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ALKUSANAT
Tutustuin Kouvolaan ensimmäisen kerran vuonna 2012 ollessani 
kesätöissä kaavoitusharjoittelijana Kouvolan kaupungin teknisen 
ja ympäristötoimialan maankäytössä. Tätä ennen Kouvola oli 
paikkana minulle vielä tuntematon. Tällöin tutustuin myös ideaan 
tämän diplomityön reittisuunnitelmasta. Tein kesän aikana tausta-
työtä reittisuunnitelmaa varten sekä olin suunnittelemassa alusta-
vaa reittilinjausta.  

Kun diplomityön tekeminen tuli ajankohtaiseksi oli itselläni noussut 
kiinnostus aiheen jatkotyöstämiseen. Aiheen parissa saisin yhdis-
tää hyvin opintojeni sisältöä niin yhdyskunta- ja kaupunkisuunnit-
telusta kuin maisema-arkkitehtuuristakin. Kouvolan kaupunki halu-
si edistää reitin toteutumista ja tarvitsi lisämateriaalia virallisen 
ulkoilureittisuunnitelman tueksi. Näin sain mahdollisuuden tehdä 
reittisuunnitelmasta diplomityön. 

Kiitos Kouvolan kaupungille ja erityisesti kaavoituspäällikkö 
Hannu Tyllille siitä, että olen saanut mahdollisuuden tämän työn 
tekemiseen ja ohjauksesta työn eri vaiheissa. Kiitos ohjauksesta 
professori Trevor Harrisille ja maisema-arkkitehti Varpu Mikolal-
le. Lopuksi kiitos perheelleni, läheisilleni ja ystävilleni tuesta sekä 
kannustuksesta diplomityön teon aikana. 
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Diplomityössä on laadittu Kouvolan ydinalueille suunnitelma ulkoi-
lureitistä. Tarkoituksena on ollut suunnitella laadukas ja monipuo-
linen pyöräillen ja kävellen kuljettava noin 25 km pitkä lenkki. 
Työ on tehty Kouvolan kaupungille ja sen on tarkoituksena olla 
havainnollistavaa materiaalia jatkosuunnittelua varten. Reitti on 
merkitty ohjeellisena ulkoiluyhteytenä osayleiskaavaan. Se sijoit-
tuu keskeiselle kaupunkialueelle, jossa sijaitsee kolme keskustaa 
noin viiden kilometrin etäisyydellä toisistaan: Kouvolan ydinkes-
kusta, Kuusankoski ja Koria. Lisäksi alueella kulkee Kymijoki. Reitin 
tavoitteena on parantaa keskusten välisiä yhteyksiä toiminnalli-
sesti, kehittää Kymijoen rantojen virkistyskäyttöä ja tuoda alueen 
monipuoliset kulttuuri- ja luontokohteet paremmin saavutettaviksi. 
Reitti pohjautuu olemassa oleviin yhteyksiin parantaen pyöräilyn 
ja kävelyn mahdollisuuksia. 

Alueesta on kerätty lähtötietoja. Työssä selvitetään tarkastelualu-
een yhdyskunta- ja maisemarakenteellista asemaa sekä inventoi-
daan ja analysoidaan alueen historiaa, luonnonoloja, rakennettu-
ja kohteita, maisemaa, toimintoja ja liikennettä. Alueen nykyistä 
kaavoitustilannetta ja väestötietoja tarkastellaan. Lisäksi huomi-
oidaan asukkaille suunnatun pehmoGIS kyselyn tulokset. Kyselyn 
teetti Kouvolan kaupunki vuonna 2012. Aluetta on tutkittu monilla 
maastokäynneillä kesän 2012, syksyn 2014 ja talven sekä ke-
vään 2015 aikana.

Työssä on esitetty lähtötietojen sekä reittisuunnitelmalle asetet-
tujen tavoitteiden johtopäätöksenä reittilinjaus. Työssä on tutkittu 
reittilinjauksen liittymistä ympäristöön ja reitille saapumista. On 
tutkittu erilaisia referenssejä yhtenäisistä ulkoilureiteistä. Lisäksi 
on tutkittu ulkoilureittien suunnitteluun liittyviä ohjeita.

Reittisuunnitelman alue on maisemaltaan ja luonto- sekä kulttuu-
rikohteiltaan monipuolinen. Reitti kulkee läpi Kouvolan keskus-
tan kävelykadun ja kohtaa Kymijoen rannat Kuusaanlammella 
sekä Alakylässä. Reitti on vahvasti kytkeytynyt Kymijokeen, jon-
ka maisemallinen ja toiminnallinen arvo tulee reitillä esiin. Reitti 
on suunniteltu niin, että sen varrelta löytyy paljon luonnontilaisia 
suojelukohteita, näköalapaikkoja, rantapaikkoja ja monenlaista 
rantareittiä. Kulttuurihistoriaa reitillä edustavat muun muassa Ky-
mintehtaan alue, Alakylän pelto- ja kylämaisemat sekä Ruotsulan 
maalinnakkeet. Lisäksi reitillä on monia kaupallisen ja urheilutoi-
minnan kohteita sekä rakennettuja puistoalueita. 

Reitistä on tehty suunnitelma. Reittisuunnitelmassa on esitetty reitis-
tä yhdeksän osa-alueen visio, jossa on huomioitu eri alueiden omi-
naispiirteet. Reitin varrelle on kehitetty kohokohtia jäsentämään 
reittiä. Myös reitin toteuttamista vaiheittain on kuvailtu. Osa-
alueissa on kerrottu tarkemmin millaisena ja miten reitti linjataan 
sekä miten sen ympäristöä sekä toiminnallista käyttöä kehitetään. 
Erityisesti kohokohtia on havainnollistettu. Työssä tarkennetaan 
kahteen osa-alueeseen. Tarkennusalueet ovat reitin kehittämisen 
kannalta merkittäviä ja vaativat paljon muutoksia. Ensimmäinen 
kohde on luonnontilainen Kuusaanlammen ranta-alue ja toinen on 
kulttuurihistoriallisesti arvokas Kymintehtaan tehdasalue. 
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In this master’s thesis a plan for an outdoor recreational route 
located in Kouvola is presented. The purpose has been to plan a 
high quality and versatile route with a length of 25 km for pe-
destrians and cyclists. The work has been conducted for the city 
of Kouvola. It is intended to serve as an illustration for further 
planning. The route is shown as an indicative outdoor recreational 
route in a component master plan. The route is located in the cent-
ral urban area of Kouvola. There are three centers within five ki-
lometers from each other: the city center of Kouvola, Kuusankoski 
and Koria. In addition, an important aspect of the area is the Kymi 
river. The aim of the route is to improve functional connections bet-
ween the centers, develop the recreational activities on the Kymi 
riverfront and improve the accessibility of the cultural and natural 
sites of the area. The route is based on existing connections and it 
improves the possibilities for cycling and walking.

Initial data has been gathered from the area. In the thesis the 
urban and landscape structure are investigated in addition to the 
history, natural conditions, constructed sites, landscape, functions 
and transportation. The current zoning situation and demographics 
are studied. In addition, the results from a survey targeted to 
the inhabitants are observed. The survey was conducted by the 
city of Kouvola in 2012. The area has been studied on multiple 
fieldworks during the summer of 2012, fall 2014 and winter and 
summer of 2015.

In the thesis a course for the route based on the set objectives and 
the initial data is presented. The coexistence of the route with its 
surroundings and entry to the route are investigated. Instructions 
for planning recreational routes are studied. In addition, other 
continuous recreational routes are investigated.

The landscape and the natural and cultural sites in the route plan 
are diverse. The route slices through the pedestrian street of the 
Kouvola center and meets the shores of the Kymi river in Kuusaan-
lampi and Alakylä. The landscape and functionality of the Kymi 
river are vital for the route. There are multiple reserves in their 
natural state, scenic spots and waterfronts in addition to a wide 
range of riverside routes. The sites with cultural historical impor-
tance include the industrial zone of Kymintehdas, the field and 
town scenery of Alakylä and the trenches of Routsula. In addition, 
the route has multiple locations for commercial and sports activi-
ties and built parks.

A plan has been made for the route. The route plan presents a visi-
on of the route with nine subsections that reflect the characteristics 
of each area. Highlights have been devised in order to structure 
the route. The improvement of the route has been described in 
phases. In the subsections the outline and construction of the route 
together with the improvements on the surroundings and functions 
are further discussed. Especially the highlights are illustrated. Two 
subsections are further explored in the thesis. These areas require 
significant changes and they differ from each other. First area is 
a natural riverfront in Kuusaanlampi and another is the industrial 
area of Kymintehdas which has cultural historical importance. 
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JOHDANTO

Diplomityössä on laadittu Kouvolan ydinalueille ulkoilureitti. Tar-
koituksena on ollut suunnitella laadukas ja monipuolinen pyöräillen 
ja kävellen kuljettava noin 25 km pitkä lenkki. 

