
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Elimäen kulttuurimaisemat 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Elimäen kirkonseudun viljelymaisema ja Mustilan Arboretum 

1.3. Kunta Kouvola 

1.4. Pinta-ala noin 3 900 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 26.6.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

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

Eteläinen rantamaa, Eteläinen viljelyseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Viljelylakeus (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. 
 

 Eteläinen viljelyseudun maasto on vaihtelevaa ja usein tehokkaassa viljelyksessä. Koko 
maisemaseudulla on paljon savikkoja, mutta erityisesti niitä esiintyy jokivarsien tuntumassa. 
Tyypillisesti peltoalueet on raivattu kumpuileville savikoille joita metsäsaarekkeet rikkovat. 
Seudun viljelymaan keskimäärä vähenee itään päin mentäessä, jossa asutuskin on harvempaa 
Kymijoenlaaksoa lukuun ottamatta. Kymijoen suurjokimaisema on vähävetiselle seudulle 
maisemallinen erikoisuus. Elimäen laaja viljelylakeus on myös muusta seudusta poikkeavat. 
Seudulla esiintyy paikoin karumpia kallio- ja moreenimaita. (Ym, maisemanhoito, 1993). 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Maisema-alueen kallioperä muodostuu kokonaan rapakivestä, Viipurin rapakivigraniitti. 
Kymenlaaksossa esiintyvä rapakivi esiintyy erilaisina väri ja rakenne muunnoksina. Yleisin 
rapakivityyppi on viborgiitti, jonka väri on rusehtava ja rakenteelta se on pallomainen. 
Maisema-alueen keskiosa on maaperältään liejua ja sitä ympäröi pääsääntöisesti savi. 
Alueella on joitakin moreenikumpareita joissa esiintyy kalliomaata. Mustilan Arboretumin 
alue on sekalajitteista maalajia sekä kalliomaata, jolla esiintyy myös joitakin 
avokallipaljastumia. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Maisema-alueen läpi virtaavaan Hongistonjokeen liittyy joitakin pienempiä haaroja. 
Hongistonjoki kiertää entisen Elimäenjärven 6-tien itä- ja Elimäenjärven länsipuolelta. Joki 
muuttaa nimeään Elimäenjärven eteläpuolella Teutjoeksi, joka on aikoinaan toiminut 
Elimäenjärven laskujokena.  
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Elimäen kulttuurimaisema saavutti nykyisen laajuutensa sodanjälkeisen 
pellonraivausohjelman tuloksena, kun Elimäen kirkonkylän pohjoispuolella sijainnut 
Kirkkojärvi, myöhemmin Elimäenjärvi, kuivattiin kokonaan 1950-luvulla. Järveen laskenut 
Hongistonjoki ja järven lasku-uoma Teutjoki pengerrettiin kulkemaan kuivatun järven sivuitse. 
 
Valtioneuvos A. F. Tigerstedt perusti Mustilan kartanon länsipuolella sijaitsevalle Kotikunnaan 
mäelle. Alue on kokonaisuudessaan istutettu tutkimus mielessä ja ensimmäiset istutukset 
tehtiin vuonna 1902. 

3.4. Kasvillisuustyypit Metsä- ja kulttuurikasvillisuus. 



3.5. Arvokkaat luontokohteet Mustilan Arboretumin alueella on laaja kirjo istutettuja lajikkeita koti- ja ulkomailta sekä 
siemenrekisteri, joista osa on harvinaisia. Alueella myös tehdään kasvien jalostustyötä. 
Muualla ei kasva toista yhtä monipuolista kasvilajistoa yhtä vaativissa pohjoisissa 
olosuhteissa. Alue on suojeltu luonnonsuojelualueena (M. Godenhjelm. Luonnonsuojelu 
Kymenlaaksossa. Kotka 1994). 
 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Mustilan Arboretumin kasvilajisto on Suomen laajin ja monipuolisin. 
 

