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Katariinan Meripuisto Kotkassa on 
Vuoden 2012 ympäristörakenne

Pekka Leskinen 
Viherympäristöliitto ry 
pekka.leskinen@vyl.fi

Vuoden ympäristörakenne -kilpailun on tänä vuonna voittanut 
Katariinan Meripuisto Kotkassa. Kilpailu on järjestetty vuodesta 
1991 alkaen.

Kotkassa entinen saastunut vanha öljysatama 
aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa 
on muutettu kaikille kaupunkilaisille ja vie-
railijoille yleiseksi puistoalueeksi. Katariinan 
Meripuisto on upeasti meren ympäröimä alue, 
jossa voimakkaasti rakennetut ja luonnonmu-
kaiset alueet vaihtelevat luontevalla tavalla.

Puistosta löytyy runsaasti toimintoja ja 
oleskelupaikkoja eri käyttäjäryhmille. Moni-
puolinen ja monenlaisia toimintoja sisältävä 
puisto on yhtä aikaa sekä yllätyksellinen että 
hallittu kokonaisuus. Alueella on tilaa ja välineitä 
kaiken ikäisten liikkumiseen ja yhdessäoloon 
sekä myös rauhallisia paikkoja mietiskelyyn 
ja istuskeluun. Katariinan Meripuisto on yli 
20 hehtaarin elämyspuisto, joka on ilmaiseksi 
kaikkien kävijöiden tavoitettavissa. Katariinan 
Meripuiston laajuudesta johtuen puiston rak-
entaminen jatkuu edelleen.

Ympäristöä huomioivaa rakentamista
Maastonmuotoja ja alueen korkeusvaihteluja on 
käytetty hienosti hyväksi erilaisten paikkojen 
luomisessa ja sillä on saatu aikaan puistoon 
vaihteleva ja yllätyksellinen tilojen ja paikkojen 
sarja. Katariinan Meripuistossa meri on hienosti 
läsnä suurena elementtinä ja toisaalta vesi on 
pienimuotoisina puroina ja altaina tuotu elävästi 
puiston sisään.

Puiston rakentamisessa on kunnioitettu 
hienoa kalliomaisemaa ja alkuperäistä kasvi-
lajistoa yhdistämällä ne harkitusti uusiin 
taidokkaasti sijoiteltuihin rakennelmiin ja 
istutuksiin.  Huolellinen toteutus ja osaavasti 

valitut kasvit helpottavat puiston tulevaa 
kunnossapitoa. Rakentamisessa on käytetty 
erityisen runsaasti kierrätysmateriaaleja.

Katariinan Meripuisto on saanut äskettäin 
myös kansainvälisen tunnustuksen. Euroopan 
viherrakentajien järjestö ELCA luovutti sille 
syyskuussa Trend Award -palkinnon painottaen 
asiantuntevaa ja taitavaa toteutusta muutetta-
essa saastunutta entistä teollisuusaluetta kai-
kille avoimeksi virkistysalueeksi, jossa ekologia 
on otettu perusteellisesti huomioon.

Kilpailussa palkittiin:
Kotkan kaupunki, rakennuttamisesta
Kotkan kaupungin puistotoimi suunnittelusta 
ja toteutuksesta
Vihdin Betoni Oy erikoisrakenteiden (skeitti-
ramppien) toteutuksesta sekä
Vikmanin Kivi ky erikoisrakenteiden toteu-
tuksesta.

Vuoden ympäristörakenne -kilpailun järjes-
tävät vuosittain yhdessä Puutarhaliitto ry ja 
Rakennustuoteteollisuus RTT ry.

Lisätietoja:
Tuomariston puheenjohtaja Pekka Leskinen, 
pekka.leskinen@vyl.fi 
puh. 020 792 0841
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1 Kotkassa entinen saastunut vanha öljysatama 

on muutettu kaikille kaupunkilaisille ja vierailijoille 

yleiseksi puistoalueeksi. Katariinan Meripuisto on 

upeasti meren ympäröimä alue, jossa voimakkaasti 

rakennetut ja luonnonmukaiset alueet vaihtelevat 

luontevalla tavalla.
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2 Maastonmuotoja ja alueen korkeusvaihteluja 

on käytetty hyväksi erilaisten paikkojen luomisessa 

Meripuistossa meri on läsnä suurena elementtinä ja 

pienimuotoisina puroina ja altaina puiston sisällä.