Reitti sijoittuu Kouvolan keskeiselle kaupunkialueelle, jossa sijait-
see kolme keskustaa noin viiden kilometrin etäisyydellä toisistaan: 
Kouvolan ydinkeskusta, Kuusankoski ja Koria. Reitin on tarkoitus 
yhdistää keskuksia toiminnallisesti parantamalla yhteyksiä niiden 
välillä. Keskusten välillä kulkee Kymijoki. Reitti tuo Kymijoen rannat 
paremmin saavutettaviksi ja niiden virkistyskäytön mahdolliseksi. 
Samalla tuodaan alueen monipuoliset kulttuuri- ja luontokohteet 
paremmin esille. Reitin on tarkoitus parantaa nykyisiä kevyenlii-
kenteen yhteyksiä pohjautuen olemassa oleviin yhteyksiin. 

Diplomityö on laadittu Kouvolan kaupungin maankäytön suunnit-
telun yksikölle osittain työsuhteessa ja osittain itsenäisesti. Työs-
kentely kaupungilla tapahtui syksyn 2014 aikana ja itsenäinen 
työskentely kevään sekä kesän 2015 aikana. Työn pohjana on 
jo vuonna 2012 kesätöissä tehtyjä inventointeja, analysointeja ja 
alustavaa suunnittelua alueesta. Työn tarkoitus on olla havainnol-
listavaa materiaalia kaupungissa valmisteilla olevaa ulkoilureitti-
suunnitelmaa varten. Se on idealuontoinen esitys koko reittialuees-

ta ja reitin varren pitkän aikavälin kehityksestä. 

Diplomityö jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koostuu 
inventoiduista ja analysoiduista lähtötiedoista sekä suunnittelua 
varten tutkitusta taustasta. Alueen historiaa ja nykytilaa on va-
laistu eri osa-alueilta analysoiden, inventoiden ja kokoamalla alu-
eelta aiemmin tehdyt selvitykset. 

Toisessa osassa on esitetty lähtötiedoista ja työn tavoitteista joh-
dettu reittilinjaus. Reittilinjauksen osalta on tutkittu sen liittymistä 
ympäristöön ja reitille saapumista.  Suunnitelmalle on otettu refe-
renssikohteiksi eri puolilta maailmaa yhtenäisiä reittisuunnitelmia. 
Reiteistä otetaan ideoita seuraavassa osassa käsiteltävän reitin 
yleissuunnitelman pohjalle.  Suunnittelua varten on lisäksi tutkittu 
lisäksi yleistä taustatietoa reitin, sen toiminnallisuuden ja lähiym-
päristön suunnittelua tukemaan.

Kolmannessa osassa esitellään reittisuunnitelma. Reittisuunnitelma 
koostuu yhdeksän osa-alueen visiosta ja osa-alueittain läpikäy-
dyistä suunnitelmista. Lisäksi käydään läpi reitin toteuttamista vai-
heittain ja esitetään ideoita reitin varrelle yhtenäisyyttä tuovista 
kalusteista ja rakenteista. Yleissuunnitelmassa on esitetty reitti, 
reitin varrelle suunnitellut toiminnot ja ympäristön kehittämistä 
alueiden ominaispiirteistä lähtöisin. Reittisuunnitelman yhteydessä 
tarkennetaan kahteen erityyppiseen alueeseen, jotka ovat reitin 
kehittämisen kannalta merkittäviä. Ensimmäinen kohde on luon-
nontilainen Kuusaanlammen ranta, jonka kehittämistä ehdotetaan 
luonnon lähtökohtien mukaan rakennettavaksi rantatoimintojen 
kohteeksi. Toinen kohde on rakennettu Kymintehtaan käytöstä 
poistunut tehdas-alue, jonka ympäristön käyttöä kehitetään. 
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1.1 SUUNNITTELUALUE
Kouvolan kaupunki on Suomen kymmeneksi suurin kunta ja Kymen-
laakson toinen ja suurin maakuntakeskus. Nykyinen Kouvola on 
muodostunut vuoden 2009 kuntaliitoksien myötä, jolloin entisen 
Kouvolan, Anjalankosken ja Kuusankosken kaupungit sekä Elimä-
en, Jaalan ja Valkealan kunnat muodostivat kaupungin. Asukkaita 
Kouvolassa on 86 2921. Kouvolan naapurikunnat ovat Hamina, 
Heinola, Iitti, Kotka, Lapinjärvi, Loviisa, Luumäki, Miehikkälä, Män-
tyharju, Pyhtää ja Savitaipale. Kouvolan läpi virtaa Kymijoki.

Diplomityön suunnittelualue sijoittuu Kouvolan keskeiselle kau-
punkialueelle. Tälle kaupunkialueelle kuuluu Kouvolan tiheimmin 
asuttuja keskusta-alueita. Diplomityön suunnittelualueesta noin ki-
lometrin etäisyydellä asuu lähes puolet Kouvolan asukkaista. Kau-
pungin maankäytön suunnittelu on viime vuosien ajan keskittynyt 
keskeiseen kaupunkialueeseen ja sen tiivistämiseen. Näiden aluei-
den kehittäminen tulee jatkumaan tulevien vuosien aikana. 

Suunnittelualue on maisemaltaan ja luonto- sekä kulttuurikoh-
teiltaan monipuolinen. Reitti kulkee läpi Kouvolan keskustan kä-
velykadun ja kohtaa Kymijoen rannat Kuusaanlammella sekä 
Alakylässä. Reitti on vahvasti kytkeytynyt Kymijokeen, jonka mai-
semallinen ja toiminnallinen arvo tulee reitillä esiin. 

Suunnittelualueeksi on rajattu kehämäinen alue, joka rajaa reit-
tisuunnitelman taustalla olevaa inventointia ja analysointia sekä 
suunnitelmassa esitettävää ympäristöä. Rajaus on muotoutunut ul-
koilureitille asetetusta tavoitteesta. Tavoitteena on yhdistää kes-
kustat, joki ja joen varren kohteet kehämäisellä reitillä. Kehämäi-
nen ulkoilureitti muodostuu rakentamalla uusia osuuksia olemassa 
olevien ja kehitettävien yhteyksien välille. Reittisuunnitelmaan kuu-
luu jo olemassa olevia asfaltoituja pyöräilyn ja jalankulun väyliä 
sekä kehitettäviä osuuksia kuten sorateitä, vähäliikenteistä ajotei-
tä ja kivituhkapintaisia sekä puurakenteisia osuuksia.

1 väestörekisterikeskus 2015

1.2 REITTISUUNNITELMAN 
TAVOITTEET
Reittisuunnitelman tavoitteena on parantaa keskustojen välistä toi-
minnallista yhteyttä, kehittää Kymijoen rantojen virkistyskäyttöä 
ja tuoda alueen kulttuuri- sekä luontokohteita paremmin saavutet-
taviksi. Suunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon monipuolises-
ti kaupunkirakenteeseen, virkistykseen, liikuntaan, paikallisuuteen, 
elinkeinoelämään, ekologiaan ja yhteisöllisyyteen vaikuttavia te-
kijöitä.

KAUPUNKIRAKENNE

Erilaisten kävelyn ja pyöräilyn kulkuväylien toteuttaminen edistää 
liikkumista. Kulkuväylät palvelevat monenlaisia liikkumistarpeita. 
Näitä ovat esimerkiksi siirtyminen paikasta toiseen, ulkoilu ja kun-
toilu. Niitä käytetään myös liityntämatkantekoon eli matkaan esi-
merkiksi työpaikalta tai kotoa julkisen liikennevälineen pysäkille. 
Erilaiset kulkuväylät ovat suosittuja kohtaamis- ja leikkipaikkoja. 
Niillä on merkitys kansanterveydelle2. 

Reittisuunnitelma kehittää kaupunkirakenteen laatua paranta-
en keskustoista toiseen liikkumista. Se parantaa ranta-alueiden 
ja kulttuuri- sekä luontokohteiden saavutettavuutta. Se tukeutuu 
nykyiseen taajamarakenteeseen ja lisää pyöräilyn sekä kävelyn 
mahdollisuuksia. Rakenteen parannuksilla kehitetään ekologises-
ti toimivampaa kaupunkiympäristöä. Yksityisautoilun määrään 
voidaan vaikuttaa kehittämällä turvallisia ja houkuttelevia pyö-
räily-yhteyksiä. Reitti parantaa mahdollisuuksia tehdä fyysisesti 
aktiivisia valintoja arkielämässä. Mahdollisuudet parantuvat va-
paa-ajan liikkumisen ja lähiulkoilun lisäksi myös työ-, opiskelu-, ja 
koulumatkojen tekoon.

