
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

 1.1. Maisema-alueen nimi Tammio 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tammion saaristokylämaisema 

1.3. Kunta Hamina 

1.4. Pinta-ala noin 300 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

YM maisema-aluetyöryhmä ja seutukaavaliitto 1992, valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 31.1.2014, maastokäynti 15–16.7.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

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

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Saariston maisema-alue 

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 rapakiveä, maaperä on ohutta kalliomaan hiekka- ja soramoreenia 

 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Tammio on Itäisen Suomenlahden saari. 

 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Loivapiirteisen kalliosaaren sileäksi hioutunut kallio on paikoitellen näkyvissä. 

 

3.4. Kasvillisuustyypit Kuiva männikkökangas 

 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Itäisen Suomenlahden kansallispuiston alueeseen kuuluu alueita Tammion itä- ja 

eteläpuolella. 

 



3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Mäntyvaltainen sisäosa, lehtipuita rannoilla ja kylässä, kulttuurivaikutteinen 

kasvillisuus pihapiireissä, kujilla erityispiirteenä Virosta tuodut kaksi syreenilajiketta. 

 

3.7. Ilmasto Mereinen ilmasto, jossa lämpimät kesät 

 

3.8. Maisemarakenne Loivapiirteinen kalliosaari, kiviset rannat, kylä ja venelaituri sijoittunut saaren 

pohjoisosaan, mäntymetsät saaren keskiosissa 

 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Historiallinen asuinpaikka saaren pohjoisosassa (1000008291) sekä 

Kipanaisenniemen pronssikautinen hautaröykkiö (917010060) 

 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Tammion saarella on ollut asutusta jo keskiajalta lähtien, varhaisimpien 

asiakirjatietojen mukaan saaressa asui 1500-luvun puolivälissä kaksi tai kolme 

perhekuntaa. Ensimmäinen nimeltä tunnettu isäntä oli Martti Laurinpoika (v. 1554–

70). Tammio autioitui 1570-luvulla kokonaan, ilmeisesti venäläisten hyökkäyksen 

seurauksena. Saari oli tyhjillään, kunnes v. 1624 kaksi uutta yrittäjää saapui autioiksi 

jääneille sijoille. Näidenkin isäntienkin muutettua suotuisammille seuduille asuttivat 

Tammion kantaperheet: Kiisket, Pitkäset ja Suomalaiset kylän 1600-luvun loppuun 

mennessä. 

 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Kalastus (1950-luvulle saakka) ja rahdin kuljetus, merenkulku, luotsitoiminta 

4.4. Rakennettu ympäristö Tammion kylän vanhat tonttimaat ovat olleet levittäytyneinä saaren pohjoiskärkeen, 

missä Tammion saaristolaiskylä edelleenkin sijaitsee. Kylän vanhaan 

rakennuskantaan kuuluu noin 40 asuinrakennusta ulkorakennuksineen. Suurin osa 

nykyisistä päärakennuksista on rakennettu ennen 1870-lukua, vanhimmat jo 

vuosisadan alussa. Pihapiirin lisäksi taloihin kuuluvat myös rannassa olevat ranta-

aitat ja venesuojat 

 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Asutus sijoittui aluksi suojaisiin sisäsatamaan Joosenlahden ympärillä. Alueella on 

tyypillistä kalastuskylän asutusta. Kukin perhekunta asutti oma kulmaustaan kylästä. 

Jokaisella taloudella oli niin ikään omat kala-aitat, venevajat, karjasuojat ja 

talousrakennukset, jotka oli rakennettu rykelmäksi pienelle alueelle. 

 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Vanha asuinpaikka on saaren pohjoisosassa, johon kyläasutus on syntynyt. 

 

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 entinen kansakoulu v. 1891 ja seurantalo v.1919 kylän keskiosassa hieman 

kauempana rannasta. 

4.5. Perinnemaisemat Ei arvokkaita perinnemaisemia. 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Tammio on edustava esimerkki Itäisen Suomenlahden kalastajakylästä. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Alueen rakennukset ovat nykyisin vain kesäkäytössä. Kesäisin saareen on 



vuoroveneyhteys Haminan Tervasaaresta useana päivänä viikossa. Saaressa ei ole 

matkailupalveluita museorakennusta lukuun ottamatta. 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Tammion saaren vanha kalastajakylä on harvinaisen hyvin säilynyt ja edustava 

maisema-aluekokonaisuus, jossa kalastaja- ja luotsikylän historiaa on säilytetty näihin 

päiviin asti. 

5. MAISEMAKUVA Tammio on loivapiirteinen kalliosaari. Vanha kalastaja- ja luotsikylä on hyvin säilynyt 

ja eheä kyläkokonaisuus saaren pohjoispuolella. Kylä koostuu noin 40 

asuinrakennuksesta ulkorakennuksineen, suuri osa päärakennuksista on peräisin 

ennen 1870-lukua. Rakennusryhmiin kuuluu lisäksi rannan ranta-aitat ja venesuojat. 

Rannoilla, kujilla ja raiteilla on paljas kallio paikoitellen näkyvissä. Pihapiireissä on 

paljon vanhaa kulttuurikasvillisuutta ja puutarhat ovat reheviä. Saaren sisäosa on 

karumpaa kangasta mäntymetsineen. Saaren eteläosan rannoilla on uudempaa 

mökkiasutusta. 

6. RAJAUS Tammion saaren maisema-alueen rajaus säilyy entisellään. 

7. KUVAILUTEKSTI Tammion saaren vanha kalastajakylä on harvinaisen hyvin säilynyt ja edustava 

maisema-aluekokonaisuus, jossa kalastaja- ja luotsikylän historiaa on säilytetty näihin 

päiviin asti. 

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

8.2. Arviointiteksti Tammio on ainutlaatuisen ehjä ja perinteinen saaristokyläkokonaisuus, joka sijaitsee 

keskitetysti saaren pohjoiskärjessä. Saaren rakennuskantaa ja kulttuuria vaalitaan 

pääsääntöisesti pieteetillä, joten saaren ominais- ja erityispiirteet säilynevät 

tulevaisuudessakin. 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Tammion saaristokylämaisema, Hamina, 300 ha, 1:20 000

maisema-alueen raja

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

N 60;24;52.3679 

E 27;24;51.7079 
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