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1

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Lappeenrannan kaupungissa sijaitsevalle Linnoituksen
alueelle asemakaavamuutosta varten. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja luontoarvoiltaan merkittävät kohteet. Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Pöyry
Finland Oy:stä.

2

ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET
Linnoituksen alue sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa Lappeenrannan kaupunkikeskustan pohjoisosassa (kuva 1). Se rajoittuu itäpuolella Pien-Saimaan Kaupunginlahteen
ja länsipuolella Pallonlahteen. Linnoituksen mäen ja ruutukaava-alueen välissä on Vanhapuisto.
Linnoituksen niemi oli keskiajalla kauppapaikka ja siihen perustettiin myöhemmin kaupunki. Puolustuslinnoitukseksi alue rakennettiin 1700-luvulla ensin Ruotsin ja sitten
Venäjän vallan aikana. Linnoituksen vanhimmat rakennukset ovat tältä ajalta. 1800luvulla ja 1900-luvn alussa alueella toimi venäläinen varuskunta ja vankila ja sinne rakennettiin kasarmi-, asuin- ja varastorakennuksia. Myöhemmin alue oli ”unohdettua takapihaa” ennen 1970-luvulla aloitettuja vallien ja rakennusten kunnostustöitä. 2000luvun alussa valmistuneessa restauroinnissa linnoituslaitteita palautettiin entiseen muotoonsa ja mm. länsipuolelta Rapasaareen kulkenut satamarata purettiin. Nykyisin Linnoituksen alue on kaupungin merkittävin nähtävyys, jossa toimii mm. museoita, myymälöitä ja kesäteatteri.

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus.

3

LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT

3.1

Lähtötiedot
Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelun ja uhanalaisten lajien havaintorekisterin tietojen perusteella selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura
2000-alueita, luonnonsuojelualueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, uhanalaisten lajien esiintymiä tai muita tiedossa olevia valtakunnallisesti arvokkaita
luontokohteita. Linnoitus kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuu-
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riympäristöihin (Museovirasto ja ympäristöministeriö 1993), ja on osoitettu sellaiseksi
myös Etelä-Karjalan maakuntakaavassa.
Linnoituksen kasvilajistosta on tehty kartoitus 1960-luvulla (Kivelä 1963) ja sitä on
päivitetty 1990-luvulla (Saarinen 1995 ja 2000). Tietoja Linnoituksen kasvien historiasta on koottu ”Vallien valtiaat hullukaalista harmioon”-esitteeseen (Tiainen 2009) ja
luontopolkuesitteeseen (http://www3.lappeenranta.fi/linnoitus/luontopolku/index.html).
Linnoituksen etelärinteiden ja länsipuolen niityt ja länsirinteen lehmukset on huomioitu
Lappeenrannan kaupungin ympäristötietojärjestelmässä arvokkaina luontokohteina. Niityt on mainittu muina niittyeliöstölle tärkeinä alueina Kaakkois-Suomen perinnemaisemien kartoituksessa (Jantunen ym. 1999). Vallien entisöinnissä kasvupaikat on pyritty
säilyttämään ketomaisina, mutta varsinaista selvitystä entisöintitöiden vaikutuksesta
kasvillisuuteen ja kasvilajistoon ei ole tehty.
3.2

Maastokartoitukset
Selvitysalueelle tehtiin maastokartoituskäynnit 29.6. ja 23.8.2012. Lisäksi muutamia valokuvia otettiin 6.10.2012. Maastokartoitukset painottuivat mahdollisten lisärakentamiskohteiden luontoarvoihin ja muu alue kartoitettiin yleispiirteisesti. Maankäytön
suunnittelussa huomioon otettavia luontokohteita ovat mm. seuraavat kohteet:
luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit
vesilain (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) luonnontilaisina säilytettävät purot, lammet ja lähteet
metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt
uhanalaisille lajeille (luonnonsuojeluasetuksen liite 4) ja luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeille soveltuvat elinympäristöt
uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008)
muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet

Putkilokasvilajisto kartoitettiin selvityksessä vain pääpiirteissään eikä selvitykseen sisältynyt muiden lajiryhmien kuten linnuston, lepakoiden tai perhosten kartoitusta.
4

LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET

4.1

Geologia ja vesistöt
Selvitysalue sijoittuu ensimmäisen Salpausselän alueelle, jossa maaperä on paksulti soraa ja hiekkaa. Linnoituksen laen ja Saimaan keskivedentason välillä on korkeuseroa
noin 15 metriä ja rinteet ovat joka suuntaan jyrkkiä. Pallonlahden ranta-alue on loivapiirteinen ja lienee ainakin osittain täyttömaata. Ihmistoiminta on muuttanut maaperää
ja sen muotoja koko Linnoituksen alueella niin, että koskemattomia alueita ei juuri ole.
Saarisen (1995) mukaan vallit on rakennettu hiekasta, joka itärinteessä on hiesua tai savimaista ja länsirinteessä paikoitellen multavaa. Alueen maakerroksista löytyy myös
vanhoja raunioita ja muita rakennusten ja rakennelmien jäänteitä sekä tiili- ja kivimurskaa ja tuhkaa. Linnoituksen restauroinnissa tehtiin mittavia maanrakennustöitä, joilla
vallit ja kiviseinäiset ulkomuurit palautettiin alkuperäiseen muotoonsa (Museovirasto
2012).
Selvitysalue sijoittuu Vuoksen vesistöalueen Suur-Saimaan alueelle ja Ala-Saimaan lähialueelle (OIVA-palvelu 2012). Pintavedet virtaavat Linnoituksen mäeltä kohti Saimaata, mutta imeytynevät kuitenkin pääosin maaperään. Selvitysalue ulottuu lännessä
Pallonlahden rantaan ja lounaiskulmassa on lähellä rautatietä pienialainen vesilampare.
Muita pintavesimuodostumia alueella ei todettu. Pintaveden ekologinen ja kemiallinen
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tila on luokiteltu itäisellä Pien-Saimaalla tyydyttäväksi (Kaakkois-Suomen ELY-keskus
2008). Selvitysalue sijoittuu Lappeenrannan keskusta–Lauritsala pohjavesialueelle
(0540510), joka on luokiteltu muuksi pohjavesialueeksi (luokka III) ja joka rajoittuu
etelässä ja lännessä törkeisiin pohjavesialueisiin. Sen kokonaispinta-ala on 12,9 km2,
muodostumisalueen pinta-ala 10,2 km2 ja arvio muodostuvan pohjaveden määrästä 3500
m3/d (OIVA-palvelu 2012). Asutus ja teollisuus haittaavat alueella sadeveden imeytymistä pohjavedeksi.
4.2

Kasvillisuus
Lappeenranta sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomeen (OIVA-palvelu 2012). Eliömaakuntana on Etelä-Savo. Alun perin Linnoituksen alueella on ollut Salpausselälle tyypillistä mäntyvaltaista kangasmetsää, mutta vuosisatoja jatkuneen ihmistoiminnan aikana alue on muuttunut rakennetuksi ympäristöksi, pihoiksi, puistoiksi ja linnoitusrakennelmiksi. Erityispiirteenä alueella ovat etenkin linnoitusvallien avoimet niittykasvupaikat sekä kauppatavaroiden, sotilaiden ja hevosrehun mukana tullut omaperäinen kasvilajisto.
Linnoituksen alkuaikoina vallit olivat puuttomia ja laiduntava karja piti kasvillisuuden
matalana. Nykyisin itävallit ovat lähes puuttomia, mutta länsivalleilla kasvaa ryhmissä
koivuja, vuorijalavia, vaahteroita, pihlajia, haapoja ja hopeapajuja sekä pienenä metsikkönä metsälehmuksia. Länsirinteessä on vanhan puutarhan paikalta löydettävissä syreenejä, kirsikka- ja orapihlajapensaita. Linnoituksen laella on koristepuina koivuja,
vaahteroita ja kuusia sekä koillisosan puistossa jalavia, isoriippapajuja ja saarnia. Vanhanpuiston alueella Linnoituksen mäen ja ruutukaava-alueen välissä kasvaa kookkaita
kuusia. Puistomaisten alueiden aluskasvillisuutta hoidetaan puistonurmikoina ja osaa
vallien niityistä perinneniittyinä, jotka niitetään loppukesällä.
Linnoituksen ruohovartisissa kasveissa esiintyy eri aikakausilta peräisin olevaa lajeja,
joista osa on luokiteltavissa muinaistulokkaiksi (ennen 1600-lukua tulleet) ja osa uudemmiksi tulokaslajeiksi. Linnoituksen alueella tehtiin 1980-luvulla kasviarkeologisia
tutkimuksia, joissa tunnistetuista 1600-1800 lukujen kasvilajista yli puolet oli sellaisia,
jotka eivät enää kasva alueella. Saarisen (1995) mukaan venäläisen sotaväen mukana
alueelle ovat tulleet siellä edelleen runsaina esiintyvät harmio ja ukonpalko sekä mm.
idänkattara, keltakynsimö ja ketoampiaisyrtti. Vanhoista viljely- ja lääkekasveista alueella tavataan mm. hulluruohoa, koiruohoa, kuminaa, piparjuurta, ukkomansikkaa ja
myrkkykatkoa. Uudempia tulokaslajeja ovat mm. pukinparta ja entisen rata-alueen kanadankoiransilmä ja ketomaruna.