VIRKISTYS

Liikkumisympäristön tulisi myös olla kiinnostava tarjoamalla erilai-
sia virkistysmahdollisuuksia eli vapaa-ajan oleskelua ja ulkoilua. 
Ulkoilureitit ja muut liikkumiseen tarkoitetut alueet kuten pyörätiet 
ja jalankulkuväylät yhdessä ulkoilualueiden ja puistojen kanssa 
tarjoavat tärkeitä lähivirkistysmahdollisuuksia3.

Virkistyskäytöstä koituu myös kunnalle epäsuorasti monenlaisia 
hyötyjä kuten työkyvyn ylläpitäminen ja sairauksien ehkäisemi-
nen. Metlan tekemästä ”Luonnon virkistyskäyttö 2010” tutkimuk-

2 Tiehallinto, 2005, 9-10 

3 Sievänen & Neuvonen, 2011, 12  
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sesta ilmenee luonnon virkistyskäytön vaikutukset muun muassa 
rentoutumiseen, lepäämiseen, sosiaalinen kanssakäymiseen, itsen-
sä kehittämiseen ja ympäristönvaihtoon. Tuloksissa käy ilmi, että 
vahvimpia luonnon elpymiskokemuksia saatiin metsä- tai peltoym-
päristöissä, jotka sisälsivät vesielementin.4

Kymijoen rannat tarjoavat monenlaisia virkistyskokemuksia. Ne 
sisältävät niin veden läheisyyden kuin metsän rauhan ja avoimet 
peltoympäristöt. Linkittämällä reitin avulla ulkoilualueita toisiinsa 
luodaan alueista helpommin saavutettavia. Näin reitin läheisten 
virkistysalueiden käyttöä saadaan lisättyä. 

LIIKUNTA

Tällä hetkellä väestö liikkuu liian vähän. Vain joka toinen aikui-
nen ja kaksi kolmasosaa lapsista liikkuvat riittävästi terveytensä 
kannalta5. Väestön keski-ikä kasvaa ja tulevaisuuden vanhusten 
terveydestä on pidettävä huolta. Arkiliikunta on vähentynyt, mutta 
esimerkiksi pyöräilyn määrä on nousussa6. Elinympäristön tulisikin 
edistää arkiliikuntaa tarjoamalla suotuisia liikunnan olosuhteita. 

Suunniteltava ulkoilureitti parantaa myös liikunnan olosuhteita, sil-
lä se on kaikille avoin ja maksuton ulkoilu- ja liikunta-alue. Reittiä 
voivat käyttää monenlaiset liikkujat kuntoilijoista kävelijöihin, pyö-
räilijöihin ja retkeilijöihin. 

YHTEISÖLLISYYS

Suunnitelma tarjoaa mahdollisuuksia yhteisölliselle toiminnalle. Se 
kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen ja oma-aloitteisuuteen 
tarjoamalla monenlaisia yhteisöllisiä toiminnan mahdollisuuksia. 
Suunnittelulla voidaan vaikuttaa ihmisten suhteeseen heidän elin-
ympäristöönsä.  

EKOLOGIA

Kymijoen rannat sisältävät paljon erilaisia luontoarvoja. Ympäris-
tön kehitystä ehdotetaan luonnon monimuotoisuutta ja luontoarvo-
ja vaalien, huomioiden luontokohteet ja ekologiset yhteydet.

4  Sievänen & Neuvonen, 2011, 7, 129

5 Hentilä & Joki-Korpela, 2005, 4

6 Sievänen & Neuvonen, 2011, 7, 41

PAIKALLISUUS

Suunnitelmalla parannetaan kaupungin identiteettiä. Kymijoen 
varren historialliset ympäristöt otetaan käyttöön ja linkitetään 
reitillä toisiinsa. Joenvarsi kertoo eri ajanjaksojen tapahtumista 
kuten vanhoista kylistä, teollisuushistoriasta, valtioiden rajasta, so-
tahistoriasta, maataloudesta ja liikenteen historiasta. Suunnitelma 
vaalii historian arvoja ja pyrkii korostamaan niitä maisema-arkki-
tehtuurin ja kaupunkisuunnittelun keinoin.

ELINKEINOELÄMÄ

Suunnitelma luo edellytyksiä vahvistaa paikallista elinkeinoelä-
mää. Joen rantoja kehitetään asukkaiden virkistyskäyttöön. Reitti 
ja reitin toiminnot tuovat mahdollisuuksia yrittäjien toiminnalle ja 
alueen kehittymiselle luonto- ja kulttuurimatkailukohteena. 

1.3 HANKKEEN TAUSTAA
Tarve keskeisen kaupunkialueen rakenteen eheyttämiselle on huo-
mioitu kuntaliitosten jälkeen kun uusi Kouvola on syntynyt. Suunnit-
telualue on tätä ennen sijainnut entisten Kuusankosken ja Kouvolan 
kaupunkien alueilla. Tätä ennen osalle suunnittelualueen ranta-
alueista on tehty yleissuunnitelmia entisessä Kuusankosken kunnas-
sa vuosina 2008-2009. Varsinainen idea reitistä oli esillä ensim-
mäisen kerran vuonna 2011 osana Kouvolan keskustavisio 2030 
suunnitelmaa. Keskustavisiossa tarkastellaan Kouvolan keskeistä 
kaupunkialuetta ja se koostuu kolmesta kehittämisen vyöhykkees-
tä: ydinkeskustasta, ydinkeskustan lähiympäristöstä ja Kymijoen 
muodostamasta kehästä. 

Keväällä 2012 tehtiin pehmoGIS-kysely kehittämisideoista reitin 
alueelle. PehmoGIS on ympäristön käyttäjien tuottamaa paikka-
tietoa, joka on yleensä kokemuksellista. Tämän jälkeen vuoden 
2012 kesällä on inventoitu ja analysoitu reittialuetta ja luotu alus-
tava yleissuunnitelmaluonnos koko reitin alueelta. 

Ulkoilureittiyhteys on merkitty tällä hetkellä vireillä olevaan Kou-
volan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaan merkinnällä 
”ohjeellinen ulkoilureitti”. Kaavaluonnos on ollut kuntalaisten kom-
mentoitavana 26.3.2014 – 9.5.2014. Kaavasta on nähtävänä 
kaavaehdotus 29.7.-31.8.2015.

Kouvolan kaupunki tulee tekemään ulkoilureitistä ulkoilureittisuun-
nitelman. Diplomityön tarkoituksena on toimia tukena ja taustatyö-
nä ulkoilureittisuunnitelmaa varten. 
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2.2 HISTORIA
Seuraavissa kappaleissa kerrotaan maiseman kehittymisen ja 
alueen käyttöhistorian kannalta merkittävimmät alueeseen vai-
kuttaneet asiat. Historiallinen asutus ja toiminta ovat keskittyneet 
Kymijoen varteen. Joesta on saatu ravintoa ja rannat ovat olleet 
ravinteikasta viljelysmaata. Vuoteen 1809 Ruotsin ja Venäjän 
raja kulki Kymijoessa. 1800-luvulla syntyneet puunjalostusteh-
taat sijoittuivat joen varteen ja käyttivät jokea liikenneväylänä 
ja energianlähteenä.

MAISEMAN KEHITYS

1200-1800 LUVUT

Kymijoen varrelle on syntynyt pysyvää asutusta noin 1100-luvul-
ta lähtien. Joki ja joen varren ravinteikkaat laaksot ovat tarjon-
neet ruokaa asukkailleen. Joki toimi myös tärkeänä kulkureittinä 
ja kaupankäynnin väylänä. Viljely ja asutus jokilaaksossa muut-
tivat hiljalleen maisemaa. Joen rannoille syntyi kyliä. Metsäisinä 
alueina säilyivät selänteet. Valtakunnat ovat kohdanneet Kymi-
joella. Kymijoki on ollut Ruotsin ja Venäjän rajajokena alajuoksul-
taan Kouvolan Pyhäjärvestä Suomenlahteen saakka Turun rau-
hasta (1743) Haminan rauhaan (1809) saakka. Joesta tuli myös 
eri kulttuurien raja idän ja lännen välille. Joen molemmin puolin 
rakennettiin linnoituksia suojelemaan rajaa.10 Rajasta johtuen 
1700-luvun kuninkaankartastossa ei kartta ole Venäjän puolelta 
tarkasti piirretty.

10 Louhenjoki-Schulman ja Hedenström, 2003, 193

Kartta 3 Suomen kuninkaankartasto 1700-luku Kartta 4 Topografikarttojen koko-
elma, Venäläiset topografikartat, 
mittaus 1875 ja 1876

,amleokok nejottrak fiargopoT.ukul-0071 otsatraknaakninuk nemouS  Venäläiset topografi kartat, 
vuosien 1875 ja 1876 mittaus.

