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Yleisen alueen suunnitelmaselostus 

Alueen nimi:  Käyrälammen ulkoilureitti, vaihe 1. 

Selostuksen laati: Liisa Mäkitalo  Pvm: 9.8.2021 

Selostuksen hyväksyi: Tapani Vuorentausta  Pvm.  

  Tekninen lautakunta  Pvm:  

 
Lähtökohdat ja nykytilanne 

Suunnittelukohde sijaitsee Kouvolan Tykkimäen (10.) kaupunginosassa. 
Yleisen alueen suunnitelma koskee ulkoilureitin 1. vaihetta, jossa esitetään 
uusi ulkoilureitti Käyrälammen kaakkois- ja itäpuolelle leirintäalueelta Paas-
kosken ulkoilumajalle, sekä Käyräjoen ylittävä kevyen liikenteen silta.   

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ulkoilureitti, joka täydentää mahdolli-
suutta nykyistä lyhyempään rengasreittiin Käyrälammen ympäri. Rakenta-
misessa hyödynnetään olemassa olevia polkuja mahdollisuuksien mukaan. 
Reitti tulee olemaan esteetön.  

Alueella on osittain voimassa oleva asemakaava. Suunnittelualueella on 
Käyrälammen kaakkoisrannan osalta meneillään asemakaavamuutos, 
jossa esitetään myös ulkoilureitin linjausta. Alueen nykyiset asema- ja 
yleiskaavat esitellään tarkemmin yleissuunnitelman raportissa. Suunnittelu-
alue rajautuu pohjoisessa Jyräänjokeen, idässä metsään sekä sorateihin, 
ja etelässä entiselle maa-ainesten ottoalueelle sekä valtatie 6:lle. Ulkoilu-
reitti sijoittuu kokonaan kaupungin omistamalle maalle.  

Hankkeen sisältö  
Laajuus ja kustannusarvio:  

Rakennettavan ulkoilureitin pituus on yhteensä noin kaksi kilometriä, ja 
väylän leveys 1,5- 2 metriä. Reitti on tarkoitettu myös maastopyöräilyyn. 

Kustannusarvio on 153 000 € (alv 0%), joka sisältää myös suunnittelun ja 
rakennuttamisen kustannukset. Kustannusarvioon on laskettu myös ulkoi-
lupolut tulevan kevyen liikenteen väylän sillan molemmille puolille Lautaron 
uimarannalle sekä Saarenmaantielle. Kustannusarvioon ei sisälly sillan 
kustannuksia.  

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet: 
Ulkoilureitin pintamateriaalina on kivituhka. Reitin varrelle on ehdotettu 
myös levähdyspaikka penkillä sekä taukopaikka, jossa varustuksena on 
pöytä-penkkiryhmä sekä roska-astia. Nykyiselle taukopaikalle Jyräänjoen 
rannalla ehdotetaan rakennettavaksi puuportaita reitiltä. Suunnittelussa ja 
rakentamisessa huomioidaan alueen luontoarvot, joista kerrotaan tarkem-
min yleissuunnitelman raportissa.  

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


  2 (2) 
 

 

Tasaus ja kuivatus: Ulkoilureitin profiili noudattaa enimmäkseen alueen nykyisiä maastonmuo-
toja. Kuivatusjärjestelmät tarkentuvat toteutusvaiheen jatkosuunnittelussa.  

Kunnossapito 
Ulkoilureitin hoitoluokitus on C2, ulkoilu- ja virkistysmetsä. 
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