
1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA  

1.1. Maisema-alueen nimi Kymijoen laakso 

1.2. Maisema-alueen uusi nimi Kymijokilaakson kulttuurimaisema 

1.3. Kunta Kouvola, Pyhtää, Kotka 

1.4. Pinta-ala noin 22 600 ha 

1.5. Aikaisemmat inventoinnit 
[tekijä, vuosi, arvo] 

Ympäristöministeriö, 1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

1.6. Päivitysinventoijan nimi Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen 

1.7. Päivitysinventoinnin pvm 06/2013 - 04/2014, maastokäynti 26.6.2013, 16.7.2013, 13.9.2013 

1.8. Arkistointipaikka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

2. MAISEMAMAAKUNTA JA -
SEUTU 

 

2.1. Maisemamaakunta ja -seutu 
[Mietintö 66/1992] 

Eteläinen rantamaa, Eteläinen viljelyseutu 

2.2. Maisematyyppi 
[Maakunnallinen 
maisemaselvitys] 

Viljelylakeus sekä Etelä-Kymenlaakson metsäalue (läntinen osa; laajat suot) ja Rannikon 
kulttuurimaisema-alue (Kymenlaakson liitto, 2008) 

2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus 
maisemamaakunnan ja -seudun 
tyypillisistä piirteistä] 

Kymijokilaakson kulttuurimaisema-alue sijaitsee Ympäristöministeriön maisema-
aluetyöryhmän vuonna 1993 laatiman jaotuksen mukaisesti kahden maisemamaakunnan 
(Eteläinen rantamaa ja Itäinen Järvi-Suomi) alueella ja neljällä eri maisemaseudulla 
(eteläinen, kaakkoinen ja Suomenlahden viljelyseutu sekä Lounais-Savon järviseutu). 
 
Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin 
vaihtelevaa. Alue on muinaista merenpohjaa. Maiseman peruselementtejä ovat pohjoista 
etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat tasangot sekä näiden välissä olevat 
kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet kallioalueet. Alueella on myös katkeilevia 
etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. Järvet ovat pieniä ja niitä on niukasti. Ensimmäisen 
Salpausselän reunamuodostuma on maakunnan keski- ja itäosien pohjoisrajana, jossa sen 
merkitys maisemassa on huomattavin. Alue kuuluu pääasiassa eteläboreaaliseen 
kasvillisuusvyöhykkeeseen, jonka kasvillisuus on rehevää. Metsät ovat usein kuusivaltaisia 
havumetsiä. Soiden osuus on pienempi kuin muualla maassa. Maatalouden pitkä perinne 
näkyy maisemakuvassa. Asutus on vanhastaan keskittynyt kehittyneiden tärkeiden 
liikenneväylien varsille. 
 
Itäinen Järvi-Suomi on lähes yhtenäinen laakea alue, jonka maasto voi olla yksityiskohdissaan 
hyvinkin vaihtelevaa. Ruhjelaakson rikkoma kallioperä on mahdollistanut maakunnan 
lukemattomien matalien ja sokkeloisten järvien ja vesireitit synnyn. Korkokuvaltaan 
maakunta jyrkkenee pohjoista kohti luoteen tasaisimpia alueita lukuun ottamatta. Lähes koko 
maakunnan maaperää peittää moreenivaippa. Huomattavimmat moreenimuodostumat ovat 
keski- ja itäosien laajat kumpareiset drumliinikentät. Erityisesti maisemassakin selvästi 
havaittavat Salpausselkien reunamuodostumat sekä niihin liittyvät pohjoisesta etelään ja 
luoteesta kaakkoon kulkevat harjumuodostumajaksot. Vesistöt ovat maakunnan rikkaus. 
 