Maastotietokantakartta.

KOUVOLA

KORIA

KUUSANKOSKI

,amleokok nejottrak fiargopoT.ukul-0071 otsatraknaakninuk nemouS  Venäläiset topografi kartat, 
vuosien 1875 ja 1876 mittaus.

Maastotietokantakartta.

KOUVOLA

KORIA

KUUSANKOSKI
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Kuva 2 Kuusaan lautan lauttapaikat ovat edelleen rannassa näkyvillä ja joen pohjoispuolella rantaan johtavan tien nimenä on säilynyt Lauttatie.

Kuva 3 Sääksniemessä uitiin ja tanssittiin. Sääksniemen kärjessä on ollut hyppytorni ja ponnahduslauta sekä tanssilava. Uimala rakennettiin 1948. 
Tanssilava oli käytössä jo 1930-luvulla. Nykyisin kärjessä on yksityiskäytössä pieni mökki ja laituri. Entisen tanssilavan paikalla on maastossa avoin 
kohta. 

Kuva 4 Korian betoninen holvisilta 1925 rakennusvaiheessa ja nykyi-
sellään. Lauttaliikenne loppui kun siltoja valmistui. 
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2.4 LUONNONOLOT

MAA- JA KALLIOPERÄ

Yli puolet alueesta on selänteisiä kallio, moreeni- ja harjualuei-
ta. Salpausselän reunamuodostuma erottuu omana harjualueena 
(hiekka ja sora). Salpausselän pohjoispuolella on moreeni- ja kal-
lioselännealueita, joiden maastonmuodot ovat vaihtelevia. Kymi-
joen rannoilta levittäytyvät laaksoalueet ovat savialueita. Kymi-
jokilaakson savikkoalueet laajenevat alueen eteläosissa omaksi 
laajaksi alueekseen. 

Maaperä on vaikuttanut toimintojen sijoittumiseen. Kartalla näky-
vät (Kartta 7) eteläosien saviset laaksoalueet ovat laajasti viljely-
käytössä. Salpausselän harjualueella kulkee valtatie ja junarata. 
Kallio, moreeni- ja harjualueet sisältävät pääosin rakennettuja 
alueita ja metsiä. 

TOPOGRAFIA

Salpausselän pohjoispuolinen maasto on voimakaspiirteistä ja si-
sältää paljon selänteitä. Kymijoen jokilaaksot ovat pohjoisosissa 
paikoin hyvin kapeita ja jyrkkiä kun taas Salpausselän eteläpuo-
lelta alkavat laajat ja tasaiset peltoalueet. Selänteet nousevat 
100 m meren pinnan yläpuolelle ja laaksoalueet ovat alle 60 m 
meren pinnan yläpuolella. Alueen korkein kohta nousee 140 m 
meren pinnan yläpuolelle ja matalimmat Kymijoen rannat ovat 40 
m meren pinnan yläpuolella. 

VESIOLOSUHTEET

Kymijoki on suunnittelualueella keskimäärin 200 metrin levyinen, 
mutkia tekevä virta. Joki laajenee alueen pohjoisosassa järvial-
taaksi, Kuusaanlammeksi. Sen uoma on alueella muuten melko ta-
saisen levyinen.

Kymijoki kulkee syvässä uomassa tehden kaarteen suunnittelualu-
eella. Kuusaansaarella sijaitseva vesivoimalaitos ja Keltissä sijait-
seva keltin voimalaitos katkaisevat vesiyhteyden. Veden virtaus 
on melko voimakasta muualla paitsi Kuusaanlammen järvialtaan 
alueella.

Alue on tulvavedenkorkeuksien osalta turvallinen. Rakennusten 
alimpia sallittuja korkeuksia määritettäessä käytetään tulvan 
toistuvuutta kerran sadassa vuodessa.  Kartalla on esitetty ve-
den tulviminen harvinaisen tulvan aikaan (tapahtuu kerran sa-
dassa vuodessa) ja kahden erittäin harvinaisien tulvien aikaan 
(tapahtuu kerran 250 vuodessa ja 1000 vuodessa). Tulvaveden 
alle jäävät alueet laajenevat muita rantoja suuremmiksi Kymin-
tehtaan ja Kuusaansaaren koillisrannoilla sekä Kuusaanlammen 
kaakkoisrannoilla. Alueella ei asu henkilöitä kerran sadassa vuo-
dessa toistuvan tulvan alueella. Koko suunnittelualueella asuu alle 
10 henkilöä, jotka ovat erittäin harvinaisen tulva-alueen alueella.

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS

Alueen metsät sijoittuvat selännealueille tai niiden lähettyville. 
Metsät vaihtelevat havupuuvaltaisista lehtipuuvaltaisiin sekamet-
siin. Metsät ovat suurelta osin reheviä ja lehtomaisia. Laajat Ky-
mijokilaakson savialueet ovat suurilta osin maatalouskäytössä. Ne 
muodostavat alueen länsialueilla peltojen ja metsäisten alueiden 
vaihtelua ja laajoja yhtenäisiä peltoalueita alueen eteläosiin. 
Keskustojen ja niitä reunustavien asuinalueiden kasvillisuus koostuu 
kulttuurivaikutteisesta kasvillisuudesta.

MERKITTÄVÄT LUONTOKOHTEET

Kartalla (Kartta 10) on esitelty luontoalueet, joilla on erityistä 
arvoa muun muassa harvinaisuuden tai yhtenäisen kokonaisuu-
den vuoksi sekä harvinaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristönä. 
Tekstissä on lyhyesti kuvailtu kartalla numeroitujen osa-alueiden 
yleispiirteitä ja kerrottu merkittäviä luontoarvoja sisältävistä koh-
teista tarkemmin. 

Kymijoen rantojen suojellut ja merkittävät luontokohteet koostuvat 
pääosin erilaisista rehevistä lehtoalueista. Alueella on lisäksi nel-
jä Natura 2000-aluetta, jotka ovat tärkeitä monille uhanalaisille 
lintulajeille. Lisäksi suunnittelualueella on uhanalaisen liito-oravan 
elinympäristöjä.  

1. KOUVOLAN KESKUSTA

Alueella sijaitsevat urheilupuisto ja Kotiharjun sekä Palomäen met-
säalueet, jotka ovat hyvää virkistysaluetta ja sisältävät arvokkai-
ta elinympäristöjä. Muuten alue on tiiviisti rakennettua. Alueelle 
sijoittuu myös kaksi liito-oravan elinympäristöä. 

Palomäen metsäalue, jyrkänne ja jyrkänteen aluslehto ovat mer-
kittäviä luontoalueita. Palomäen metsäalueella kasvaa yhtenäistä 
kuusikkoa ja paikoin paljon lehtipuita. Alueella esiintyy Palokärki 
ja liito-orava. Mäen alarinteessä sijaitsee tuore lehto, jonka val-
tapuuna on kuusi.15

2. KUUSAANLAMMEN YMPÄRISTÖ

Alueella sijaitsee Savonsuon merkittäviä tervaleppäkorpia ja leh-
toa sekä Sääksniemen metsäalue. Alueen kaakkoisin osa rauta-
tiehen asti on teollisuuskäytössä eikä siellä ole merkittävää luon-
nonympäristöä. 

Savonsuon tervalepiköt ovat kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan 
merkittävää Natura 2000-aluetta. Natura-alueen kaakkois- ja 
eteläosat ovat maamme edustavimpia tervaleppäkorpia, ja ne 
ovat pikkutikan elinympäristöä.14 Luoteisosissa sijaitsee linnustolli-
sesti merkittävin alue. Alueella pesii mm. luhtahuitti ja pussitiainen. 
Savonsuo on myös lepakkolaji vesisiipan ruokailualuetta.16

Savonsuon pohjoisosan lehdot ovat edustavaa etenkin eteläosil-
taan. Valkoselkätikka ja pikkutikka pesivät alueella.15

15 Kouvolan arvokkaat luontokohteet 2008 

16 Kuusankosken arvokkaat luontokohteet 2009
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Kartta 20 Ote Kouvolan rakennemallikartasta. 
Lähde: Kouvolan kaupunki 2012

2.9 ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE

YLEISKAAVOITUS

Suunnittelualue on kuulunut ennen vuotta 2009 entisen Kuusankos-
ken ja Kouvolan kaupungin alueille. Alueella on monia voimassa 
olevia yleiskaavoja. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueet on esi-
tetty kartalla. 

Keskustan kehittäminen on tällä hetkellä yksi Kouvolan kaupungin 
Teknisen ja ympäristötoimialan tärkeimmistä painopisteistä. Kou-
volan kaupungilla on vireillä Kouvolan keskeisen kaupunkialueen 
osayleiskaava. Tämä on ensimmäinen alueelta tehty kaavahanke, 
joka tarkastelee keskeistä kaupunkialuetta yhden kunnan alueel-
la. Kaavahanke on aluevarauskaava, näyttää kaupunkirakenteen 
laajenemissuuntia noin vuoteen 2035 asti.28 Kaavasta on kaava-
ehdotus nähtävänä 29.7.-31.8.2015.