3.7. Ilmasto Maisema-alue sijaitsee eteläboreaalisella ilmastovyöhykkeellä, jossa termisen kasvukauden 
pituus on noin 175-185 päivää. Vuoden sademäärää on noin 650-700 mm ja keskilämpötila 
vaihtelee 4-5 asteen paikkeilla. 
Arboretumin alueen pienilmastoon vaikuttaa joiltakin määrin alueen kasvillisuus, se mm. 
vaimentaa tuulia. Myös korkeusvaihtelut Kotikunnaanmäen ja aluetta ympäröivän 
viljelyaukean välillä vaikuttaa tuulien muodostumiseen sekä alueen lämpötiloihin. 
Elimäen viljelylakeuden avoimuus vahvistaa puolestaan tuulisuutta ja siten vaikuttaa osaltaan 
alueen lämpötiloihin. 
 

3.8. Maisemarakenne Elimäen kirkonkylän pohjoispuolella avautuu Kymenlaakson laajin yhtenäinen viljelytasanko, 
joka sijaitsee kuivatun Elimäenjärven paikalla. Alueen rakentaminen on sijoittunut aukeita 
reunustavien metsäsaarekkeille. 
 
Mustilan arboretum sijaitsee peltoaukeita reunustavalla metsäsaarekkeella. Alueen korkein 
kohta, Kenkäkallio kohoaa 76 metriä merenpinnan yläpuolelle ja alavimmat kohdat jäävät 
noin 40 mmpy korkeudelle. 
 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Muinaisjäännöksiä, historiallisia asuinpaikkoja, alueella on joitakin. Jäännöksiä esiintyy 
nykyisen rakentamisen läheisyydessä, mm. Arboretumin alueella sijaitsee historiallinen 
kyläpaikka Mustila (Mustela). 
 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria Nykyinen asutus alueelle alkoi syntyä 1400-luvulla, jonka vanhaa asutushistoriaa edustaa 
alueen itäosassa sijaitseva Rahikkalan kylä, jonka asutus on sijoittunut hajalleen 
peltoalueiden laidoille ja tiestön lähistölle. Peippolan ja Moision kartanot rakennuksineen ja 
puistoympäristöineen edustavat kartanolaitoksen historiaa. Alueen historiaan liittyy myös 
Elimäenjärven itäpuolella kulkeva vanha kulkureitti, joka on ainakin 1700-luvulta, 
mahdollisesti vanhemmalta ajalta. 
 
Mustilan kartano on muodostettu Wrede-suvun maaomaisuudesta ja ollut vuosisatojen 
aikana usean suvun hallussa. Arboretumin perustaja lunasti kartanonläänin osittain vuonna 
1901. Metsänistutukset Kotikunnaalle alkoivat 1902. Vuonna 1983 perustettiin Mustilan 
kotikunnas-säätiö arboretumin jatkuvuuden turvaamiseksi, jolla arboretum 
kokonaisuudessaan lahjoitettiin.  
 
Kuninkaan kartastossa (1776-1805) Elimäenjärvi oli vielä järvi. Alueen merkittävimmät 
rakennukset on merkitty karttaa, kuten Mustila, Peippola, Moisio. Alueen laajat aukeat on 
hyvin havaittavissa jo tuolloin sekä nykyisiä peltoja rajaavat metsäsaarekkeet. Hongistonjoki 
virtaa edelleen lähes vastaavasti kun Kuninkaan kartastossa on esitetty ja Elimäenjärven 
länsisyrjää pitkin. 
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4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Pitkään jatkunut maatalous sekä arboretumin opetus-, tutkimus- ja virkistyskäyttö. 