 Eteläinen viljelyseudun maasto on vaihtelevaa ja usein tehokkaassa viljelyksessä. Koko 
maisemaseudulla on paljon savikkoja, mutta erityisesti niitä esiintyy jokivarsien tuntumassa. 
Tyypillisesti peltoalueet on raivattu kumpuileville savikoille joita metsäsaarekkeet rikkovat. 
Seudun viljelymaan keskimäärä vähenee itään päin mentäessä, jossa asutuskin on harvempaa 
Kymijoenlaaksoa lukuun ottamatta. Kymijoen suurjokimaisema on vähävetiselle seudulle 
maisemallinen erikoisuus. Elimäen laaja viljelylakeus on myös muusta seudusta poikkeavat. 
Seudulla esiintyy paikoin karumpia kallio- ja moreenimaita. 
 
Kaakkoinen viljelyseutu on alavaa, mutta vaihtelevaa mäkisten, karujen kallioalueiden ja 
vaihtelevien viljelyalueiden sekä pienten soiden ja järvien ansiosta. Vaikka alue kuuluu 
eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, on kasvillisuus muuhun Etelä-Suomeen 
verrattuna karua. Asutus on keskittynyt hajanaisten viljelyalueiden tuntumaan ja ryhmittynyt 
peltoja halkovien teiden varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä haja-asutukseksi. 
Pika-asutukseen liittyviä pientiloja on runsaasti. 
 
Suomenlahden rannikkoseudun ja saariston maisema on yleisilmeeltään avoin, kallioinen ja 
karu. Rannikon ja saariston peitteisyys on vaihtelevaa. (Kymenlaakson liitto, 1993). Paljaiden 
ja metsäisten kalliomaiden määrä on huomattava. Seudulle tärkeimmiksi erityispiirteiksi on 



muodostunut erilaiset saaristoalueet. Seudun maisemat ovat monivivahteisia, joka johtuu 
maa- ja kallioperän sekä merenlahtien rikkonaisuudesta sekä perinteisten elinkeinojen 
monipuolisuudesta. Idässä päin luonto ja maisema on karumpaa ja saaret ovat 
kulmikkaampia, louheisia kivikoita ja suuria siirtolohkareita, alueen rapakiven myötä. 
 

3. LUONNON OMINAISPIIRTEET  

3.1. Maa- ja kallioperä Kymijoen laakson kallioperä muodostuu kokonaan rapakivestä, Viipurin rapakivigraniitista. 
Kymenlaaksossa esiintyvä rapakivi esiintyy erilaisina väri ja rakenne muunnoksina. Yleisin 
rapakivityyppi on viborgiitti, jonka väri on rusehtava ja rakenteelta se on pallomainen. 
 

3.2. Vesistöt ja ranta-alueet Kymijoki on koko Kymenlaakson keskeinen elementti. Kymijoki toimii laskujokena 37 235 km2 
suuruiselle valuma-alueelle. (Risto Hamari. Luonto Kymenlaaksossa. 
http://www.finnicakymenlaakso.fi/luonto/vesistot.php?page=2 . 15.11.2013)  
Kymijoki virtaa toisiinsa liittyvien järvien: Iitin Kirkkojärvi, Pellinginselän ja Pyhäjärven sekä 
eteläsuunnassa ryppääseen liittyvän Urajärven kautta. Yhtenäisenä jokena Kymijoki jatkaa 
Pyhäjärvestä etelään, Kouvolan keskustaa kohti ja siitä Kotkan Pernooseen saakka, jossa se 
jakautuu läntiseen ja itäiseen päähaaraan. Kummatkin päähaarat jakaantuvat edelleen ennen 
mereen laskemista. (Risto Hamari. Luonto Kymenlaaksossa. 
http://www.finnicakymenlaakso.fi/luonto/vesistot.php?page=2 . 15.11.2013) 
Kymijoki on sekä maiseman että luonnon monimuotoisuuden kannalta maakunnan 
merkittävin joki. Kymijoen Natura 2000-alue sekä lukuisat muut luonnonsuojelukohteet on 
asetettu vaalimaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä jokialueella. (Kymenlaakson liitto, 
Ekologisesti arvokkaat alueet ja luonnonsuojelu Kymenlaakson maakuntakaavan alueella, 
2008) Kymijoen Natura 2000-alue on yhteensä 4 250 ha ja se ulottuu Kotkan, Kouvolan, 
Pyhtään sekä Ruotsinpyhtään alueille. (Natura 2000-alueet, mannersuomi, lokakuu 2013. Ym 
http://www.ymparisto.fi/NATURA 10122013) 
 