28 Kouvolan kaavoituskatsaus 2015, 10

Kartta 19 Vireillä olevan Kouvolan keskeisen kaupun-
kialueen osayleiskaavan rajaus

Valmisteilla on myös viherosayleiskaava Kouvolan, Kuusankosken 
ja Korian alueelta. Oikeusvaikutteisena yleiskaavana on tarkoitus 
käsitellä Kymijoen varsi Voikkaalta Alakylään.29 Tästä kaavasta 
ollaan valmistelemassa kaavaehdotusta. 

Kouvolan kaupungille on tehty rakennemalli vuonna 2012. Tämän 
suunnitelman mukaan Kouvolan, Kuusankosken ja Korian keskusto-
jen välisellä ydinalueella vahvistetaan olemassa olevia keskustoja. 
Pyritään siihen, että nykyisten keskusten välillä ei tarpeettomas-
ti kilpailla. Keskustojen välisillä alueilla pyritään täydentämään 
ydinalueiden maankäyttöä ja sijoittaa sinne toimintoja, jotka ei-
vät sovellu keskustoihin. Kymijoen varren mahdollisuuksia pyritään 
hyödyntämään paremmin.30

ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavoitetut alueet on esitetty kartalla. Suunnittelualueella 
tapahtuu maankäytön muutoksia lähitulevaisuudessa. Lähimmät 
asemakaavahankkeet on numeroitu kartalle ja kuvailtu muutoksia.

1. Marjoniementie
Alueelle on suunnitteilla pienkerrostalotontteja ja uusi kokoojakatu. Lisäksi luo-
daan ulkoiluyhteys luoteessa avautuvalle metsä-alueelle. 

2. Lasipalatsi
Alueella on järjestetty arkkitehtuurikilpailu vuonna 2013. Liikerakennuksia on 
tarkoitus korottaa asuinkerroksilla ja kävelykatua kattaa osittain. Pysäköintialue 
on tarkoitus muuttaa aukioksi osaksi kävelykatua.

3. Pukimon korttelin lähiympäristö
Alueella on ollut arkkitehtuurikilpailu talvella 2014-2015. Aluetta on tarkoitus 
täydennysrakentaa ja ajantaisaistaa kortteleiden kaavamääräyksiä.

4. Halkotorinkuja
Alueelle on tarkoitus sijoittaa uusia liike- ja toimistorakentamisen korttelialueita. 
Uudistettavan Hallituskadun risteysalueille varataan riittävät katualueet. 

5. Matkakeskus
Matkakeskusta tullaan kehittämään ja sen yhteyteen luodaan uusia toimintoja. 
Hallituskadun katurajauksia muutetaan. 

6. Korian varuskunta-alue
Kouvolan kaupunki järjestää alueella asuntomessut vuonna 2019. Maankäyttö 
suunnitellaan asuntomessualuetta vastaavaksi.

7. Korian Hankkijan alue
Asemakaavaa tarkistetaa. Varastorakennuksille kehitetään uusiokäyttöä ja ra-
jataa alueen kiinteistöä. 

8. Segerhornintie
Asemakaava muutetaan toteutunutta maankäyttöä ja alueiden rajauksia vas-
taavaksi.

29 Kouvolan kaavoituskatsaus, 2015, 11

30 Kouvolan rakennemalli, 2012, 27
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II   REITTILINJAUS
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REITTI
Pääosin tasaista, päällyste pääosin soraa, 
myös asfalttia. 

YMPÄRISTÖ
Teolliset maisemat ja monumentit, 
jokimaisemat, luonnonkauneus, puistot, 
taideteokset, panoraamanäkymät

TOIMINNOT
Kiipeily, sukellus, maastopyöräily, piknikit

Kuva 19 Ruhrin alueen reittiä ja avointa maisemaa.    Kuva 20 Vanhat tehdas-alueet käytössä virkistysalueina. Kasvillisuuden 
on annettu ottaa alue haltuunsa. 
Kuva 21 Monumentaalisesti ja taiteellisesti luotu näköalapaikka. 
Kuva 22 Silta yli kanavan

4.3 EMSCHER PARK RADWEG
Saksassa Ruhrin alueella kulkee monia laajoja pyöräilyreittejä, 
joista Emscher Park Radweg on yksi kokonaisuus. Emscher Land-
schafts Park on laaja seudullinen puistokokonaisuus Ruhrin alueel-
la. Ruhrin alue on entinen laaja raskaan teollisuuden saastuttama 
alue, joka on muutettu vihreäksi ja virkistyskäytöltään rikkaaksi 
alueeksi. Ympäristövaurioita on korjattu, teolliset maamerkit säi-
lytetty ja ylläpidetty alueen historiallinen identiteetti. Urbaaneja 
kulttuurimaisemia on luotu erilaisin strategioin muun muassa maise-
moiden, jättämällä alue vapaasti kehittymään tai uusia taiteellisia 
maamerkkejä luoden. On syntynyt virkistysalueita, jotka sisältävät 
syvää symbolismia sisältäviä rakenteita. 

Alueella on onnistuneesti säilytetty teollinen historia, ja tuotu mai-
sema uudelleen esiin vihreämmässä ympäristössä. Projekteista on 
syntynyt uusia maamerkkejä. Muutokset alueella ovat selvästi nä-
kyvissä ja ihmiset ovat ottaneet sen haltuunsa. 
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5. ULKOILUREITTIEN 
SUUNNITTELU
Seuraavissa kappaleissa on esitetty ulkoilureittien luonteen suun-
nittelussa huomioon otettavia asioita.  Reitistä syntyy turvalinen ja 
miellyttävä nämä asiat huomioon ottamalla. Sekä pyöräilyyn että 
kävelyyn tarkoitettuja kulkuväyliä suunniteltaessa tulee kiinnittää 
huomiota moniin erilaisiin tarpeisiin, sillä käyttäjiä on monenlaisia. 
Käyttäjä voi olla esimerkiksi jalankulkijana kävelijä, lenkkeilijä tai 
sauvakävelijä, pyöräilijänä työmatkapyöräilijä, koululainen tai 
virkistyspyöräilijä. On tärkeää suunnitella reitti, sen ympäristö ja 
toiminnot eri käyttäjäryhmiä ajatellen.  

5.1 REITTI
Reitin mitoitukseen vaikuttavat eri käyttäjäryhmien tilantarve ja 
käyttäjämäärät. Reittityypin valintaan vaikuttaa myös kaupungil-
la vallitsevat käytännöt ja reitin käyttötarkoitus. Ulkoilureitin- ja 
reitistön osina voivat toimia erityyppiset reitit. 

LIIKKUMISMUOTOJEN EROTTELU

Pääsääntöisesti reittilinjaus pyritään erottamaan ajoliikenteestä. 
Poikkeuksena on lyhyt vähäliikenteinen maantieosuus. Pyöräilyä ja 
kävelyä ei ole Kouvolassa eroteltu toisistaan. Perusteluja pyöräi-
lyn ja jalankulkuväylän erottelulle olisivat esimerkiksi huipputunnin 
käyttäjämäärien ylittyminen 200 pyöräilijällä ja kävelijällä, kau-
pungin koon suuruus yli 50 000 asukasta, jalankulkuvyöhykkeellä 
sijainti tai reitin oleminen pyöräilyverkon pää- tai aluereitti. Yh-
distetty pyörätie ja jalkakäytävä voi tulla jalankulkuvyöhykkeellä 
kyseeseen, jos jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on alle 2 000 hen-
keä vuorokaudessa ja kaupungin koko on alle 50 000 asukasta.40

Tällä hetkellä noin 46 000 asukasta asuu reitin läheisellä keskei-
sellä kaupunkialueella. Jos Kouvolan väkiluvun kasvu lähtee tule-
vaisuudessa nousemaan, voi erottelun tarvetta esimerkiksi keskus-
ta-alueiden jalankulkuvyöhykkeillä syntyä.  

VÄYLÄTYYPPI

Ulkoilureitin osina toimivat erityyppiset reitit. Väylätyyppi vaihte-
lee olemassa olevilla osuuksilla yhdistetyistä pyöräilytie ja jalka-
käytävistä pyöräiltäviin hiekkateihin. 

Keskusta-alueiden läheiset uudet reittiosuudet tehdään yhdistet-
tyinä pyöräilyn ja jalankulun väylinä sekä ulkoiluteinä. Uusien reit-
tien rakentaminen luonnontilaisille ja keskusta-alueista kaukana 
sijaitseville alueille tehdään luonnonmukaisesti. Reitistö tehdään 
kulkukelpoiseksi niin pyöräillen kuin kävellenkin. Reitin luonne riip-
puu ympäristön luonteesta. Erottelua liikkumismuodoille ei tehdä, 
mutta jalankulkijoita varten voi olla paikoin vaihtoehtoisia reittejä 
ja pistopolkuja kohteisiin. 

