhä löydettävissä pihapiiristä, mutta varsinaiset kukkapenkit ovat 

hävinneet. Koppolniemen alue on säilynyt suhteellisen luonnontilaisena vuosien saatossa, lukuun 

ottamatta Kivijärven veden säännöstelystä aiheutunutta vedenpinnan laskua.   

Kunnostamalla Kotkaniemen puutarha 1930-luvun mallia mukaillen nousisi alueen arvo entisestään.  

Säilyneiden koristepensaiden siistimisen lisäksi puutarhan ilme muuttuisi helposti jo palauttamalla 

kivin reunustettu pääkäytävä Kivijärven puoleiselle pihamaalle, sekä kukkapenkkien istuttamisella 

käytävän varrelle. Päärakennuksen länsiseinustan köynnöskasvillisuutta voitaisiin lisätä, ja seinustan 

edustalle palauttaa pyöreän mallinen, kivin reunustettu kukkapenkki. Vaikka tarkkaa tietoa perennojen 

sijainneista kukkapenkeissä ei ole, voitaisi istutettavat perennat valita tiedossa olevista lajeista, joita 

Kotkaniemessä on aikoinaan kasvatettu. Näihin lukeutuvat muun muassa akileijat, liljat, daaliat, 

pelargonit, begoniat ja krysanteemit. Lisäksi puustoa länsiseinustan edustalla tulisi lisätä puutarhan 

kukoistuskauden mallin mukaisesti, sillä huonokuntoista puustoa on jouduttu harventamaan useaan 

otteeseen, mutta uutta puustoa ei ole istutettu.  Omenapuita ja marjapensaita voitaisiin 

mahdollisuuksien mukaan istuttaa rinteeseen, sekä palauttaa puutarhaan istuskelupaikka ja tallessa 

oleva kotkaviiri omalle paikalleen. Istutettaviksi omenapuiksi voitaisiin valita vanhoja 

perinnelajikkeita, kuten Astrakaani -kesäomenapuita, sekä Åkerö ja Antonovka -talvilajikkeita, joita 

kasvoi Kotkaniemen puutarhassa sen kukoistuksen aikaan. 

Mahdollinen ruutukaavan mukaisen kasvimaan perustaminen ja hoito vaativat tarkempaa suunnittelua, 

sillä alkuperäisen keittiökasvimaan alue on nykyisin tiheän ja kookkaan rikkakasvillisuuden peittämä. 

Keväisin Kotkaniemen järven puoleisen puutarhan alueella kukkii laajana kasvustona 

leinikkikasveihin kuuluva keltavuokko (Anemone ranunculoides), joka on luokiteltu alueellisesti 

uhanalaiseksi eteläboreaalisella Järvi–Suomen alueella. Myöhemmin kesällä, keltavuokon 

kukkimisajan mentyä jo ohitse, samalla alueella kukkii yhtenä valtalajina haitalliseksi vieraslajiksi 

määritelty komealupiini (Lupinus polyphyllus). Jo itsessään komealupiinin hävittäminen on vaikeaa, 

sillä komealupiinin siemenenmuodostus on runsasta, ja siemenet säilyvät maaperässä vuosikausia. 
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Koska maaperän siemenpankista nousee uusia yksilöitä vielä vuosienkin jälkeen torjuntatyön 

aloittamisesta, tarvitaan komealupiinin ja muun rikkakasvillisuuden hävittämiseksi monivuotinen 

suunnitelma. Näin voidaan vähintään estää komealupiinin leviäminen. Yksittäisten kasvien kukinnot 

voidaan leikata, ja pienet taimet kaivaa kokonaan ylös maasta, mutta näinkin laajalle levinneenä kuin 

Kotkaniemessä, voidaan lupiinikasvustoja pitää kurissa niittämällä alue useaan kertaan kesän aikana. 

Niittojäte on ehdottomasti korjattava pois alueelta, mutta pelkästään niittämälläkään ei pystytä 

kokonaan hävittämään lupiinikasvustoa. Tuloksia voidaan kuitenkin saavuttaa sitkeällä muutaman 

vuoden torjuntatyöllä. Lupiinin, ja muun rikkakasvillisuuden torjuntaan on käytetty myös 

glyfosaattivalmisteita, mutta niiden käyttöä on harkittava tarkkaan. Sen lisäksi, että ne vahingoittavat 

myös muuta kasvillisuutta, eivät ne kykene tuhoamaan maaperän siemenpankkia, eikä niitä suositella 

käytettäväksi vesistöjen läheisyydessä. (Suojaetäisyytenä pidetään vähintään 20 metriä.) 

