
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

 1.1. Maisema-alueen nimi Haapasaari 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Haapasaaren saaristokylämaisema 

1.3. Kunta Kotka 

1.4. Pinta-ala noin 200 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä,vuosi,arvo] 

Ympäristöministeriö, 1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 06/2013-04/2014, maastokäynti 25.6.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 2.1. Maisemamaakunta ja -seutu 
[Mietintö 66/1992] 

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Saariston maisema-alue (Kymenlaakson liitto, 2008) 

2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus 
maisemamaakunnan ja -seudun 
tyypillisistä piirteistä] 

Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin 
vaihtelevaa. Alue on muinaista merenpohjaa. Maiseman peruselementtejä ovat pohjoista 
etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat tasangot sekä näiden välissä olevat 
kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet kallioalueet. Alueella on myös katkeilevia 
etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. Järvet ovat pieniä ja niitä on niukasti. Ensimmäisen 
Salpausselän reunamuodostuma on maakunnan keski- ja itäosien pohjoisrajana, jossa sen 
merkitys maisemassa on huomattavin. Alue kuuluu pääasiassa eteläboreaaliseen 
kasvillisuusvyöhykkeeseen, jonka kasvillisuus on rehevää. Metsät ovat usein kuusivaltaisia 
havumetsiä. Soiden osuus on pienempi kuin muualla maassa. Maatalouden pitkä perinne 
näkyy maisemakuvassa. Asutus on vanhastaan keskittynyt kehittyneiden tärkeiden 
liikenneväylien varsille. 
 

 Suomenlahden rannikkoseudun ja saariston maisema on yleisilmeeltään avoin, kallioinen ja 
karu. Rannikon ja saariston peitteisyys on vaihtelevaa. (Kymenlaakson liitto, 1993). Paljaiden 
ja metsäisten kalliomaiden määrä on huomattava. Seudulle tärkeimmiksi erityispiirteiksi on 
muodostunut erilaiset saaristoalueet. Seudun maisemat ovat monivivahteisia, joka johtuu 
maa- ja kallioperän sekä merenlahtien rikkonaisuudesta sekä perinteisten elinkeinojen 
monipuolisuudesta. Idässä päin luonto ja maisema on karumpaa ja saaret ovat 
kulmikkaampia, louheisia kivikoita ja suuria siirtolohkareita, alueen rapakiven myötä. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET 

 3.1. Maa- ja kallioperä Kallioperä on kaakkoista rapakivialuetta. Maaperä saarella on ohut tai olematon, 
kalliopaljastuma. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Haapasaari sijaitsee itäisellä Suomenlahdella, Kotkan ulkosaaristossa. Haapasaaren 
luonnonsatama, kylälahti, työntyy saaren keskelle jakaen saaren lähes kahtia. 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Haapasaari on edustava, karuille ulkomeren saarille syntynyt tiivis ja perinteinen 
saaristolaiskylä. 
 

3.4. Kasvillisuustyypit Kasvillisuus on pääosin karua kalliomännikköä, joskin suojaisimmilla paikoilla kasvaa tuuheita 
lehtipuita. Saariston ulkopuolella alkaa Itäisen Suomenlahden kansallispuisto. Ulapan keskellä 
kohoavat Suursaaren jylhät ääriviivat.  
 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Ei erityisiä  arvokkaita kohteita 
3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Ei maiseman kannalta merkityksellisiä 
3.7. Ilmasto Meri vaikuttaa maisema-alueen ilmasto-olosuhteisiin, kuten alueen tuulisuuteen ja pakkasiin. 



3.8. Maisemarakenne Haapasaari sijaitsee ulkomerellä olevan karun saariston keskellä. Haapasaari on noin 
kilometrin pituinen kaksiosainen saari, jonka puoliskot Kylänlahden pohjoispuolella kulkeva, 
vain noin 20 metriä leveä kangas yhdistää toisiinsa. Kallioiden välisiin painanteisiin on 
muodostunut humusta. Asuinrakennukset on pyritty rakentamaan kallioiden notkelmiin, 
mahdollisimman suojaisiin paikkoihin. Asutus on keskittynyt erinomaisen luonnonsataman, 
Kylälahden ympärille. Haapasaaren saariston saaret ovat tyypillisiä ulkosaaria: matalia ja 
loivapiirteisiä kalliosaaria. Saarten rannat ovat tyrskyjen ja jäiden sileäksi hiomia. 
 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Haapasaarella on kaksi kiinteää muinaisjäännöstä. Haapasaaren itäosassa ns. Uustinpuolella 
sijaitseva kivi on arveltu olevan vanha uhrikivi. Uustinpuolen etelärannalla sijaitsee 
historiallinen, vedenalainen hylky. 
 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Saaren länsipuolelle oleva Vanhakylänmaa on ollut asuttu jo keskiajalla. Haapasaari on ollut 
asuttu ainakin 1620-luvulta lähtien. Haapasaaren kylän varhaisin rakennuskanta on 1700-
luvun alkupuolelta. Vuonna 1739-saaressa oli jo 11 taloa. Haapasaaren vanha majakka, 
Puokki, rakennettiin kivestä vuonna 1862, seuraavana vuonna rakennettiin saarelle 
tulliasema eli nykyinen merivartiosto. Kansakoulu on vuodelta 1891 ja kirkko on rakennettu 
vuosina 1858-59. Kirkko on Haapasaarelaisten rakentama, länsitornillinen pitkäkirkko, 
Suomen intendentinkonttorin piirustusten mukaan. 
 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Kalastus ja merenkulku 