40 Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 2014, 45

Pintamateriaalina pyörätie- ja jalankulkuväylissä on asfaltti tai 
kiveys. Muihin ulkoilureitin osiin käytetään hyvin tiivistettyä kivituh-
kaa tai puurakenteita. 

VÄYLÄN LEVEYS

Väylän eri käyttäjät vievät erilevyisen tilan. Jalankulkijoiden mitat 
vaihtelevat 70cm leveystilaa vievästä kävelijästä aikuisen ja lap-
sen 120cm leveyteen tai jopa sauvojen kanssa rullaluistelevaan 
200cm leveyteen. Polkupyöräilijän viemä leveys kaksipyöräisellä 
on 0,80m ja useampipyöräisellä 1,25m.41 Pyörätuolin käyttäjät 
tuovat omat ehtonsa. Pyörätuolilla kääntymiseen tarvitaan 1,5 
metrin ja sähköpyörätuolilla 2,5 metrin tila 42.

Rinnakkain kuljettavan kävelyreitin leveyden tulisi olla vähintään 
1,5 metriä ja vapaan kulkutilan leveyden 2 metriä. Eri suuntiin kul-
kevien tienkäyttäjien väliin tulee jäädä liikkumisvara ja tienkäyt-
täjien sivuille vapaata tilaa. Hiljaisilla osuuksilla 3 metrin leveys 
on riittävästi kahden rinnakkaisen kävelijän ja vastaan tulevan 
pyöräilijän kohtaamiselle. Vilkkaammilla ulkoiluteillä väylän tulisi 
olla 3,5-4 metriä leveä.43 4 metrin leveydessä päästään suunnit-
telutasoon “hyvä”. Lisäksi 60cm sorapiennar asfaltoidun väylän 
vierellä olisi hyvä olla kuntopoluille johtavissa osuuksissa. 44 Myös 
huoltoajoneuvot edellyttävät 3-4 metrin leveää reittiuraa45

Näkyvyys väylän reunoilla tulee ottaa huomioon erityisesti kaar-
teissa ja risteyskohdissa, jolloin esim. kasvillisuus väylän lähellä 
tulee olla silmänkorkeutta matalampaa. Reitin sivuille tulisi jäädä 
vähintään metrin levyinen vapaa piennarvyöhyke, jolla ei sijaitse 
esteitä kuten valaisinpylväitä tai puunrunkoja. Pensaista ja oksis-
toista tulisi olla 0,5 metrin vapaa vyöhyke.46

Suunniteltavan reitin leveys vaihtelee ympäristön mukaan. Taa-
jamarakenteessa reitti kulkee suurelta osin olemassa olevilla yh-
distetyillä pyörätie ja jalankulkuväylillä ja puistoteillä, jotka ovat 
3-4 metriä leveitä. Parannettavat ja uudet reittilinjaukset tulisivat 
olla vähintään 3 metrin levyisiä. Taajamarakenteen ulkopuolella 
reitti tehdään vähintään kahden metrin levyisenä, jolloin se on 
mahdollista kulkea myös pyöräillen koko matkaltaan.

41 Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 2014, Liikennevirasto, 18

42 Karjalainen & Verhe, 1995, 93

43 Karjalainen & Verhe, 1995, 93-95

44 Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 2014, Liikennevirasto

45 Karjalainen & Verhe, 1995, 93

46 Karjalainen & Verhe, 1995, 95
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Kaavio 18 Ihmisten ja pölkupyörien tilantarpeita

Kaavio 19 Väylän leveyden suunnittelussa huomioitavia tilantarpeita
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KÄSITTEITÄ

Ulkoilureitti = Ulkoilureitti on maastoon ja kartalle merkitty jatkuva kul-
kuväylä, jota pitkin voidaan liikkua jalkaisin, pyöräillen ja mahdollisesti 
talvella hiihtäen tai lumikenkäillen.

Luonnonmukainen ulkoilureitti = ulkoilureitin osa, joka suunnitellaan luon-
nontilaiseen ympäristöön sopivaksi

Ulkoilutie = ulkoilureitin osa

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä = pyöräilylle ja jalankululle tarkoi-
tettu, liikennemerkillä osoitettu, ajoradasta rakenteellisesti erotettu tai 
erillinen tien osa tai erillinen tie

Kävelykatu = Jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu, liikennemerkein 
kaduksi osoitettu tie

Polkupyörä = Polkupyörä on enintään 250W tehoisella sähkömootto-
rilla varustettu ajoneuvo, jonka moottori toimii vain poljettaessa ja joka 
kytkeytyy pois toiminnasta nopeuden saavuttaessa 25km/h. 

Jalankulkija = Jalankulkijaksi lasketaan jalan, suksilla, rullasuksilla, 
luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunu-
jen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettaja sekä 
polkupyörän tai mopon taluttaja.
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5.2 TOIMINNOT
PYSÄHDYSPAIKKOJEN ETÄISYYS

Reitin varrelle tulee muodostaa sopivin välimatkoin tauko- ja py-
sähdyspaikkojen verkosto. Levähdyspaikalla tarkoitetaan aluetta 
lyhytaikaista pysähtymistä varten, taukopaikalla pidempään kes-
tävän pysähtymisen aluetta lepoa ja esimerkiksi ruoan valmistus-
ta varten. Lähireiteille ja lyhyille retkeilyreiteille tulee sijoittaa 
levähdyspaikkoja 0,5-1km välein. Kaikille ulkoilijoille soveltuvilla 
puistoalueilla tulisi levähdyspaikkoja olla 25-100m välein ja ulkoi-
lualueilla sekä ulkoilureiteillä 100-250m välein. Yli 3km pituisilla 
reiteillä levähdyspaikkoja tulee olla joka kilometrillä. Tulentekoa 
varten tulee retkeilyreitillä olla taukopaikka 8-10km välein.47

Suunniteltavan reitin levähdyspaikkojen määrä vaihtelee reitin eri 
osissa. Reitin osille, jotka ovat välittömässä asuinalueiden lähei-
syydessä, sijoitetaan levähdyspaikkoja 0,5-1km välein. Sijoitte-
lussa otetaan huomioon muun muassa mahdolliset näköalapaikat. 
Koko reitin varrelle sijoitetaan levähdyspaikkoja vähintään joka 
kilometrille. Tulentekoa varten taukopaikkoja sijoitetaan ainakin 
kolme kappaletta eri puolille reittiä. 

PYSÄHDYSPAIKKOJEN SIJAINTI

Liitännäisalueet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan aurinkoisiin 
etelärinteisiin, etelään avautuviin, kuiviin ja tuulensuojaisiin maas-
tonkohtiin. Sijoituksessa vältetään varjoisia metsiä, kuusikoita, kos-
teikkoja, loma-asutusta, vilkkaasti liikennöityjen teiden läheisyyt-
tä ja arkoja luonnonsuojelualueita. Sijoittamisessa on huomioitava 
kunnossapito- ja huoltomahdollisuus maa- tai vesiteitse.48 

Pysähdyspaikat tulee erottaa reiteistä niin, etteivät liikkuminen 
ja pysähtyminen häiritse toisiaan. Pysähtymiselle tulisi varata 
tarpeellinen tila reitin viereltä. Aktiivisesti liikkuvat tulisi erottaa 
luonnonrauhaa ja lepoa hakevista esimerkiksi erityyppisillä reitti-
vaihtoehdoilla, pysähdyspaikoilla ja viitoituksella.49

PYSÄHDYSPAIKKOJEN RAKENTEET

Levähdyspaikan minimirakenteet ovat penkki, jäteastia ja viitoi-
tus. Taukopaikka sisältää minimissään pöydän ja penkit, säänsuo-
jan tai katoksen, laavun tai kodan, jossa voi lämmitellä, tulisijan, 
polttopuuvajan kuivilla puilla, sammutusvälineistön, jäteastian, 
käymälän, vedenottopaikan ja viitoituksen. Toivottavaa on lisäksi 
uintimahdollisuus. Lisäksi niin levähdys- kun taukopaikoillakin tulee 
ottaa huomioon huoltoyhteydet.50

Rakenteiden ja varusteiden ulkonäkö olisi hyvä suunnitella reittiä 
yhtenäistäen ja maisemaan soveltuen. Rakenteissa on huomioitava 
niiden kestävyys ilkivaltaan ryhtymisen kynnyksen nostamiseksi.51

47 Karjalainen & Verhe, 1995, 131

48 Karjalainen & Verhe, 1995, 131

49 Karjalainen & Verhe, 1995, 129

50 Karjalainen & Verhe, 1995, 133

51 Karjalainen & Verhe, 1995, 129, 131

PALVELUT

Erilaiset reittiä tukevat palvelut innostavat reitin käyttöön. Reitti 
liittyy olemassa oleviin ja suunniteltaviin erilaisiin reittiä tukeviin 
palveluihin. Näitä palveluita ovat erilaiset kaupalliset ja toimin-
nalliset palvelut, jotka voivat olla joko kunnan tai yksityisten yl-
läpitämiä. Tulevat reittien käyttäjille suunnitellut palvelut tulee 
mitoittaa käyttäjien määrän ja tarpeiden mukaan.52

5.3 YMPÄRISTÖ
KIINNOSTAVA JA VIRIKKEELLINEN YMPÄRISTÖ

Ympäristön tulee olla mielenkiintoinen ja virikkeitä tarjoava, jotta 
matkanteko olisi mukavaa. Visuaalisesti mielenkiintoisen reittiym-
päristöstä tekevät esimerkiksi monenlaiset maisemat, näkymät, 
reittien tilallinen rytmittyminen ja erityiset kohteet. 

