
 
 

 

 

LANGINKOSKEN KEISARILLINEN  

KALASTUSMAJA 

 

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja on rakennettu Venäjän keisari Aleksanteri III:lle. 

Tupaantuliaisia vietettiin hieman yli 130 vuotta sitten [1889]. Maja on suomen suuriruhtinaskunnan 

rakentama, eli se on suomalaisten arkkitehtien suunnittelema ja sisustama.  

Kun keisari saapui kalastusmajalle kesäisin, hänellä oli mukanaan perheensä. Siihen kuuluivat hänen 

vaimonsa keisarinna Maria [Feodorovna] sekä kuusi lasta, joista tavallisesti oli mukana kaksi tai 

kolme. Seurana heillä oli sukulaisia, kuten keisarillisten lasten serkkuja, sekä ystäviä, taiteilijoita ja 

laivaston komentajia. Langinkoskella käydessään keisari ja seurue valmistivat ruokaa ja söivät hyvin, 

kalastivat, tanssivat ja viettivät aikaa ulkona. Keisariperhe rakasti koiria, joita heillä olikin monta. 

Heillä oli varmasti myös koiria mukana Langinkoskella. 

Keisariperhe ja heidän ystävänsä pitivät kalastuksesta. Langinkoskella kalastettiin erityisesti lohta. 

Lohta ui koskessa paljon, ja tuohon aikaan 130 vuotta sitten lohet olivat myös suurempia kuin 

nykyään. 

Kotkaan ja Langinkoskelle tultiin aina Tsarevna-nimisellä laivalla, joka jäi ankkuriin 

Keisarinsatamaan lähelle Langinkoskea. Usein keisariperhe ja muu mukana oleva väki palasi yöksi 

laivalle. Laiva tuli aina kolmeksi tai neljäksi päiväksi Kotkaan, ja melkein joka päivä käytiin 

Langinkoskella kalastusmajalla. Keisari kävi perheineen Langinkosken kalastusmajalla viitenä 

kesänä. 

Melkein kaikki muut Langinkosken rakennukset ovat keisarillista kalastusmajaa uudempia. Vain 

pieni kappeli on yli 200 vuotta vanha [rakennettu 1800-luvun alkuvuosina]. Kalastajien asunto ja 

kalastusvälinevaja, vahtimestarin talo ja sen pienet lisärakennukset sekä vaunuvaja ovat noin 125 

vuotta vanhoja [rakennettu 1890-luvun alussa]. Uusin on kalahautomo, jossa kasvatettiin 

kalanpoikasia – se on vain noin 110 vuotta vanha [rakennettu 1908]. 

Keisarillinen kalastusmaja on ollut hyvin pitkään museona. Museossa voi nähdä, millä tavalla 

keisariperhe on viettänyt kesää 130 vuotta sitten. Kalastusmajan ympärillä on puisto, jossa voi 

vierailla milloin tahansa. 

  



 
 

 

 

TEHTÄVÄ 1 

Venäjän keisari Aleksanteri III istuu kivellä kalastamassa. Kivi on vähän matkan päässä 

kalastusmajalta, ja siellä saa kalastaa kaikessa rauhassa. Piirrä, mitä otuksia koskessa ui! 

 

  



 
 

 

 

TEHTÄVÄ 2 

 

Tutustu Langinkosken karttaan. Katso sitten Langinkosken vanhaa karttaa keisariajalta.  

LINKKI Langinkosken nykyinen kartta. 

LINKKI Keisariajan kartta Kansallisarkiston palvelussa. 

Vertaile karttoja. Etsi molemmista kartoista 

1) Langinkoski 

2) Keisarillinen kalastusmaja 

3) Langinkosken pieni kappeli 

4) Niin monta siltaa kuin löydät 

5) Kaksi muuta yhteneväisyyttä ja kaksi eroavaisuutta 

 

TEHTÄVÄ 3 

 

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja oli Venäjän keisariperheen lomapaikka. Mukana lomilla oli 

aina keisariperheen sukua ja ystäviä. Keisariperhe lomaili matkustamalla laivallaan Suomenlahden 

rannikolla.  

Katso kuvaa keisariperheen laivasta, Tsarevnasta.  

LINKKI Kuva Tsarevnasta ankkurissa Turun saaristossa.  

Kenet sinä ottaisit mukaan kesäiselle laivaretkelle Tsarevna-aluksella ja mihin lähtisit? Piirrä 

tai kirjoita. 

  

https://www.kansallismuseo.fi/fi/langinkoski/aluekartta
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6908142
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19161001:74


 
 

 

TEHTÄVÄ 4 

Langinkosken keisarillisessa kalastusmajassa vieraili kesäisin keisarin ja keisarinnan lapsia, eli 

suuriruhtinattaria ja suuriruhtinaita. Heihin kuuluivat 8-vuotias OLGA ja hänen isoveljensä, 10-

vuotias MIHAIL. Väritä heille kesäiset asut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLGA 

Olgalla on yllään kesämekko. Keisarin aikaan yli 130 vuotta sitten lapset puettiin samanlaisiin 

vaatteisiin kuin aikuiset. Aikuisten muodin mukaisesti kesämekoissa oli pitkät hihat ja korkea kaulus. 

Oli varmasti lämmin kesäleikeissä! 



 
 

 

 

MIHAIL 

Mihaililla on päällään laivaston puku. Asu oli siis samanlainen kuin keisarin laivan miehistöllä. 

Mihailin hatussa lukee Царевна eli Tsarevna. Se oli keisarin laivan nimi. Mihaililla oli merimiehen 

asussaan pitkät hihat ja pitkälahkeiset housut. 

  



 
 

 

 

TEHTÄVÄ 5 

 

Lomillaan keisariperhe matkusti lyhyitä matkoja myös hevosten vetämillä vaunuilla. Langinkosken 

keisarilliselta kalastusmajalta tehtiin vaunuretkiä esimerkiksi Kyminlinnaan.  

 

Katso kuvaa keisarillisista vaunuista, joilla keisari ja keisarinna kulkivat Lappeenrannassa.  

LINKKI Kuva Aleksanteri III:n vaunuista Lappeenrannassa. 

 

Millä eri tavoilla sinä olet kulkenut paikasta toiseen 

 

1) tänään? Ympyröi tai kirjoita oma vastaus! 

Polkupyörällä Autolla Kävellen Ponilla Potkulaudalla 

Potkukelkalla Bussilla Veneellä Laivalla Pulkassa 

 

2) tällä viikolla? Ympyröi tai kirjoita oma vastaus! 

Polkupyörällä Autolla Kävellen Ponilla Potkulaudalla 

Potkukelkalla Bussilla Veneellä Laivalla Pulkassa 

  

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19161001:38


 
 

 

 

TEHTÄVÄ 6  

 

Muistele vierailuasi Langinkoskella ja keisarillisessa kalastusmajassa. 

 

1) Piirrä tai kirjoita, mikä jäi mieleen vierailusta keisarillisessa kalastusmajassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jäikö sinulle mieleen jokin kysymys, johon olisit halunnut vastauksen? Kirjoita kysymys 

alapuolelle. Keksi sitten vielä kaksi kysymystä lisää. 

 


