
P
ukkisaari, vanhemmalta nimeltään Miehonlinna 
ja Linnasaari, on aikoinaan sijainnut kahden 
suurvallan, Ruotsin ja Venäjän rajalla ja toi-

minut sotilastukikohtana. Myöhemmin siitä muodostui 
tärkeä uittotukkien erottelupaikka. Kallioiselle saarelle 
oli rakennettu tätä varten myös varastotiloja ja veneiden 
kunnostuspaikkoja. Aikoinaan saareen johti mantereel-
ta kävelysilta, joka purettiin vuosien 2012–13 aikana. 
Nykyisin saari on luonnonsuojelualuetta.

Saaren vanha nimitys Miehonlinna juontaa juurensa 
siellä aikoinaan sijainneesta linnamaisesta rakennuk-
sesta. Todisteita linnan olemassaolosta ei kuitenkaan 
ole, mutta tiedetään saaren toimineen ihmisten pako-, 
vartio- ja puolustuspaikkana. Saaren korkeimmalla koh-
dalla poltettiin merkkitulia. Nimi Mieho viittaa muinai-
seen paikkaan, vaikka tarinan mukaan nimestä löytyy 
erään isännän isonjaon aikaan mäen harjalta kaikuva 
huutelu: ”Mie hoilaan!”

Kymin Uittoyhdistyksen uittokeskus toimi saarella 
1800-luvun lopulta 1990-luvulle asti. Tukinuitto päättyi 
kokonaan 2002, jolloin saarella olevat rakennukset 
jäivät rapistumaan. Hylätty Liljekvistin tai Lounimon 
suvun aikoinaan omistama huvila on rakennettu 1902. 

Alue on tällä hetkellä UPM-Kymmenen omistuk-
sessa. n
Pekka Vartiainen

P
ukkisaari, known in the past as Miehonlinna or 
Linnasaari, used to lie on the border between 
the two mighty nations of Sweden and Russia 

and operated as a military base. Later it became an 
important sorting station of log floats. For this purpose, 
warehousing and boat repair facilities had been built on 
the rocky island. It used to be connected to the mainland 
by a boardwalk bridge, which was dismantled in 2012-13. 
Today the island is a nature reserve.

The island’s old name, Miehonlinna, has its roots 
in the castle-like building it once held. However, there 
is no proof of the castle’s existence, but the island is 
known to have served as people’s place of escape, 
keeping watch and defence. Beacons were lit on the 
highest point of the island. The name Mieho refers to 
an ancient place, although a persistently enduring tale 
connects the name to a farmer yelling from the hilltop 
during the Basic Land Consolidation: ”Mie hoilaan!” 
[I’m hollering!]

Kymin Uittoyhdistys had its log float centre on the 
island until the 1990s. All log floating ended in 2002, 
leaving the island’s building to decay. An abandoned 
villa, owned in the past by the Liljekvist or Lounimo 
families, was built in 1902. 

Today the area is owned by UPM-Kymmene. n
Transl. Annira Silver
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