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Alueen nimi: Kymijoen ulkoilureitti väl. Rantakulma-Niskalanranta 

 
Piirustus nro: 23-67.1, 23-67.2, 23-67.3, 23-67.4,  

23-67.5, 27-67.6  Pvm.   2.9.2019 
 
Selostuksen laati: Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Pvm.   2.9.2019 
Selostuksen tarkasti: Tapani Vuorentausta  Pvm.    2.9.2019 
 
 
  
Lähtökohdat ja nykytilanne 

 
Suunniteltu ulkoilureitti on osa Kymijoen ulkoilureittiä ja se sijoittuu Kymintehdas 
(23) kaupunginosaan. 
 
Kunnostussuunnitelma käsittää Rantakulma - Niskalanranta välisen reittiosuuden. 
 
Reitti on merkitty Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaan (hyväksytty 
16.11.2015) ohjeellisena ulkoilureittinä. 
 
Reitti on linjattu Kymijoen varteen. Rauhanvirrantieltä reitti ohjataan rantaan ja ra-
kennetaan yhteys myös Peltokujan päässä olevalle matonpesupaikalle. Rannassa 
päiväkodin kohtaan sijoittuvalle taukopaikalle asti reitti rakennetaan esteettömänä 
ja 2,5 metriä leveänä. Rantaan linjatulle reitille on yhteys myös Lumikkopolulta, 
Saukon- ja Kesärannan kaduilta ja liitetään Niskalanrannan jo rakennettuun reit-
tiosuuteen pitkospuusillalla. Reitti sijoittuu pääosin puustoiselle ja maastoltaan vaih-
televalle rantavyöhykkeelle. Nykyistä tienpohjaa on Lumikonpolulta laskeutuvalla 
reittiosuudella sekä reitin liittymisissä katuverkkoon. Uusi rakennettava yhteys on 
Saukonkadun pohjoispäässä.  
 
Reitille sijoittuu taukopaikkoja, tulisijoja, rantautumispaikka sekä onkipaikkoja. Käyt-
täjät tuovat itse polttopuut tulisijoihin. 
 
Reitti on esteetön Rauhanvirran ja päiväkodin kohdalle sijoittuvan taukopaikan välil-
lä. 
 
Rantakulman ja Niskalanrannan välisellä reittiosuudella on seuraavat luonnonsuoje-
lualueet ja luonnon monimuotoisuusalueet: 

 Rauhanharjun lehtorinne, luonnon monimuotoisuusalue 

 Rauhanharjun korteluhta, luonnon monimuotoisuusalue 

 Rauhanvirran luonnonsuojelualue (YSA238809) ja luonnon monimuotoi-
suuskohde 

 Kymijoen törmälehto, luonnon monimuotisuusalue 
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Hankkeen sisältö 

 
 Laajuus ja kustannusarvio 

Ulkoilureitin pituus on noin 1,6 km. Reittiin liittyy onki-, rantautumis- ja taukopaikkoja 
sekä opastuksen ja viitoituksen rakentaminen. 
 
Kustannusarvio on 186.500 € (alv 0%), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennut-
tamisen kustannukset. 

 
 Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

Ulkoilu- ja virkistysreitti toteutetaan maastoon sulautuvana kivituhka-, tai puunkuo-
ri/kivituhkapintaisena reittinä. Rakennettavan reitin leveys on 1,5 metriä ja 2,5 met-
riä reitin pohjoisosassa taukopaikalle saakka sekä nykyisillä kunnostettavilla osuuk-
silla. 
 
Ojien ja kosteiden maastokohtien ylitykset toteutetaan 1,4 metriä leveillä ojanylitys-
silloilla ja 0,7 metriä leveillä pitkospuilla. Reitille sijoittuu myös kahdet 1,2 metriä le-
veät puuportaat. Niskalanrannassa reitti liittyy jo rakennettuun reittiin 1,4 metriä le-
veällä pitkospuusillalla. 
 
Ulkoilureitille rakennetaan onki-, tauko- ja rantautumispaikkoja. Lisäksi opastus- ja 
viitoitus uusitaan ja reitti merkitään puihin maalattavilla opastusmerkeillä. Ulkoilu-
reitti merkitään kokonaisuudessaan yhdellä värillä (väri määritetään myöhemmin) ja 
luontopolut merkitään lisäksi sinisellä värillä (nykyinen olemassa oleva väri luonto-
poluilla).  
 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Reitti kuivattuu maastoon. Reitille rakennetaan ojarumpuja ja nykyiset ja uudet 
rummunpäät kivetään. Kosteat reittiosuudet ja ojanylitykset hoidetaan pitkospuura-
kenteilla. 
 

Valaistus 

 

Ulkoilureitille ei rakenneta valaistusta.  
 

Kunnossapito 

 

 Ulkoilureitti on erityisaluetta E. 
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