3.3. Luonnonhistorian 
erityspiirteet 

Kymijoki on vuolas virta, jonka uoma on leveydeltään noin parin sadan metrin luokkaan, 
mutta usein se laajenee leveämmiksi suvannoiksi, paikoin laajahkoiksi järviksi. Ylhäältä uoma 
on melko yhtenäinen, mutta alajuoksua kohti uoma muuttuu mutkikkaammaksi ja haarautuu. 
Koskisilla osuuksilla joki kapenee erityisesti alajuoksulla. Hurukselassa joki jakautuu useiksi 
haaroiksi. Hurukselassa ja alajuoksulla on huomattavia saaria. Karjasaaren eteläpuolella joki 
haarautuu kahteen isoon suuhaaraan. Huomattavia koskia muun muassa on Pernoon tienoilla 
sekä Hirvikosken ja sen yläpuolisen yli viiden kilometrin mittaisen jokiosuuden varrella.  
Kymijoki toimii Kymenlaakson maantieteellisenä pohjois- eteläsuuntaisena jakajana ja joen 
ympärillä olevat tasangot ovat perinteellistä maanviljelysaluetta.  Savikkotasangot ovat 
laajimmillaan Muhjärven ja Korian välillä. Alajuoksulla on kumpuilevia kallioisia ja moreenisia 
maita. Kymijoen koskissa oli keskiajalla runsas lohikanta. Maisema-alueen harjumuodostumia 
edustavat Muhjärven ja Laajakosken tienoilla olevat pienet muodostumat sekä 
Santaniemenjarju ja Skagsanden, jotka kuitenkin sijaitsevat pääosin maisema-alueen 
eteläpuolella. 
 

3.4. Kasvillisuustyypit Kymijoen laakso sijaitsee hemi- ja eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen 
vaihettumisalueella, kuitenkin pääosin eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä. 
(Ilmatieteenlaitos. Suomen ilmastovyöhykkeet). Kasvillisuus on keskimäärin rehevää ja metsät 
ovat pääasiasiassa kuusivaltaisia havumetsiä joitakin jaloja lehtipuita lukuun ottamatta. 
Metsäkasvillisuus vaihtelee karuhkoista kangasmaista pienehköihin lehtomaisiin metsiköihin. 
Metsä-, ranta- ja kulttuurikasvillisuutta. 
 

3.5. Arvokkaat luontokohteet Koko Kymijoki kuuluu Natura 2000-verkostoon aina Ahvenkosken Anjalan koskenalukselle 
lukuun ottamatta Kotkan Korkeakoskenlahden jokihaaran itäisenhaara. 
Muhjärvi, Laajakoskenjärvi, Merikoski Ahvenkoskenlahdella sekä Strukan alueen eteläpuolella 
oleva merenlahti Santaniemenselkä - Tyyslahti on merkattu 1994 vuoden selvityksessä 
lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluviksi alueiksi (M. Godenhjelm. Luonnonsuojelu 
Kymenlaaksossa. Kotka 1994). 
Lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvat Lehmäsaaren pohjoisosa, Kouvolan Alakylän Pentsoja, 
Kouvolan Isosaaren pohjoispuoli (M. Godenhjelm. Luonnonsuojelu Kymenlaaksossa. Kotka 
1994). 
Kaarlinsaarenalueelle sekä maisema-alueen eteläpuolella sijaitseville Munasuon - Valkmusa 
suoalueille on perustettu soiden suojeluohjelmia (M. Godenhjelm. Luonnonsuojelu 
Kymenlaaksossa. Kotka 1994). 
Rakentamattomat kosket ovat koskiensuojelulailla rauhoitetut. 



