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Kouvolan (ES) Kuusaan-
lammen entisen nippu-
nosturin alue on tuotta-

nut mukavia kasvituttavuuk-
sia ja joitain isojakin yllätyksiä. 
Retkikohteena se on jatkossa-
kin hyvin mielenkiintoinen, 
sillä koskaan ei tiedä mitä seu-
raavaksi tulee vastaan.

Savonradan vaiheita
Selvitellessäni, miten ihmees-
sä joltakin unohdetulta rata-
pätkältä voi jatkuvasti löytyä 

Vanhan Savonradan 
pohjalla Kouvolassa

hyvinkin kaukaa saapunei-
ta kasviharvinaisuuksia, tulin 
käyneeksi läpi melkoisen pit-
kän pätkän Savonradan his-
toriaa. Tieto ei sinänsä ratkai-
se kaikkia ratavarren kasviar-
voituksia mutta antaa jonkin-
laisen työkalun eri lajien mah-
dollisten saapumisaikojen ar-
viointiin kasvien löytöpaikko-
jen mukaan.

Vanha, vuonna 1889 valmis-
tunut Savonrata rakennettiin 
aikanaan Kouvolan Kuusaan-

lammen itärannalle osin pen-
gerrysten varaan. Savonradan 
1960-luvun alkupuolella teh-
ty oikaisu siirsi nykyisen ra-
dan linjan hivenen idemmäk-
si. Tämän jälkeen vanhaa ra-
taosuutta on vuoroin purettu 
ja rakennettu uudelleen erilai-
sia tarkoituksia varten. Aina-
kin vielä 1990-luvun alkupuo-
lella rata ulottui sen puolivälis-
sä sijainneen puutavaran nip-
punosturin kohdalta vielä rei-
lun puolen kilometrin verran 
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tua puutavaraa rahdattiin ju-
nilla Myllykosken ja Inkerois-
ten tehtaille sekä Kotkaan Hal-
lan sahalle. Puun uiton loput-
tua Kuusaanlammella radan 
huonokuntoisin loppuosa pu-
rettiin, mahdollisesti vuonna 
1995.

2000-luvun taitteessa rataa 
korjattiin entistä järeämmäk-
si Kuusankoskelle suunnitel-
lun putkipinnoitetehtaan tar-
peita varten, tällä kertaa pää-
tepisteenä kuitenkin entisen 
nippunosturin alue. Putki-
tehdashankkeen kariuduttua 
vuoden 2003 aikoihin rataa ja 
Kuusaanlammen pohjukkaan 
tehtyä varastokenttää alettiin 
käyttää tuontipuutavaran va-
rastointiin. Samainen kenttä-
alue toimii edelleenkin puu-
tavaran ja hakkeen terminaa-
lialueena, mutta kuljetukset 
hoidetaan nykyisin rekkakyy-
dein. Vuoden 2014 aikana il-
meisen tarpeettomaksi katsot-
tu rataosuus pistoraiteineen 
tuli puretuksi Tanttarin liitty-
mään asti.

Radan käyttöhistoriaan jää 
kuitenkin useita aukkopaik-
koja, ja edellä esitetty on omaa 
tulkintaani erinäisistä verkko-
lähteistä keräämistäni tiedon-
murusista. Jos jollakulla on jo-
takin korjattavaa tai uutta tie-
toa tämän rataosuuden käyttö-
historiasta, otan kaiken mah-
dollisen tiedon ilolla vastaan. 
Tarkoitukseni on tutkia näitä 
ratavarsien kasvipaikkoja en-
si kesänä vielä entistäkin tar-
kemmin.

Sahahirvenputki
Kiertelin 7.7.2020 Kouvolas-
sa tuttuja tulokaskasvipaikko-
ja, pääkohteena Kuusaanlam-
men nippunosturin alue ja siel-
lä tuttu imeläkurjenherneen 
(Astragalus glycyphyllos) kasvu-
paikka. Ajoitus osuikin oike-
aan, sillä imeläkurjenherneen 
kukinta oli parhaimmillaan. 
Vuosittaiset valokuvat otet-
tuani jatkoin vanhaa ratalin-
jaa pohjoiseen tähystellen pa-
ri kesää aiemmin vesotun pen-
saikon laitoja mahdollisten uu-