On pyrittävä luomaan mahdollisuuksia nauttia ympäristön posi-
tiivisista asioista kuten hyvästä säästä. Samoin on pyrittävä luo-
maan suojaa ympäristön epämiellyttäviä asioita vastaan kuten 
sade ja ympäristövauriot. 

OPASTUS

Opastuksella on suuri merkitys reitin visuaaliseen tunnistettavuu-
teen maastossa. Opastus auttaa ihmisiä liikkumaan sujuvasti ja 
paikantamaan päämääriä. Opasteiden avulla saadaan viesti 
tehokkaasti perille ja ne mahdollistavat lisätiedon saamisen pai-
koista. 

Erityyppisten opasteiden muodostamalla kokonaisuudella saa-
daan erilaisiin paikkoihin sopiva opastus. Eniten tietoa antavat 
opastaulut sijoitetaan merkittävimpiin risteyskohtiin. Opasteet si-
joitetaan katoksen alle. Pienempiin risteyskohtiin sijoitetaan opas-
viitat. Opasteiden koko suunnitellaan suhteessa havaintoetäisyy-
teen.53

VALAISTUS

Reitillä tulee olla riittävä valaistus koko matkaltaan. Osa reitistä 
on nykyisellään valaistu. Valaistus suunnitellaan olemassa olevaan 
valaistukseen soveltuen. 

52 Karjalainen & Verhe, 1995, 129, 135

53   Verhe & Ruti, 2007, 96
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III   REITTISUUNNITELMA
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6.1 REITIN LUONTEENPIIRTEET
Reitin luonteenpiirteitä tuodaan esiin kohokohdilla. Kohokohdat 
ovat visuaalisesti tai toiminnallisesti kiinnostavia ja luovat kulkijalle 
miellyttäviä pysähdyspaikkoja. Kohokohtia on esitetty kehitettä-
väksi tarpeen mukaan. Tarpeet ovat syntyneet reittikokonaisuutta 
tarkastelemalla ja olemassa olevat merkittävät kohteet huomioi-
den. Kohokohdilla halutaan jäsentää reittiä. Reitistä pyritään luo-
maan kokonaisuus, jossa kohokohtia on sopivin välimatkoin. Koho-
kohdat ja niiden väliset matkat luovat reitistä kiinnostavan.  

Reitin varrella mahdollistetaan monenlaiset visuaaliset kokemuk-
set. Reitillä avautuu monia pitkiä näkymiä ja avoimia kulttuurimai-
semia. Reitillä on tiivistä keskustaa, laajoja sulkeutuneita metsäalu-
eita ja puistomaisia rantoja. Reitillä pääsee aivan veden ääreen, 
ylittämään joen tai katselemaan jokimaisemia korkeilta kohdilta. 
Toimintaa reitin varrella on niin rauhaa etsiville kuin urheilujoille 
ja retkeilijöillekin. Kymijokea on hyödynnetty monipuolisesti kehit-
täen sen rantoihin ja veteen liittyvän toiminnan mahdollisuuksia. 
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REITTI

Väylästä osa suunnitellaan olemassa olevia polunpohjia hyödyn-
täen. Kuusaanlammen rantaan sijoitetaan rantareitti vedenrajan 
tuntumaan. Reitti ehdotetaan rakennettavaksi kivituhkapintaisena 
ja 3 metriä leveänä kulkuväylänä. Vaihtoehtoisia reittejä ehdo-
tetaan rakennettavaksi 2 metrin levyisinä. Alueelle rakennetaan 
siltoja ylittämään vesialueita. Reitit kulkevat paikoin aivan luon-
nontilaisessa ympäristössä ja paikoin avoimempien ranta-alu-
eiden vierellä. Reitiltä avautuu pitkiä näkymiä järvialtaan ylle. 
Rannassa kulkevan reitin ja vesirajan väliin jätettävä puusto rajaa 
paikoittain näkymiä luoden vaihtelua.  

YMPÄRISTÖ

Ranta on nykytilassaan suurelta osin rehevää lehtipuita kasvavaa 
lehtoaluetta. Ympäristön kehitys kohdistetaan ranta-alueille ja 
suuri osa alueen ympäristöstä säilytetään luonnontilaisena. Ranta-
alueilta olemassa olevaa kasvillisuutta karsitaan epäsiisteiltä alu-
eilta. Rantaan muodostetaan avoimia istuskeltavia nurmialueita 
sekä niittymäisiä ja harvaa puustoa kasvavia alueita. Rannassa 
säilytetään ja siihen voidaan istuttaa rantakasvillisuutta. Olemas-
sa oleva aukkokohta hyödynnetään ja sitä laajennetaan aurin-
gonottoalueeksi. Alueelle tuodaan rantahiekkaa rantatunnelmaa 
luomaan. Rantaa ei kuitenkaan muokata uimaranta-alueeksi, sillä 
rannan voimakasta muokkaamista vältetään. Uimamahdollisuus 
on osoitettu laiturin päästä. 

Alueen ympäristöä säästetään mahdollistamalla useilla laituri-
rakenteilla toimintaa ja oleskelua. Lisäksi veden ylle työntyvillä 
rakenteilla tuodaan alueen maisemallisia arvoja esiin ihmisten 
päästessä aivan veden ääreen.

TOIMINNOT

Alueella voisi olla kahvilayrittäjä pääreitin kohdatessa rannan 
kaakon suunnalta. Kahvilan edustan rannat olisivat muita alueita 
rakennetumpia. Laiturirakenteilla pääsisi kävelemään aivan ve-
den rajassa. Veneellä tai kajakilla voisi rantautua aivan kahvilan 
lähelle.

Auringonottoalueeksi on suunniteltu maastossa oleva avoin alue, 
jota laajennetaan. Auringonottoalueen ympärille sijoitetaan myös 
grillipaikka, leikkipaikka, ulkokuntoilualue ja pelailualue ranta-
lentopalloon ja pingikseen. Näin erilaiset toiminnot ovat lähellä 
toisiaan ja tuovat ihmisiä yhteen. Lisäksi rantaan suunnitellaan 
laituri, josta voi myös pulahtaa uimaan tai esimerkiksi kalastaa. 
Koillisosaan sijoitetaan yleiskaavan mukaisesti pienvenesatama. 
Satama toisi alueelle lisää käyttöä. 

Rantaan on esitetty välinevarasto, joka palvelisi erilaisten vuok-
ravälineiden kuten polkuveneiden, sup-lautojen tai kajakkien säi-
lytystä. Alueella olisi mahdollista myös pitää kursseja eri vesila-
jeista. Talvitoimintamahdollisuuksia on myös mahdollista kehittää, 
sillä järviallas jäätyy talveksi. Tällä hetkellä toimivan retkiluiste-
luradan rinnalle voisi kehittyä talvitoiminnaksi avantouintia, pilkki-
mistä, hiihtoa ja leijalautailua. 

Alueelle on esitetty yksi rauhallisempi grillipaikka syrjemmässä 
muista toiminta-alueista. Lisäksi istuskelumahdollisuudet on suunni-
teltu niin, että niitä on reitin välittömässä läheisyydessä noin 250 
m välein. Lisäksi useat laiturit rannassa mahdollistavat oleskelua 
ja kalastusta. 
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Kuva 28 Grillauspaikka ja auringonottorantaaKuva 29 Kymijokeen virtaavan puron, Myrkkyojan, ylittävä silta
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Kuva 30 Ilmakuvassa pääreitin suunniteltua linjausta. 
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Kuva 34 Näkymä urheilu- ja oleskeluaukiolle
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REITTI

Läpi Kymintehtaan alueen on suunniteltu vaihtoehtoisia reittiyh-
teyksiä. Suoraviivaisimmalta reitiltä risteää muita kulkuyhteyksiä 
Kymintehtaan eri alueille. Reitti tulisi olemaan pääosin asfaltoitu, 
sillä näin hyödynnetään alueen olemassa olevaa pinnoitetta. Reit-
ti voitaisiin erottaa muusta ympäristöstä omalla pintakuvioinnil-
laan. Reitti kulkee olemassa olevan sillan ylitse Kuusaanlammella 
ja Kuusaanlammelta Koskenrannalle rakennetaan uusi noin 100 
metriä pitkä silta. Koskenrannan puolella reitti rakennetaan kivi-
tuhkapintaisena noin 3,5 metriä leveänä. 