 

3.6. Eläimistö ja kasvilajisto Ei maiseman kannalta merkittäviä 

3.7. Ilmasto Ilmasto-olosuhteet muuttuva vähitellen itä-länsisuuntaisesti sekä etelä-pohjoissuuntaisesti. 
Meri vaikuttaa ilmastollisiin olosuhteisiin pohjoisen ja eteläisen Kymijoen välillä. Meri 
vaikuttaa esimerkiksi lämpötiloihin. Salpausselkien alue on selkeä ilmastotyypin 
vaihettumisalueen pohjois-eteläsuunnassa. Sademäärät kasvavat pohjoiseen, Salpausselkien 
suuntaan päin mentäessä ja pienenevät jälleen Salpausselkien pohjoispuolella. Kasvukauden 
aikainen sademäärä vaihtelee alueella 300-320 mm/v ja kokonaissädemäärä 650-750 mm/v . 
(Kymenlaakson liitto, Ekologisesti arvokkaat alueet ja luonnonsuojelu Kymenlaakson 
maakuntakaavan alueella, 2008) 
 

3.8. Maisemarakenne Maisema-alue on laajapiireistä ja samalla vaihtelevaa viljelymaisemaa. Alue koostuu Kymijoen 
varren maisemarakenteesta I Salpausselän ja Suomenlahden rannikon välillä.  
 

4. KULTTUURISET 
OMINAISPIIRTEET 

 

4.1. Arkeologinen 
kulttuuriperintö 

Muinaisjäännöksiä on maisema-alueella melko paljon. Muinaisjäännökset kuvastavat alueen 
pitkää asutushistoriaa muun muassa useat kivikaudelta peräisin olevat asuinpaikat. Maisema-
alueen laajuuden vuoksi muinaisjäännökset ovat melko erilaisia. Muinaisjäännöksiä esiintyy 
maisema-alueella erityisesti Voikkaalla ja Korian eteläpuolisella viljelystasangolla, Hurukselan 
kylässä, Anjalankosken historiallisessa ympäristössä, Hirvikoskella, Ahvenkoskella, 
Kyminlinnan maalinnoituksen ympäristössä sekä Ruotsinsalmen merilinnoitukseen liittyen. 
 

4.2. Maiseman kulttuurihistoria RKY-kohteita maisema-alueella on useita, mm. Anjalan historiallinen ympäristö, Myllykosken 
teollisuusympäristö, Hurukselan kylä, Kymijoen rajalinnakkeet, Ahvenkosken historiallinen 
ympäristö, Korkeakosken teollisuusympäristö, Karhulan teollisuusympäristö, Sunilan tehtaan 
asuinalue, Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Kyminlinnan maalinnoitus, Ruotsinsalmen 
merilinnoitus. 
 
Kymijoella on ollut merkittävää rooli historiassa. Kymijokea ja sen ympäristöä on pidetty 
eräänlaisena rajaseutuna. Joessa on kulkenut mm. hämäläisten ja karjalaisten välinen 
heimoraja, sitä pitkin on kulkenut lääniraja sekä se on toiminut Suomen ja Venäjän rajajokena 
1743 – 1809 asti. Joen ylittää historiallisesti merkittävä Suuri Rantatie Korkeakosken 
kohdalta. 
 
Joki on myös elättänyt ja yhdistänyt vuosisatoja sen varren asukkaita. 1800-luvulla joki toimi 
kulkuväylänä ja se mahdollisti kalastuksen kautta elannon monille. 1800-luvun lopulla 
teollisuus sijoittui jokeen ja vaikutti näin alueeseen toiminnallisesti ja maisemallisesti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva. 
Karttaote 
Kymijoesta 
Kuninkaan 
kartastosta.  