4.3

Eläimistö
Linnoituksen eläimistössä esiintynee lähinnä kulttuurilajeja. Etenkin itä-, etelä- ja länsivallien niityillä ja kedoilla voi olla merkitystä perhosille ja muillekin paahdehyönteisille. Myös puistojen jalopuilla voi esiintyä niihin erikoistunutta hyönteislajistoa.
Liito-orava voisi ehkä käyttää elinpiirinä Vanhanpuiston järeitä kuusia, mutta alue on
pienialainen ja melko eristynyt. Liito-oravista ei havaittu merkkejä kesän maastokäynnillä eikä lajista ole alueelta aikaisempia havaintoja. Lepakoille Linnoituksen rakennukset ja kolopuut saattavat tarjota sopivia päiväpiiloja ja pesä- ja talvehtimispaikkoja. Liito-orava ja lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymisja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella kielletty.
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5

OSA-ALUEIDEN JA MAHDOLLISTEN LISÄRAKENTAMISKOHTEIDEN
KUVAUKSET
Seuraavassa on esitetty luonnonympäristön kuvaukset osa-alueista ja tarkemmin mahdollisista lisärakentamiskohteista (kuva 2).

A

F
B

D
G

C

E

Kuva 2. Selvityksessä mahdollisina lisärakentamiskohteina kartoitetut alueet.

5.1

Linnoituksen lakialue
Lakialueelle sijoittuu pääosa Linnoituksen nykyisistä rakennuksista ja pihoista. Kivetyn
pääkadun Kristiinankadun länsipuolella on Katariinantorin sorapintainen keskusaukio ja
koilliskulmassa puisto, joka on länsirinteen lisäksi toinen Linnoituksen vanhoista puistoalueista (Saarinen 1995). Pääilmasuuntiin johtavat portit vallien läpi ovat edelleen
käytössä kulkuyhteyksinä.
Mahdollisina lisärakentamiskohteina tutkitut alueet:
A. Savonlinnanportin lounaispuoli
Alue sijoittuu urheilutalon, kaupunginarkiston ja Kristiinankadun väliselle kaistaleelle, jonka lounaiskulmassa kulkee pihatie (kuva 3). Muu osa alueesta on nurmikkona hoidettu tuoretta niittyä, jonka lajeja ovat mm. voikukka, vuohenputki, koiranputki, ukonputki, mansikka, puna-apila ja siankärsämö. Pohjoisreunalla on ilmeisesti
vanhan kivijalan jäänteenä kivikkoa, jonka kivien välissä kasvaa 4-haarainen kookas
vuorijalava sekä kaksi tuomea ja mm. jalavan ja vaahteran taimia, nokkosta ja vuohenputkea. Eteläkulmassa lähellä katua on omenapuu, jonka lähellä kasvaa valko-
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peippiä ja takiaisen lehtiä. Pohjoisen suuntaan kaistale jatkuu puistomaisena ja rajoittuu vallin reunaan.
B. Urheilutalon länsipuoli
Alue sijoittuu urheilutalon, kaupunginarkiston ja sen eteläpuolisen rakennuksen rajaamalle aukiolle (kuva 3). Aukion keskiosa on nurmikkoa ja sitä kiertävät hiekkapintaiset pihatiet. Hoidetun nurmikon ruohoja ovat mm. voikukka, valkoapila,
syysmaitiainen ja siankärsämö, ja sen reunassa on perennapenkki Länsireunalla aukiota rajaa kaksi koivua, joiden toisella puolella nurmikenttä jatkuu vallin reunaan.

