
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

 1.1. Maisema-alueen nimi Sippolan ja Summajoen laaksot 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Sippolan – Summanjokilaaksojen kulttuurimaisema 

1.3. Kunta Kouvola, Hamina 

1.4. Pinta-ala noin 6 800 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 
2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

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

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Etelä-Kymenlaakson metsäalue (läntinen osa; laajat suot) ja Rannikon kulttuurimaisema-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. 
 

 Kaakkoinen viljelyseutu on alavaa, mutta vaihtelevaa mäkisten, karujen kallioalueiden ja 
vaihtelevien viljelyalueiden sekä pienten soiden ja järvien ansiosta. Vaikka alue kuuluu 
eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, on kasvillisuus muuhun Etelä-Suomeen 
verrattuna karua. Asutus on keskittynyt hajanaisten viljelyalueiden tuntumaan ja ryhmittynyt 
peltoja halkovien teiden varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi. 
Pika-asutukseen liittyviä pientiloja on runsaasti. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET 

 3.1. Maa- ja kallioperä Maisema-alue kuuluu Kaakkois-Suomen rapakivialueeseen, kallioperä muodostuu kokonaan 
rapakivestä, Viipurin rapakivigraniitista. Kymenlaaksossa esiintyvä rapakivi esiintyy erilaisina 
väri ja rakenne muunnoksina. Yleisin rapakivityyppi on viborgiitti, jonka väri on rusehtava ja 
rakenteelta se on pallomainen. Vaikka maastonmuodot ovat yleensä verraten tasaiset, on 
paikoin pystyjä kallioseinämiä, jotka ovat syntyneet kivilajille ominaisen suorakulmaisen 
rakoilun sekä rapautumistaipumuksen seurauksena. Maisema-alueen jokilaaksot ovat pääosin 
savea sekä kalliomaata. Alueella esiintyy myös jonkin verran hiekkamoreenia. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Maisema-alueen läpi virtaa Summanjoki, johon yhdistyy Suurjärven kautta Sippolanjoki. 
Summanjoki laskee merelle, Summanlahdelle saakka. Sippolanjoki on paikoin kaivautunut 
syvälle savikkoon. Vähäsateisina aikoina Sippolanjoki on lähes kuiva. Summanjoessa on 
joitakin koskia, mm. Vähäkoski, Karjakoski, Sahakoski, Reitkallin koskiosuus sekä Kellokoski ja 
Yläkoski. Alueella on muutamia pieniä järviä, kuten pohjoisosassa sijaitseva Kosjärvi sekä 
pieni Härkälammi. Järvet ovat melko reheviä. Summajoki laajenee Kotojärveksi Ruotilan 
alueella ja laskee taas Summanjokena eteenpäin kohti merta. Sippolan- ja Summajoen 
yhdistyttyä Summanjoki laajenee uudestaan Suurijärveksi ja jatkaa isohkona jokena 
Summanlahdelle. Maisema-alue sijaitsee Summajoen vesistöalueella. Jokilaaksojen eteläpää 
kuuluu tulvariskialueelle; Haminan ja Kotkan rannikkoalue. 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet Pitkään jatkunut maanvilelys ja siihen mukautunut luonto 



3.4. Kasvillisuustyypit Maisema-alue sijaitsee hemi- ja eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeiden 
vaihettumisvyöhykkeellä. Kasvillisuus on keskimäärin rehevää ja metsät ovat pääasiassa 
kuusivaltaisia havumetsiä joitakin jaloja lehtipuita lukuun ottamatta. Kasvillisuus on 
selännealueilla verraten karua, poikkeuksena kuitenkin pienialaiset kallionaluslehdot. 
Savikoilla kasvillisuus on rehevämpää ja selvästi kulttuurivaikutteista. Viljavimmat paikat on 
raivattu pelloiksi kauan sitten. Metsä-, ranta- ja kulttuurikasvillisuutta. 
 

3.5. Arvokkaat luontokohteet 

 3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Sippolan kirkonkylän länsipuolella oleva Suurjärvi on tunnettu lintujärvi. 
 

3.7. Ilmasto Ilmasto-olosuhteet muuttuvat hieman etelä-pohjoissuuntaisesti. Meri vaikuttaa ilmastollisiin 
olosuhteisiin pohjoisen ja eteläisen maisema-alueen välillä. Meri vaikuttaa lämmittävästi 
ilmastoon. Kokonaissademäärä on noin 650-700 mm vuodessa ja keskilämpötila vaihtelee 4 ja 
reilun 5 välillä. 
 

3.8. Maisemarakenne Laaja kahden joen jokilaakso, jonka joki on paikoin kaivautunut syvälle savikkoon. 
Yleispiirteisesti melko tasainen alue, mutta paikoin jyrkkiäkin kallioita. 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Maisema-alueella on melko paljon muinaisjäännöksiä (muinaisia asuinpaikkoja), 
jäännöskeskittymiä on havaittavissa Sippolan kirkonkylän tuntumassa, Liikalan 
pohjoispuolella sekä Metsäkylässä. Muinaisjäännösten sijainti mukailee hyvin pitkälti 
jokilaaksojen linjausta. Jäännöksiä on havaittu aina kivikaudelta teollisuuden aikaan saakka.  
 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Maatalous on ollut pitkään vaurasta ja se näkyy edelleen hoidettujen ja viljeltyjen 
jokilaaksojen peltoaukeiden myötä. 
 