4.4. Rakennettu ympäristö Rakentaminen on sijoittunut peltoaukealla sijaitseville metsäsaarekkeille Elimäenjärven 
muinaisen rantaviivan mukaan sijoittuneet Hongistonjoenvarsikylät; Hongisto, Huitila ja 
Kesola. Mustilan kylän tonttimaa sijaitsee  
 
Arboretumin alueen rakentaminen palvelee arboretumin toimintaa ja se on keskittynyt 
maisema-alueen etelä- ja itäpuolelle. Kartanon päärakennus purettiin 1950-luvulla. Nykyisin 
alueen tunnetuin rakennus on vaha maitokellari, joka toimii nykyään ravintolana ja 
viinitupana. Maitokellarin viereinen navetta paloin vuonna 1939, mutta alueella on edelleen 
useita muita vanhoja rakennuksia. Vanhojen rakennuksia julkisivut on pyritty pitämään 
ennallaan, mutta niiden sisätilat on muutettu vastamaan nykytoiminnan tarpeita. 
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Pientaloasutus 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Nykyinen asutus tukeutuu muinaisjäännösten sijaintiin. 

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 

Kuivatun Elimäenjärven kaakkoisrannalla sijaitseva Moision kartanon kaksikerroksinen 
päärakennus on suunnitellut C.L. Engel vuonna 1818, rakennus edustaa varhaista 
empirearkkitehtuuria. 

4.5. Perinnemaisemat  

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Alueen identiteettiä tukee arboretumin tunnettavuus jopa kansainvälisesti. Arboretumin 
miljöö on idyllinen ja vanhat rakennukset ovat alueen toiminnassa vahvasti läsnä. 
 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Matkailutoiminta on kesäaikaa vilkasta ja arboretumin alueella, puiston erilaiset palvelut 
tukevat matkailutoimintaa. Arboretum on laajasti tunnettu ja se palvelee niin alan 
ammattilaisia kuin muitakin alasta kiinnostuneita ihmisiä. Alue on helposti saavutettavissa. 
 



4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Arboretumin miljöö on idyllinen ja vanhat rakennukset ovat alueen toiminnassa vahvasti 
läsnä. 

5. MAISEMAKUVA Elimäen kulttuurimaisemin maisemakuvalle tyypillisiä ovat laajat viljavat savikot ja niiden 
väliset metsäiset mäkialueet, mm. arboretumin alue näkyy maisemassa runsaspuustoisena 
mäkialueena. Kirkonkylän pohjoispuolella kuivatun Elimäenjärven alueella avautuu 
Kymenlaakson laajin yhtenäinen viljelytasanko. Elimäen viljelymaisemille ovat ominaisia 
kartanot ja niitä ympäröivät laajat, yhtenäiset viljelykset. Asuin- ja ulkorakennusten ryhmät 
viljelylakeuden metsäsaarekkeissa ovat merkittäviä maisematekijöitä. 
 

6. RAJAUS Kts. kartta / liite 1. 

7. KUVAILUTEKSTI Elimäen kulttuurimaisema on edustava esimerkki eteläisien rantamaan viljelyseudusta. Alue 
edustaa ns. historiallista kulttuuri-Suomea, jossa maataloudella on edelleen vahva asema. 
 
Arboretum on suomen suurin ja vanhin puulajipuisto. Aluetta on kehitetty vuodesta 1902 
lähtien ja tällä hetkellä se on noin 120 ha suuruinen puistometsä, jossa kasvaa 100 
havupuulajia ja noin 200 lehtipuulajia sekä erilaisia perennoja ja pensaita. 

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

8.2. Arviointiteksti Vaikuttava viljelylakeus, joka on hyvin saavutettavissa alueella kulkevan tiestön myötä. 
Alueen kartanokulttuuri ja pitkään jatkunut maanviljelys näkyvät maisemassa. Alue on 
kokonaisuudessaan maisemallisesti ja historiallisesti arvokas yhtenäinen kokonaisuus. 
Maisema-alueelle lisäarvoa tuo Mustilan arboretumin puistometsä ja sen matkailutoiminta. 
 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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