Rikkakasvillisuus on läntisen puutarhan alueella kuitenkin levinnyt niin laajalle, että ilman torjunta-

aineita sen hävittäminen ei todennäköisesti onnistu. Mikäli vanhan puutarhan alue, kasvimaa mukaan 

lukien, halutaan ennallistaa ja rikkakasvillisuus yrittää hävittää, on ennallistamissuunnitelmassa 

huomioitava kohteen sijainti vesistön tuntumassa.  

Kasvimaata perustettaessa on ensisijaisesti suunniteltava, kenen vastuulla kasvimaan hoitaminen ja 

ylläpito ovat. On ehdotettu, että kasvimaan ylläpito voisi toimia myös vapaaehtoisten 

puutarhaharrastajien voimin, sillä tänä päivänä ovat taas suosiossa kaikenlainen pienimuotoinen 

kaupunkiviljely esimerkiksi parvekkeilla ja kotipuutarhoissa, sekä erilaiset luomuringit ja siementen 

keruu ja vaihtaminen. Tulisi myös pitää mielessä, että nykyisellään läntisen puutarhan alue näyttää 

toimivan erinomaisena elinympäristönä haitallisen lajin lisäksi myös alueellisesti uhanalaiseksi 

luokitellulle lajille. Lisäksi Kotkaniemen idänpuoleisessa puutarhassa kasvaa uhanalainen 

ketoraunikki (Gypsophila muralis), jonka esiintyminen tulisi huomioida mahdollisia pihapiirin 

hoitotoimenpiteitä suunniteltaessa. Laji kestää suhteellisen kovaakin tallausta, mutta sille uhaksi ovat 

etenkin teiden ja pihojen asfaltoiminen.  

Tämän kasvillisuusinventoinnin yhteydessä koottiin tietoa muistelujen avulla Kotkaniemen 

puutarhasta 1930-luvulta ja 1950–60-luvulta (Jorma Svinhufvudin piirros kuvaliitteessä). Arkkitehdit 

Vilhelm Helander ja Juha Leiviskä sekä arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy laativat 

Kotkaniemen tilaselvityksen vuonna 2012. Siinä esitetty puutarhan ennallistamisen esisuunnitelma on 

liitetty näiden johtopäätösten yhteydessä vuoden 2013 ilmakuvaan yhdistettynä. Koottujen tietojen 

pohjalta voidaan laatia yksityiskohtainen Kotkanniemen puutarhan ennallistamissuunnitelma. 

 

 
Ilmakuvaan (The Kopterikuva Oy) yhdistetty puutarhasuunnitelma (Helander ja Leiviskä & 
arkkitehtuuritoimisto talli oy). Puutarhan keskelle palautettaisiin kotkaviirisalko (takasivu). 
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Kotkaniemen rantayleiskaava 2004 (Karttaako Oy).  

 

Kotkaniemen puutarha kesäkuussa 2013. (The Kopterikuva) 
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Päärakennus ja arkistorakennus (oikealla) ennen vuotta 1965 (Pien-Inkeroinen et al., 1998). 

 

Kotkaniemen idänpuoleinen puutarha elokuussa 1994 (Tommi Tikanoja). 



70 
 

 
 

Kotkaniemen pääsisäänkäynnille johtava pääkäytävä kesäkuussa 2013. (Pertti Kolari)  

 
Idänpuoleinen puutarha kesäkuussa 2013. (Pertti Kolari) 
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Päärakennuksen järvenpuoleinen puutarha kesäkuussa 2013.   
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Näkyvä päärakennuksen edustalta Kivijärvelle 1928 (Räikkönen) ja kesäkuussa 2013. Ylemmän kuvan 
vasemmassa reunassa on nähtävissä kotkaviirin sijainti.  
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Vasemmalla kangasmetsä 1930-luvulla (Jorma ja Sirkka Svinhufvudin arkisto) ja toukokuussa 2013.  

 

 

Rusokirsikkapuu 2013 (Sirkka Svinhufvud). 
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