
 
 

LANGINKOSKEN KEISARILLINEN  

KALASTUSMAJA 

 

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja on rakennettu Venäjän keisari Aleksanteri III:lle. Tupaantuliaisia vietettiin heinäkuussa 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 ja heidän ystävänsä pitivät kalastuksesta. Langinkoskella kalastettiin erityisesti lohta. Lohta ui koskessa paljon, ja tuohon aikaan 

1800-luvun lopulla lohet olivat myös suurempia kuin nykyään. Keisarilla oli kolme venäläistä kalastajaa, jotka asuivat kesät Langinkoskella 

kalastajien majassa ja kalastivat niin paljon lohta kuin pystyivät. Lohi kuljetettiin junalla Pietariin ja myytiin siellä. 

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 paljon muita vanhempi: se on 

rakennettu 1800-luvun alkuvuosina. Kalastajien asunto ja kalastusvälinevaja, vahtimestarin talo ja sen pienet lisärakennukset sekä vaunuvaja ovat 

1890-luvun alussa rakennettuja. Uusin rakennuksista on kalahautomo, jossa kasvatettiin kalanpoikasia. Se on vuodelta 1908. 

Keisarillinen kalastusmaja on ollut hyvin pitkään museona. Museossa voi nähdä, millä tavalla keisariperhe on viettänyt kesää 1800-luvun lopussa 

aikana, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjän keisarikuntaa. Kalastusmajan ympärillä on puisto, jossa voi vierailla milloin tahansa. 



 
 
 

 

TEHTÄVÄ 1 

 

Miten 

keisarillinen 

seurue viihtyy 

Langinkoskella? 

Täydennä 

puhekuplat! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEHTÄVÄ 2 

 

Katso vanhaa valokuvaa Venäjän keisariperheen kesälomalta.  

Valokuva on otettu noin vuonna 1890. LINKKI kuvaan. 

 

Löydätkö kuvasta nämä Venäjän keisariperheen jäsenet: 

 

 

Keisari Aleksanteri III,  Keisarinna Maria 

jolla on suuri parta ja valkoinen Feodorovna, jolla on  

laivaston lakki. Hän ei ole koristeellinen hattu. Hän on 

eturivissä. keisarin vieressä. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Keisariperheen tytär,   Keisariperheen poika 

suuriruhtinatar Ksenia (14v). suuriruhtinas Mihail (10v), 

Hänellä on vaalea asu.  hän on joukon nuorin. 

 

 

 

 

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.FE479410A7090F54ADF984C9BE6AB0FF


 
 
TEHTÄVÄ 3 

 

Venäjän keisariperheen 

nuorimmat lapset Mihail ja 

Olga sekä heidän serkkunsa 

Kreikan prinsessa Maria 

pelaavat rengaspeliä. 

 

Näitkö keisarillisessa 

kalastusmajassa rengaspelin? 

Missä? 

 

Pelissä on jalusta, johon saa 

kiinnitettyä puukepit. Kepit saa 

irrotettua jalustasta ja niissä on 

toisessa päässä kädensija. 

 

Pelin säännöt ovat 

unohtuneet yli sadan vuoden 

aikana. Keksi kuvassa 

olevalle rengaspelille hauskat 

uudet säännöt. 

 

  



 
 
 

TEHTÄVÄ 4 

 

Langinkoskelta keisariperhe palasi laivalla kotiin Pietariin. 

Kirjoita tai piirrä, mitä keisariperheen lapset  

Olga ja Mihail kertovat Pietarissa ystävilleen  

kesäpäivistä Langinkoskella. 

 

 

 



 
 
 

 

TEHTÄVÄ 5 

 

Tutustu Langinkosken karttaan. Katso sitten Langinkosken vanhaa karttaa keisariajalta.  

LINKKI Langinkosken nykyinen kartta. 

LINKKI Keisariajan kartta Kansallisarkiston palvelussa. 

 

Vertaile karttoja.  

 

1) Etsi kartoista kolme samaa asiaa (esim. siltaa tai reittiä) ja kolme asiaa, jotka ovat kartoissa eri tavalla. 

 

2) Etsi molemmista kartoista keisarillinen kalastusmaja ja muut alueen rakennukset.  

 

3) Kuvittele, että toiselta paikkakunnalta kotoisin oleva kaverisi tulee vierailulle. Esittelet hänelle Langinkoskea. Suunnittele kartan 

avulla, mitä Langinkosken rakennuksia ja paikkoja näyttäisit hänelle ja mitä niistä kertoisit.  

  

https://www.kansallismuseo.fi/fi/langinkoski/aluekartta
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6908142


 
 

TEHTÄVÄ 6 

 

Katso video Kansallisen audiovisuaalisen instituutin arkistosta (pituus 5 min 23 s). Siinä 

tutustutaan keisarilliseen kalastusmajaan vuonna 1967. LINKKI 

Vastaa sen jälkeen kysymyksiin.  

 

1) Näyttääkö majassa videolla erilaiselta kuin sinun käynnilläsi? Miksi näyttää tai  

miksi ei näytä? Onko hyvä vai huono asia, että kotimuseossa tehdään muutoksia? Perustele. 

 

2) Kerrotaanko videolla jotain eri tavalla kuin opastuksella, johon osallistuit? Jos 

kerrotaan, mistä luulet sen johtuvan? 

 

3) Poimi yksi museokierrokselta mieleen jäänyt tieto ja vertaa sitä yhteen videosta mieleen 

jääneeseen tietoon. Miksi juuri nämä asiat jäivät mieleesi? 

 

  

https://elavamuisti.fi/aikajana/langinkosken-keisarillinen-kalastusmaja


 
 

 

TEHTÄVÄ 7 

 

Venäjän keisariperhe omisti monta asuntoa ja palatsia. Suomen presidentin linna oli alun perin Venäjän keisarin palatsi. Vertaile presidentinlinnaa 

ja keisarillista kalastusmajaa toisiinsa. 

 

Mitä eroa rakennuksissa on ulkoisesti? Mitä samaa? Kummasta pidät enemmän?  

 

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja (LINKKI kuvaan)   Keisarillinen palatsi / presidentinlinna Helsingissä (LINKKI 

kuvaan) 

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, julkisivu. Magnus Schjerfbeck. 

Museoviraston kuvakokoelmat / Rakennushistorian kuvakokoelma 

Keisarillinen palatsi. K. E. Ståhlberg. Museoviraston kuvakokoelmat / Historian 

kuvakokoelma. 

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:RHO126347:3
https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19410315:710