4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Pitkään jatkunut vauras maatalous. 

4.4. Rakennettu ympäristö Valtaneuvos Creutz muodosti Sippolan kylään asuinkartanon, eli säterin, joka toimii nykyään  
Sippolan kartanona. Liikalan hovi lahjoitettiin Suchtelen suvulle 1790, joka käsitti Liikalan, 
Mämmälän ja Ruotilan maita. Turun rauhan aikaan Liikala jäi Venäjän puolelle ja tuolloin 
venäläiset rakensivat sinne (1791-92) linnoituksensa. Nykyisin Liikalan vallit erottuvat 
viljelymaiseman reunalla nurmettuneina pehmeäpiirteisinä hoidettuina kumpareina. Pari 
kilometriä paikasta etelään sijainneista kasarmirakennuksista on jäljellä maatuneet 
kivijalkojen jäännökset. 1700-luvulla Liikalasta Reitkalliin rakennettu maantie on säilyttänyt 
alkuperäisen maastonmuotoja myötäilevän linjauksen. Liikalassa on arvokasta 
rakennuskantaa mm. Kosken vanhalla sukutilalla, jonka päärakennus on vuodelta 1884. 
Sippolassa olevia rakennushistoriallisesti avokkaita kohteita ovat Sippolan kartanon lisäksi 
mm. vuonna 1843 pappilaksi rakennettu kotiseutumuseo, Sippolan 1879 vihitty tiilikirkko, 
hautakappeli 1890 sekä Sippolan metsäkoulun rakennukset ja 1952 luvulta oleva Sippolan 
lääkärintalo. Myös mm. Hirvelässä, Metsäkylässä, Reitkallissa ja Summassa on säilynyt 
perinteistä rakennuskantaa viljelymaiseman yhteydessä. Summan kartanon puinen 
päärakennus on vuodelta 1893 (K. A. Wrede), joskin siihen liittyy osia vanhemmasta 
päärakennuksesta. Kartano sijaitsee Summajoen rannalla osin 1600-luvulta periytyvän 
puiston ympäröivänä. Kartanon kokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaski asuinrakennusta, savesta 
ja kanervista tehty talli, kivinavetta sekä muita vanhoja talousrakennuksia. Kohde on RKY 
2009 listauksesta poistunut kohde. Maisemallisesti edustavia paikkoja ovat lisäksi Mataroja ja 
Ruotila.  
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Maatalouteen tukeutuva pientaloasutus. 
4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Alueen läpivievä tie linjautunut muinaisjäännösten mukaisesti ja asutus on laajalti tukeutunut 
tiestöön. 

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 Ei muita erityisiä. 



merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 
4.5. Perinnemaisemat Haminan (ent. Vehkalahden) Rantaniemen laidun, jonka arvoluokka on M 

(H. Lies-Niittymäki. Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Kymenlaakso. 2014) 
4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät Vauraat, laajat viljelykset, vireys sekä maisemassa läsnä oleva vesi. 
4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Jokiin tukeutuva virkistyskäyttö 
4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Idyllinen maaseutumaisema kokonaisuus vauraiden viljelysten ja kyläkokonaisuuksien kanssa.  
5. MAISEMAKUVA Sippolanjoen ja Summanjoen muodostama jokilaakso sijaitsee seudulle luonteenomaisesti 

rapakivikallioon muodostuneessa murroslaaksossa. Paikoin joki levenee laajaksi ja tasaiskeksi 
viljelylaaksoksi ja paikoin se puristuu jyrkkäseinäisten kallioiden väliin kapeaksi joenuomaksi. 
Jokivarren savikoille syntyneet viljelmät vaihtelevat laajahkoista vauraista peltoaukeista 
pienipiirteisiin peltonäkymiin. Pitkäaikainen asutus ja alueen historialliset vaiheet näkyvät 
myös maisemakuvassa. 
 

6. RAJAUS Kts. Kartta 
7. KUVAILUTEKSTI Maisema-alue on edelleen edustava maaseutumaisemakokonaisuus. Alue on helposti 

saavutettavissa ja maisemassa on erotettavissa eri maisematekijöitä. Kulttuurihistoria on 
alueella läsnä ja rakennuskanta istuu pääosin maisemaan. Sippolan kirkonkylän maantiehen 
tukeutuva, säilynyt kylärakenne, kirkko ja kartano sekä Kymijoen rajalinnakkeet korostavat 
maiseman arvokkuutta.  

8. ARVIOINTI 

 8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
8.2. Arviointiteksti Maisema-alue on edelleen edustava maaseutumaisemakokonaisuus. Alue on helposti 

saavutettavissa ja maisemassa on erotettavissa eri maisematekijöitä. Kulttuurihistoria on 
alueella läsnä ja rakennuskanta istuu pääosin maisemaan. Sippolan kirkonkylän maantiehen 
tukeutuva, säilynyt kylärakenne, kirkko ja kartano sekä Kymijoen rajalinnakkeet korostavat 
maiseman arvokkuutta.  
 

9. LIITTEET 

 9.1. Karttaliitteet Liite 1. 
9.2. Valokuvat Liite 2. 
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