4.4. Rakennettu ympäristö Kallioisilla saarilla sijaitseva kylä on säilyttänyt perinteisen ja yhtenäisen ilmeensä. Kylän 
ytimen muodostavat Kylänlahden rantoja tiiviisti ympäröivät rakennukset. Saaren vanhimmat 
rakennukset lienevät peräisin 1700-luvulta. Nykyisen rakennuskannan tunnusomaiset piirteet 
ovat kuitenkin 1800-luvun puolivälin ja 1920-luvun väliseltä ajalta. Suurin osa rakennuksista 
on muuttunut kesäasunnoiksi. Saarella sijaitsee mm. länsitornillinen puinen pitkäkirkko 1858-
59, vanha majakka - Puokki, 1862, tulliasema 1863, ent. kansakoulurakennus 1891 
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Kylän ytimen muodostavat Kylänlahden rantoja tiiviisti ympäröivät rakennukset. Saaren 
vanhimmat rakennukset lienevät peräisin 1700-luvulta. Nykyisen rakennuskannan 
tunnusomaiset piirteet ovat kuitenkin 1800-luvun puolivälin ja 1920-luvun väliseltä ajalta. 
Suurin osa rakennuksista on muuttunut kesäasunnoiksi. 
 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin Ei selkeää liittymistä. 
4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Knapas, Marja Terttu: Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson 
seutukaavaliiton julkaisuja A:20. Kymenlaakson maakuntaliitto & Kymenlaakson 
Maakuntamuseo & Kymenlaakson seutukaavaliitto. Kotka1984 
Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisuja A:26. Kotka 1992 
Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008 
 

4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Kylän maisemakuvaan vaikuttavat vahvasti asuinrakennusten lisäksi kauniit pihat ja 
kiviaidoilla reunustetut peltolaikut sekä kalastajakylälle ominaiset ranta-aitat, laiturit, 
verkkoaidat ja –puut. Saaren tunnusmerkkinä toimiva graniittinen luotsitorni eli puokki on 
rakennettu vuona 1862, saarella sijaitsee myös mm. länsitornillinen puinen pitkäkirkko 1858-
59, , tulliasema 1863, ent. kansakoulurakennus 1891. 

4.5. Perinnemaisemat Ei arvokkaita perinnemaisemia. 
4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Kylän säilynyt perinteinen ja yhtenäinen ilme muodostaa alueelle identiteetin. Symbolisia 
tekijöitä ovat kalastajakylälle ominaiset ranta-aitat ja kalastuselinkeinon läsnäolo 
maisemassa. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Saari täyttyy kesällä kesäasukkaista ja on hyvin suosittu päiväretkikohde. Matkailua ja 
virkistyskäyttöä edistävät alueella toimiva kauppa sekä muut aktiviteetit ja palvelut. 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Kylällä säilynyt perinteinen ja yhtenäinen ilme, kalastajakylälle ominaiset ranta-aitat ja 
kalastuselinkeinon läsnäolo maisemassa. 

5. MAISEMAKUVA Kylän maisemakuvaan liittyvät oleellisesti asuinrakennusten lisäksi kauniit pihat ja kiviaitojen 
ympäröimät peltolaikut sekä perinteiselle kalastajakylälle ominaiset ranta-aitat, laiturit, 
verkkoaidat ja verkkopuut. Kokonaisuus on eheä ja perinteinen, vaikka ympärivuotinen 
asutus on viime aikoina vähentynyt. Kalastus ja merenkulku ovat perinteisiä elinkeinoja, joka 
näkyy edelleen maisemakuvassa. Aiemmin saarelaiset harjoittivat myös hylkeenpyyntiä.  



6. RAJAUS Kts. liite 1. 
7. KUVAILUTEKSTI Haapasaari on kaunis, eläväinen, esimerkkikohde itäisen Suomenlahden saariston 

kalastajakylästä. Alueella on matkailua tukevia palveluita ja kohde on kauniina kesäpäivänä 
hyvinkin vilkas turistikohde. 

8. ARVIOINTI 

 8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
8.2. Arviointiteksti Haapasaaren saaristokylä on RKY 2009- kohde Kotkan Haapasaaren ja Haminan Tammion ja 

Kuorsalon tavoin sekä rakenteeltaan että rakennuskannaltaan hyvin säilynyt esimerkki 
kalastuksen ja merenkulun tuottamasta rakennetusta ympäristöstä itäisellä Suomenlahdella. 
Alueen turismi on huomattavaa ja kohde toimii retkikohteena. Matkailua tukee mantereelta 
kohteeseen kulkeva lautta. 

9. LIITTEET 

 9.1. Karttaliitteet Liite 1. 
9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Haapasaaren saaristokylämaisema, Kotka, 200 ha, 1:15 000

maisema-alueen raja

Maastokartta 1:100 000 © Maanmittauslaitos 6/2013
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Liite 2. 

N 60;17;14.3880 

E 27;11;52.4700 

N 60;17;21.6179 

E 27;11;48.6720 

Lentokuva Vallas Oy 