A

B

Kuva 3. Selvityskohteet A (valokuva alhaalla vas.) ja B (valokuva alhaalla. oik.). Kuvien ottopaikat on merkitty ilmakuvaan nuolilla.

C. Katariinantorin pohjoispuoli
Alue sijoittuu Kristiinankadun varteen Katariinanaukion pohjoispuolelle (kuva 4).
Länsipuolella se rajoittuu asuinrakennuksen pihapiiriin ja pohjoispuolella urheilutalon eteläpäädyn sorakenttään. Yleispiirteiltään alue on pihapiiriin liittyvää puistoa ja
hoidetuttua nurmikkoa. Kristiinankadun varressa kasvaa rivissä vaahteroita, joista
useimmat ovat muutaman lähekkäisen rungon ryppäinä. Pohjoisreunalla on kaksi
vaahteraa sekä kadun kulmassa muutama kookas piparjuuritupas.
D. Ruutikellarinpuiston länsiosa
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Kristiinankadun itäpuolinen alue Etelä-Karjalan museon ja radio- ja TV-talon välissä on avointa hoidettua nurmikenttää (kuva 4). Itäpuolella se rajoittuu puistoon, jonka reunassa kasvaa harvakseltaan koivuja, jalavia, vaahteroita ja raitoja.
E. Ruutikellarinpuiston itäosa
Puiston kaakkoiskulmassa, lähellä Linnoituksen itäistä porttia, on paikoitusalueena
toimiva pieni sorakenttä (kuva 4). Sen reunoilla kasvaa kookkaita vuorijalavia,
vaahteroita ja yksi saarni. Lähin iso vuorijalava on lähellä sorakenttää. Puiston aluskasvillisuus on nurmikkona hoidettua.

D

C

E

Kuva 4. Selvityskohteet C (valokuvat ylhäällä), D (valokuva alhaalla vas.) ja E (valokuva alhaalla oik.). Kuvien ottopaikat on merkitty ilmakuvaan nuolilla.
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5.2

Länsi- ja pohjoisrinteet ja entinen rata-alue
Linnoituksen länsirinteessä sijaitsi aikoinaan kauppapaikan keskus ja myöhemmin mm.
maaherran talo ja puutarha. Linnoituksen luontopolkuoppaan mukaan se on ollut ilmastoltaan suotuisana tiheään asuttu ja kasvillisuudeltaan nykyistä rehevämpi. Rinteen alla
olevan tasanteen kautta kulki ratayhteys satamaan, mutta se purettiin 1990-luvulla ja
paikalla aikaisemmin sijainneet linnoitusrakennelmat rakennettiin uudelleen.
Nykyisin länsirinne on osin puustoinen ja osin tuoretta ja yläosissa kuivaa niittyä. Rinteen keski- ja yläosissa on ryhminä koivuja, vuorijalavia, vaahteroita, pihlajia ja haapoja. Restauroitujen linnoitusrakennelmien alueella esiintyy osin samantyyppistä kasvillisuutta kuin mitä oli puretun radan penkereillä (Saarinen 2000) ja radan ja kadun välisellä niityllä (Jantunen 1999). Radan vieressä kulkevaan kevyenliikenteenväylään rajoittuu
pienialainen kosteikkopainanne, jossa kasvaa mm. järvikortetta ja rantakukkaa. Linnoituksen pohjoisrinteen valli on jyrkkä ja rajoittuu alapuolisiin rakennuksiin ja katuun.
Varjoisassa rinteessä kasvaa mm. tuomea ja hiirenporrasta.
Mahdollisina lisärakentamiskohteina tutkitut alueet:
F. Länsirinteen alatasanne
Alue sijoittuu Linnoituksen länsirinteen ja entisöidyn linnoitusvallin väliselle soratasanteelle (kuva 5). Sen läpi kulkee kevyenliikenteen käytössä oleva tieura suurin
piirtein samalla paikalla, jossa aikaisemmin kulki satamarata. Kasvillisuus on tien
reunoilla matalaa ja ketomaista, mutta ei liene vielä täysin vakiintunut. Rinteen alaosassa esiintyy korkeampaa heinä- ja ruohokasvillisuutta, joka rajoittuu rinteen yläosassa lehtipuustoiseen metsikköön. Osittain alueen niittylajit ovat samoja kuin mitä
Saarinen (2000) mainitsee vanhalla rata-alueella kasvaneen: kanadankoiransilmää,
piparjuurta, idänkattaraa, pietaryrttiä ja ukonpalkoa.