pohjoiseen. Aikanaan nostu-
rialueella on ollut jopa jonkin-
lainen pienimuotoinen ratapi-
han tapainen (Ruonala 2009, vau‑

nut.org/kuva/55986). Kymijokea pit-
kin Kuusaanlammelle uitet-

▲ Hietakurjenherne löytyi ratapoh-
jalta heinäkuussa 2020. Kiireisem-

pi ohikulkija olisi hyvinkin voinut 
tulkita pienikokoiset ja olemuksel-
taan hentoiset kasvit virvilöiksi tai 

huonokasvuisiksi hiirenvirnoiksi ja 
tarkemmin miettien näin ehkä on 

päässyt omalla kohdallanikin aikai-
semmin käymään.
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► Nippunosturin rata-alue ja uusi 
Savonrata 1987.
Kohteiden nykytilanne:
1. Pistoraiteen hiekkapohjainen 
loppupää, kelta- ja jänönapilaa, run-
saasti ketomarunaa, myöhemmin 
myös nurmivihvilää
2. Kosteapohjainen alue, runsaasti 
erilaisia vihvilöitä
3. Hiekka- ja sorapohjainen alue, 
hietakurjenherne, sahahirvenputki
4. Nippunosturin hiekka- ja sepeli-
pohjainen alue, imeläkurjenherne, 
runsaasti mäkikuismaa,  ketomaru-
naa, jänönapilaa
5. Rantapenger, tien laidat runsas-
kasvisia, purettu ratapohja sepelillä, 
pääosin kasviton
6. UPM puuterminaalialue, osin 
asfaltoitu, laidoilla monipuolinen 
tulokaskasvilajisto M
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eivät millään tavoin istuneet 
kuvaan. Kasvikirjoja ja verk-
koa selatessa näytti siltä, ettei 
tällaista putkea ole olemassa-
kaan.

Kolmisen viikkoa myöhem-
min (31.7.2020) arvelin ajan-
kohdan juuri nyt sopivaksi 
”outoputken” näytteen hake-
mista ajatellen. Kasvi oli edel-
leen täydessä kukassa, mutta 
muutamissa kukinnoissa oli jo 
sentään hedelmien kehittymi-
nen aluillaan. Isokokoisen kas-
vinäytteen prässiin asettelu oli 
ihan oma lukunsa. Näytteenot-
topäivän kuvia suurennellessa 
huomasin outoputken hedel-
mistä erottuvat erikoiset ku-
kan verholehtien muodosta-
mat ”sarvet”, jollaisia ei Suu-
ressa Pohjolan kasviossa (Moss-
berg & Stenberg 2012) näkynyt juu-
ri muiden putkien hedelmis-

▼ Valokuvassa näkyvät "sarvet" 
ovat kukan verholehtiä. Ne ovat 

putkilla usein mitättömän pieniä, 
mutta osalla hirvenputkista (joiden-
kin mielestä oma sukunsa Libanotis) 

kunnolla näkyviä ainakin 
 hedelmävaiheessa.

22.7.2020 A
. K

iviniem
i

◄ Läheltä katsoen oudon putken 
lehdet näyttivät sopivan lähinnä 

isopukinjuurelle, kuten myös sär-
mikkäät varret ja kukkanuppujen 

hento punertava väri.

7.7.2020 A. Kiviniemi

sien kasvilöytöjen varalta. Ko-
mea, valkokukkainen putki-
kasvi erottui pensaikon kes-
keltä jo kaukaa (6754556:3484054). 
Ensi ar vauk seni oli isopukin-
juuri (Pimpinella major). Si-
tä olen aikaisemmin tavannut 
Kotkan Hallan saaren puuva-
rastokentillä, joten sen löyty-
minen myös Kouvolasta oli-
si saattanut olla mahdollista. 
Ovathan monet tämän ratavar-
renkin kasvit tavalla tai toisel-

la paikalle saapuneita puuta-
varatulokkaita. Kasvin kukin-
ta oli vasta aluillaan, joten en 
ottanut siitä näytettä vielä täl-
lä kertaa.