3 Kuvassa palkittavien tahojen edustajat. 

4 Betoni- ja  luonnonkivillä päällystettyjä kulku-

reittejä.

5 Puistosta löytyy runsaasti toimintoja ja oleske-

lupaikkoja eri käyttäjäryhmille.
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Vuoden ympäristörakenne -kilpailun voittajakohteet 1991 –

1991 Hervannan monitoimikeskus, Tampere
1992 EVTOL Espoon toimintayksikkö
1993 McDonalds, Pukinmäki, Helsinki
1994 Sapokan vesipuisto, Kotka
1995 Ruoholahden kanava, Helsinki
1996 Keravan kävelykatu
1997 Ylöjärven Pihatanhua 
1998 Japanilaistyylinen puisto, Roihuvuori, Helsinki
1999 Outokumpu, Espoo
2000 Paasivuoren puisto, Helsinki
2001 Lehmusbulevardi, Kotka
2002 Kiikelinpuisto, Oulu
2003  Marskin patsaan ympäristö, Mikkeli
2004 Oy Hartwall Ab Lahden tehtaan ympäristö, Lahti
2005 Lasaretinsaari, Oulu
2006 Vuosaaren Aurinkolahti, Helsinki
2007 Hämeenlinnan kirkon ympäristö ja Toripuisto, Hämeenlinna
2008 Aarrepuisto, Helsinki
2009 Viertolan aukio, Kerava
2010 Uutelan kanava ympäristöineen, Helsinki
2011 Eiranrannan uudet puistot, Helsinki
2012 Katariinan Meripuisto, Kotka

Seaside Park Katariinan Meripuisto in 
Kotka wins Year 2012 Environmental 
Structure Award
The Year 2012 Environmental Structure Award 
has been given to seaside park Katariinan 
Meripuisto in Kotka. The Award was estab-
lished in 1991. 

The old, contaminated oil harbour just off the 
town centre of Kotka has been converted into a 
public park area, which welcomes all townspeo-
ple as well as tourists. Katariinan Meripuisto is 
characteristered by strongly built and natural-
state areas creating a diversity splendidly sur-
rounded by the sea. 

The park provides plenty of activities and 
recreational locations for different user groups. 
The versatility and abundance of functions 
makes the park both a surprising experience 
and a controlled whole. Visitors of all ages are 
provided with areas and equipment for physical 
exercise as well as calm locations for meditation 
and relaxing. Katariinan Meripuisto is a seaside 
park that in an area of more than 20 hectares 
provides experiences to all, free of charge. 
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6 Puistossa on runsaasti välineitä, joita voidaan 

käyttää sekä leikkiin että kuntoiluun. Nuorisoakaan ei 

ole unohdettu. Alueelle rakennetaan skeittiramppeja, 

joiden suunnittelussa tulevat käyttäjät ovat olleet 

aktiivisesti mukana.  Kuvanveistäjä Pertti Kukkosen 

avustuksella skeittiramppien yhteistyökumppaniksi 

ja toteuttajaksi löydettiin pieni länsiuusmaalainen 

betonialan yritys Vihdin Betoni Oy. Betonin ohella 

materiaaleina käytetään asfalttia ja kotkalaista gra-

niittia, joten kestävyyttä riittää. Tietotaitoaan suun-

nittelun pohjaksi on tarjonnut myös Kotka Skate 

-yhdistys.

7 Katariinan puiston grilli.

8 Graniittipöytä. Puiston rakentamisessa on kun-

nioitettu kalliomaisemaa ja alkuperäistä kasvilajistoa 

yhdistämällä ne harkitusti uusiin taidokkaasti sijoi-

teltuihin rakennelmiin ja istutuksiin.
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