Kuva 5. Selvityskohteet F (valokuvat ylh.) ja G (valokuvat alhaalla). Ilmakuva seuraavalla sivulla. Kuvien ottopaikat on merkitty ilmakuvaan nuolilla.
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F

G

G. Länsirinne Haminanportin kohdalla
Alueella on tuoretta niittyä paikalla, jossa sijaitsi 1970-luvulla palanut maaherran talo (kuva 5). Niitty rajoittuu Linnoituksen länsiportille nousevaan mukulakivikatuun,
jonka varressa kasvaa alarinteen puolelle jatkuva rivi syreenipensaita. Niityn ympärillä on entistä puutarha-aluetta, johon kuuluvat eteläpuolen isot metsälehmukset ja
ylärinteen kirsikka- ja syreenipensaikko. Heinä- ja ruohoniityn lajeja ovat mm. koiranheinä, ukonputki, niittynätkelmä, niittysuolaheinä, puna-apila, siankärsämö, paimenmatara ja pukinparta. Loppukesällä niityn alaosa oli niitetty. Rahakellarin lähellä toisella puolella mukulakivikatua kasvaa kuivalla ketomaisella kasvupaikalla jänönapilaa.
Niityn eteläpuoliseen lehmusryhmään kuuluu noin 20 kookasta metsälehmusta, joista järeimpien läpimitta on yli metrin. Joukossa on myös monihaaraisia puita ja osittain laho- ja onttorunkoisia puita. Lehmukset on huomioitu Lappeenrannan kaupungin ympäristötietojärjestelmässä luonnonmuistomerkkinä. Lehmusten alla ja yläpuolella rinteessä kasvaa nuorempia lehmuksia, vaahteroita, tuomia ja syreenejä sekä
muutamia vanhoja mäntyjä.

Lappeenrannan kaupunki: Linnoituksen asemakaavan luontoselvitys

16UEC0211
9

5.3

Linnoituksen itä- ja etelärinteet
Linnoituksen paahteisimmat rinteet ovat lounaiskulmauksessa pääportin itäpuolella ja
Linnoituksen etuvartion, Faberin redutin, ympäristössä. Etelään ja itään suuntautuvien
rinteiden kuivissa ja vähäravinteisissa yläosissa esiintyy matalaa ketokasvillisuutta, jonka lajeja ovat edelleen mm. Saarisen (1995) mainitsemat keltakynsimö, ketoampiaisyrtti
ja harmio. Redutin ympäristö on hoidettu nurmialueena, mutta pääosa itärinteestä on
korkeakasvuisempaa heinä- ja ruohoniittyä. Vallin päällä kulkee polku, jonka varrella
kasvaa mm. soikkoratamoa. Etelävallin alla on kasvanut hakarasara runsaana 1990luvulla (Saarinen 1995).