Kotona kasvikuvia selates-
sa tulikin mutkia matkaan: jo 
lähes varmana pitämäni iso-
pukinjuurimääritys ei mennyt-
kään ihan kohdalleen. Vaik-
ka lehtien osalta yhtäläisyyt-
tä jonkin verran olikin, kukin-
tojen pikkusarjat suojuksineen 
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sä kuin hirvenputkella (Seseli 
libanotis). Kasvin muut tunto-
merkit eivät kuitenkaan istu-
neet ihan suoraan hirvenput-
keen. Tätä johtolankaa seura-
ten selasin netistä läpi kaiken 
maailman ”Seseleitä”; jotain yh-
täläisyyksiäkin löytyi, muttei 
mitään täysin vastaavaa. Outo-
putki jäi tässä vaiheessa edel-
leen outoputkeksi.

◄ Kuusaanlammen outo, komea 
putki erottui jo kauas pensaikon 

keskeltä. Helsingin kasvimuseolta 
saatiin kasville nimi Seseli krylovii.

7.7.2020 A
. K

iviniem
i

Kevättalvella sain vihdoin 
lähetettyä kasvinäytenippuni 
kasvimuseolle Helsinkiin, ou-
toputkinäyte oli tässä tieten-
kin heti ensimmäiseksi muka-
na. Syksyllä sitten selvisi, et-
tei outoputki ollut Kasvimuse-
on tutkijoillekaan ihan helppo 
pala. Arto Kurtto onnistui kui-
tenkin lopulta löytämään kas-
ville nimen: Seseli krylovii, joka 

sai myöhemmin suomalaisek-
si nimekseen sahahirvenput-
ki voimakkaasti sahalaitaisten 
lehdyköidensä mukaan. Itsel-
le tässä oli kaikkein mukavin-
ta, että olin ollut kaiken maa-
ilman ”Seseleiden” kanssa ihan 
oikeilla jäljillä.

Shumilovskikh ym. (2021) 
luonnehtivat sahahirvenput-
ken luontaislevinneisyyden 
näin: Libanotis krylovii (Seseli 
krylovii) is a subboreal-montane 
endemic of the Urals distributed 
from the Southern to the North-
ern Urals. Kasvista löytyy run-
saasti kuvia osoitteesta plantarium.

ru/page/view/item/35460/part/0.html

Hietakurjenherne 
Hietakurjenherneen (Astra-
galus arenarius) kasvupaik-
ka löytyi sattumalta 7.7.2020. 
Kurjenherneet ovat levittäyty-
neet noin neljän neliömetrin 
alalle, mikä viittaisi kasvien ol-
leen paikalla (6754612:3484030) jo 
pidemmänkin aikaa. Kasvu-
paikan sijainnin mukaan näi-
den olisi pitänyt joka tapa-
uksessa saapua ennen vuotta 
1995, jolloin raiteet purettiin. 
Mahdollista tietysti on, että 
hietakurjenherne on saapunut 
jo huomattavasti aikaisemmin 
ja viettänyt osan ajasta siemen-
pankissa ja nyt, paikalla tapah-
tuneen maastopalon seurauk-
sena, lähtenyt jälleen kasvuun.

Ainakin tänä vuonna hie-
takurjenherneet kukkivat lä-
pi koko kesän ja kasvusto py-
syi hyvinvoivana myös pahim-

https://www.plantarium.ru/page/view/item/35460/part/0.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/35460/part/0.html
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pien helteiden yli. Mutta syys-
kuun lopulla näytti siltä, että 
rusakko, kauris tai muu eläin 
olisi käynyt syömässä kasvien 
latvat ja ehkä myös osan sie-
menpaloista. 

Hietakurjenherne on tavat-
tu Suomessa aikaisemmin lä-
hinnä painolastitulokkaana, ja 
valtaosa havainnoista painot-
tuu 1880-luvun tietämiin. Tuo-
reinkin varmistettu tieto on 
1940-luvulta. Siksi onkin täy-
si arvoitus, miten hietakurjen-
herne on päätynyt kasvamaan 
sisämaahan, jokusia vuosia sit-
ten palaneelle hiekkaiselle pu-
retun ratalinjan reunustalle. 