YMPÄRISTÖ

Ympäristön käsittelyssä halutaan korostaa tehdasrakennuksia ja 
tehdasympäristön piirteitä. Piirteitä korostetaan selkeälinjaisella 
maiseman käsittelyllä. Tiloja rajaavia elementtejä lisätään harki-
tusti säilyttäen laaja ja avoin maisema, jossa tehdasrakennukset 
näkyvät monumentaalisina. Luodaan tehdasalueesta puistomai-
nen virkistysalue, jossa pinnoite vaihtelee asfaltista nurmeen ja 
kiveykseen, jolloin syntyy monipuolista toiminnallisuutta mahdol-
listavia alueita. 

TOIMINNOT

Kymintehtaan alueella toimii tällä hetkellä taiteilijoiden keskitty-
mä ja urheilutiloja. Alueesta voisi kehittää monipuolisen vapaa-
ajanviettoalueen, jossa on urbaanin kulttuurin tunnelmaa. Alueelle 
on suunniteltu kaksi aukiomaista aluetta, jossa eri toiminnot yh-
distyvät. Toinen aukio kokoaa ihmisiä oleskelemaan rauhallisissa 
tunnelmissa esimerkiksi ruokailun, istuskelun tai pelailun merkeissä. 
Toinen taas on suunniteltu tilaa vaativille toiminnoille. Alueella on 
muun muassa nurmikenttä, parkour ja kiipeilymahdollisuuksia sekä 
korotettu lava mahdollisille esiintymisille. Veden ääreen on suunni-
teltu pysähdyspaikkoja ja venepaikkoja. Kuusaansaaren rantaan 
on suunniteltu katselutasanteita ja portaita vedenrajaan. 
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Kuva 36 Viistoilmakuvassa suunniteltua reittilinjausta
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Kuva 41 Viistoilmakuvassa suunniteltua reittilinjausta
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IV   YHTEENVETO
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REITTISUUNNITELMA
Reittisuunnitelmalle asetettiin alussa tavoitteet, joista ensimmäinen 
oli keskustojen välisten toiminnallisten yhteyksien parantaminen. 
Reitti luo keskustojen välille miellyttäviä ympäristöjä liikkumiseen 
ja mahdollisuuksia myös pysähtymiseen reitin varrella. Olemas-
sa olevien reittien ympäristöä on esitetty kehitettäväksi ja uusia 
yhteyksiä luotu. Lisäksi on parannettu mahdollisuuksia erilaisien 
lyhyiden lenkkien tekoon. Uudet yhteydet parantavat nykyisiä yh-
teyksiä sujuvammiksi, nopeammiksi ja virkistysmahdollisuuksiltaan 
paremmiksi. Luotujen yhteyksien varrelle on ehdotettu kohokoh-
diksi kehitettäviä alueita, jotka tuovat kunkin osa-alueen parhaita 
luonteenpiirteitä esiin ja sisältävät erilaisia toimintamahdollisuuk-
sia. Näiden lisäksi on koko reitin varrelle suunniteltu pysähdys-
paikkoja toisistaan sopivin etäisyyksin. 

Toinen tavoite oli parantaa Kymijoen rantojen virkistysmahdolli-
suuksia. Toimintojen levittäytyessä ranta-alueille mahdollistetaan 
kokemukset ympäristön miellyttävistä puolista. Kymijoen ran-
noille on ehdotettu toimintoja kuten onkimislaitureita, jokiuimala, 
venepaikkoja, hiekkarantaa, kahvila, jokilaivaravintola, grillaus-
paikkoja ja vesiurheiluvälineiden vuokrausta. Reitin varrella on 
näköalapaikkoja, monenlaista rantareittiä, siltoja joen yli, katse-
lutasanteita, rantakallioita ja veden ääreen vieviä laiturirakentei-
ta. Reitin monipuolinen toiminnallinen ja visuaalinen suhde jokeen 
mahdollistavat kattavat virkistysmahdollisuudet reitin varrella. 

Kolmas tavoite oli tuoda alueen kulttuuri- ja luontokohteita pa-
remmin saavutettaviksi. Reitin varrella on paljon luonnontilai-
sia suojelukohteita, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ja 
alueita sekä hienoja maisemia, joissa näkyy sekä kulttuuri- että 
luonnonympäristön piirteitä. Reitin varrella näkyvät muun muas-
sa Kymijoen rantalehdot, jokimaisemaan sijoittuvat Kymintehtaan 
tehdasrakennukset, Alakylän avoimet peltomaisemat ja perinteiset 
joenrannan kylämaisemat, rantatörmän päällä sijaitsevat Ruotsu-
lan maalinnakkeet, Kymijoen ylittävät Korian sillat ja Kouvolan 
rautatieristeyksen veturitallit. Näiden ja monien muiden kohteiden 
saavutettavuutta ja näkyvyyttä on parannettu reittilinjauksella.

Reittisuunnitelma tarjoaa monipuolisen reitin, joka mahdollistaa 
asukkaiden pääsyn rantaan, kehittää toiminnan mahdollisuuksia 
ja luo visuaalisesti kiinnostavia paikkoja. Suunnitelmalla paran-
netaan liikkuvuuden, virkistäytymisen ja yhteisöllisen toiminnan 
mahdollisuuksia. Sillä vahvistetaan paikallista identiteettiä, tur-
vataan viheralueiden ja ekologisten yhteyksien säilyminen sekä 
vaikutetaan positiivisesti paikan elinkeinoelämän kehittymiseen. 
Sen vaikutukset alueiden elinvoimaisuuden säilymiselle ja  jatko-
kehittymiselle voivat olla merkittäviä.   
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TYÖPROSESSI
Työssä on laadittu laajalle alueelle ulkoilureittikokonaisuus. Hyö-
dynsin esittämiäni lähtötietoja suunnitelmassa monipuolisesti. Esitin 
ensin lähtötiedoista ja suunnitelmalle määrittelemistäni tavoitteis-
ta johdetun reittilinjauksen. Reittilinjausta käsittelemällä selven-
sin reitistä syntyvää kokonaisuutta suhteessa lähtötietoihin. Loin 
suunnitelmalle selkeän vision, jonka kautta siirryin tarkempaan 
mittakaavaan. Esitin tiiviisti reitin yhdeksän osa-aluetta keskitty-
mällä oleellisiin muutoksiin reitin varrella. Jäsensin suunnitelmissa 
esittämäni oleelliset asiat aiheilla reitti, toiminnot ja ympäristö. 
Reittisuunnitelmaa tehdessä syntyi tarve esittää joistakin alueista 
tarkempaa tietoa. Tein kahdesta osa-alueesta tarkemmat suunni-
telmat ja tutustuin samalla kahteen hyvin eriluonteiseen alueeseen. 
Pyrin esittämään näille alueille pitkälle aikavälille suunnatun ym-
päristön maankäytön kehittämisen. 

Prosessi tämän reittisuunnitelman taustalla on tapahtunut monen 
vuoden aikana. Se on sisältänyt yhteistyötä kaupungin eri alojen 
työntekijöiden kanssa, tiedonhakua eri tahoilta, lukuisia maasto-
käyntejä ja perehdyttänyt samalla yleisesti kaupungin toimintaan. 
Oppimista ja kehittymistä on tämän työn parissa tapahtunut laa-
jasti. Työn aikana kehityin suurien kokonaisuuksien käsittelyssä, 
tiedon jäsentelyssä sekä merkittävien asioiden poimimisessa. Työ 
vaati perusteellista suunnittelualueeseen tutustumista ja sen ym-
märtämistä osana laajempaa kokonaisuutta. Suunnittelun aika-
na selkeytyi reitin merkitys toiminnallisena kokonaisuutena, joka 
yhdistyy laajempaan ympäristöön yhdistäen asuinalueita, viher-
alueita ja toimintoja yhtenäiseksi verkostoksi. Reitin ja yhtenäisen 
reittiverkoston kehittämisen tarve alueelle tuli työn edetessä sel-
keäksi. Toivottavasti työ innostaa ja vauhdittaa reittisuunnitelman 
toteutumista. 
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