5.4

Vanhapuisto
Vanhanpuiston alueelle sijoittuu Linnoituksen Nuolilinnake, joka oli 1920-luvulla puuton, mutta jonka ympärillä nyt kasvaa kookkaita kuusia, lehtikuusia, metsälehmuksia ja
vaahteroita. Korkeaan ratapenkereeseen rajoittuva rinteen alaosa on varjoisa ja rehevän
lehtomainen ja sinne on vaahteroiden lisäksi istutettu puistolehmuksia. Puisto jatkuu
länsirinteiden eteläosaan, missä kasvaa jalavia ja vaahteroita ja niiden alla on hoidettu
nurmikkoa.

5.5

Pallonlahden ranta
Pallonlahden ja tien välinen kaistale on ainakin osittain täyttömaata. Eteläosassa on lehtipuuvaltainen metsikkö, jossa kasvaa koivuja, vaahteroita, raitoja ja harmaaleppiä. Pensaskerroksessa on lehtipuiden vesoja ja aluskasvillisuudessa kulttuurivaikutteista lajistoa kuten vuohenputkea ja nokkosta.

Kuva 6. Näkymä itävalleille heinäkuussa ja länsivalleille niiton jälkeen lokakuussa.

6

JOHTOPÄÄTÖKSET
Linnoituksen alueen merkittävin luontoarvo on sen omaperäisessä kasvilajistossa, joka
on merkittävä osa Linnoituksen historiaa. Tehdyn selvityksen ja aikaisempien selvitysten perustella kasvillisuudeltaan merkittävimmät alueet ovat vallien etelä- ja itä- ja länsirinteillä, joissa esiintyy kuivia ja tuoreita niittyjä (kuva 7). Koska näille alueille ei
asemakaavamuutoksessa ole suunniteltu maankäytön muutoksia, ei niiden kasvilajistoa
tässä yhteydessä kartoitettu tarkemmin. Osa niityistä oli jo ensimmäisen maastokäynnin
aikaan niitetty ja osassa niitä lajisto ei ole vielä entisöinnin jäljiltä vakiintunut. Lähes
kaikki keto- ja niittyluontotyypit on luokiteltu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa erittäin tai äärimmäisen uhanalaisiksi (Raunio ym. 2008).
Mahdollisina lisärakentamisalueina tutkituista seitsemästä alueesta pääosa sijoittuu hoidetuille nurmi- ja puistoalueille rakennetun ympäristön yhteyteen. Länsirinteessä Ha-
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minanportin läheisyyteen sijoittuvan entisen maaherrantalon kohdalla on niitty (kohde
G), joka rajoittuu vanhojen metsälehmusten ryhmään. Lehmusryhmä tulee merkitä kaavassa säilytettäväksi ja ympäristön maankäyttö suunnitella niin, ettei sen säilymistä vaaranneta (kuva 7). Myös maaherrantalon vanhan puutarhan rippeiden ja vanhaan kauppapaikkaan liittyvien huomionarvoisten kasvilajien kuten jänönapilan ja koiruohon esiintyminen on suositeltavaa ottaa huomioon, niin ettei Haminanportin aluetta voimakkaasti
muuteta. Linnoituksen koillisosan puiston vanhat puistopuut pyrkiä säilyttämään, jos
niiden ympäristöön suunnitellaan rakentamista (kohteet E ja D).
Linnoituksen alueella saattaa olla merkitystä myös niittyjen ja paahteisten ketojen perhosille sekä lepakoille, jotka voivat käyttää rakennuksia ja puunkoloja pesäpaikkoina ja
päiväpiiloina. Jos rakennuksia aiotaan purkaa tai käyttötarkoitusta muuttaa, on syytä
varmistaa, ettei niissä ole lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

koillisosan puisto
Haminanportin
alue

länsivallit

lehmukset
itävallit
rantametsikkö

etelävallit
Vanha puisto

Kuva 7. Vallien ja puistoalueiden sijainti. Tiedossa olleista luontokohteista länsirinteen lehmusryhmä on edelleen huomionarvoinen luontokohde. Kaakkois-Suomen perinnemaisemien
kartoituksessa (Jantunen ym. 1999) mainitut linnoituksen itä- ja länsiniityt (katkoviivarajaukset) ovat muuttuneet entisöintitöiden seurauksena, mutta ketoja- ja niittyjä esiintyy entisöidyillä valleilla.
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