Nurmivihvilä 
Edelliskesän löytöjen innoitta-
mana päätin 22.7.2021 käydä 
katsomassa tarkemmin vanhaa 
ratapohjaa aina vanhan pis-
toraiteen päätöspaikkaan as-
ti. Aikaisemmin olin olettanut, 
ettei radan pohjoispäässä kas-
va mitään erityistä, mitä nyt 
jokunen satunnainen palster-
nakka (Pastinaca sativa). Häm-
mennys olikin suuri, kun koh-
ta huomasin seisovani keskel-
lä mitä tiheintä nurmivihvilä-
kasvustoa (675488:348393). Hiek-

▼ Kuusaanlammen nippunosturin alueelta ennestään tuttu imeläkurjenher-
ne kukki parhaimmillaan heinäkuun alussa.

◄ ▼ Maailman suurimman 
kasvisuvun kurjenherneiden 
(noin 3 000 lajia) luontainen 

levinneisyys ulottuu Suomeen 
vain heikosti. Hietakurjenherne 
ei kuulu maamme luontaiskas-

vistoon, mutta imeläkurjen-
herneen (alimpana) sanotaan 

siihen lukeutuvan parissa 
paikassa etelässä.

7.7.2020 A
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kaisella ratapohjalla nurmivih-
vilää (Juncus tenuis) riitti alku-
pään tiuhan noin 2,5 × 15 met-
rin mittaisen pätkän lisäksi 
harvempana kasvuna noin 150 
metrin matkalle. Ihmetystä ai-
heutti myös runsas ketoma-
runa (Artemisia campestris), sa-
moin kelta-apila (Trifolium au-
reum) ja jänönapila (T. arven-
se). – Eiväthän nämä kaikki ole 
ainakaan ihan äskettäin tähän 
tulleet, joka tapauksessa vä-
hintäänkin ennen vuotta 1995. 
On kuitenkin mahdollista, että 
ne ovat tulleet jo huomattavas-
ti aikaisemminkin.

Nurmivihvilä on Suomessa 
harvinainen, enimmäkseen lii-
kenteen, työkoneiden ja tuon-
tipuutavaran mukana leviävä 
tulokas. Nurmivihvilälle tyy-
pillisimpiä kasvupaikkoja ovat 
erilaiset varastokentät, lastaus-
paikat sekä rataympäristöt. 

Vaikka nurmivihvilä tavat-
tiin Suomesta ensimmäisen 
kerran jo 1950-luvulla, suurin 
osa havainnoista on tehty vas-
ta vuoden 2012 jälkeen. Kysy-
mys ei niinkään ole siitä, että 
nurmivihvilä olisi nyt yhtäk-
kiä alkanut levitä maahamme, 
vaan enemmänkin siitä, että la-
ji on huonosti tunnettu ja jää 
usein tarkkasilmäiseltäkin kas-
vistajalta huomaamatta. To-
dennäköisesti nurmivihvilällä 
onkin Suomessa paljon enem-
män kasvupaikkoja kuin tähän 
mennessä on havaittu. Itära-
jan takana Leningradin alueel-
la ja Venäjän Karjalassa laji on 
levinnyt voimakkaasti viime 
vuosikymmenien aikana (Uotila 
& Ahti 2009), mutta vanhin löytö 
on jo vuodelta 1927 ja on mah-
dollista, että ainakin osa nykyi-
sistä kasvupaikoista olisi mel-
ko vanhaakin perua.  
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Seseli krylovii as a new alien in Finland
Seseli krylovii is reported from a former rail-
way track in Kouvola town, southeastern 
Finland (South Savo). The railway tracks 
were demolished in several phases, the lat-
est parts in 2014. Especially after 2003, the 
area has been used for storing imported 
Russian timber. The exact origin and age of 
the species in Kouvola is unknown. The ar-
ea is known for its several rare aliens, two of 
which, Astragalus arenarius and Juncus tenuis 
are also discussed in this paper.

Anni Kiviniemi, Virtakivi 3, 45910 Voikkaa. 
annikiv@hotmail.com

▼Taajemman nurmivihviläkasvus-
ton voi erottaa maisemasta jo pel-
kästään oranssiin taittuvan vihreän 
värin perusteella. Muita väriltään 
samankaltaisia matalakasvuisempia 
vihvilöitä ei kasvistostamme juuri-
kaan löydy (eikä myöskään saroja 
tai heiniä).
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