4.3. Maiseman kannalta 
merkittävät elinkeinot 

Kymijokea ei ole koskisuutensa takia voitu käyttää yhtenäisenä vesiliikennereittinä. 
Puunjalostusteollisuuden nousun ja jokiuiton käyttöönoton jälkeen 1800-luvun lopulla 
Kymijoen vesistön varrelle keskittyi useita teollisuuslaitoksia. Jokilaaksosta tuli maamme 
vahvimpia suurteollisuusalueita. Joen rakentamisessa voimatalouden käyttöön on viimeksi 
otettu käyttöön joen kuuluisin koski, Anjalan Ankkapurha. Kymijoen vanhoista vesisahoista on 
Korkeakosken sahamylly tunnettu jo 1500- luvulta. Sahapuutavaran uiton alkoi 1860-luvulla 
Kymijoen koko vesistössä, Päijänteen latvavesiltä Korkeakosken kautta Suomenlahteen 
saakka. Puutavarateollisuuden uudistusten myötä tulivat höyrysahat ja niiden perässä 
turbiinien pyörittämät puuhiomot, pahvi- ja paperitehtaat. Viimeisinä tulivat 1900-luvun 
puolella suuremmat selluloosatehtaat. Tämän vuosisadan alkuvuosina rakennettiin Kymijoen 
koskiin ensimmäiset erilliset vesivoimalaitokset, joita on uusittu ja lukumäärää lisätty. Tehtaat 
keskittyivät teollistumisen alkuvaiheissa koskiseuduille pitkin jokivartta sekä uittoväylän 
päätepisteeseen Kotkan seudulle. Tehdasalueiden muu rakennuskanta seurasi 1950-luvulle 
saakka jo vanhimpien rautaruukkien aikana 1600-luvulla muodostunutta periaatetta. 
Yhdyskunnat rakennettiin siten, että asuntojen sijainnista, ulkohahmosta, koosta ja 
varustetasosta oli suoraan luettavissa niiden haltijoiden asema tehtaan omassa 
tuotantojärjestelmässä. Teollisuusyhdyskunnat korostivat riippumattomuuttaan ja 
taloudellista itsenäisyyttään tavanomaisiin maalaiskuntiin nähden. 
Viljavat savikot on otettu jo varhain viljelyyn. Viljelyaukeat ovat pienentyneet ja niitä rajaava 
kasvillisuus on pirstoloinut savikoiden yhtenäisyyttä. Alueen pohjoisosassa viljelyaukeat ovat 
laajempia ja yhtenäisempi, etelään päin mentäessä viljelmät muuttuvat pienipiirteisemmiksi. 
Joen ympäristössä on aivan metsäisiäkin osuuksia. 
 

4.4. Rakennettu ympäristö Ahvenkosken historiallinen ympäristö, joka liikenne- ja sotahistoriallisesti merkittävä 
ympäristö, sijaitsee Kymijoen läntisimmän haaran ja historiallisen suuren Rantatien 
leikkauskohdassa. Ahvenkosken raja- ja ylityspaikka on 1700-luvulta. Kymijoen itäpuolella 
sijaitsee Ahvenkosken kartano, jonne johtaa vanha tammikuja ja sitä ympäröi viljellyt 
peltoaukeat.  Historiallista ympäristöä rajaa eteläosasta iso voimalinja ja valtatie 7 
parantaminen moottoritieksi. Ahvenkosken historiallinen ympäristö on RKY 2009 listauksesta 
poistunut kohde. Langinkosken keisarihallitsijaan liittyvän rakennusmuistomerkin on osa 
Kymijoen arvokasta maisema-aluetta. Langinkosken kalastusmaja rakennettiin Venäjän 
keisari Aleksanteri III toiveesta 1800-luvun lopulla. Kalastusmaja sijaitsee Kymijoen 
suuhaarassa olevalla saarella. Maja on kansallisromanttiseen henkeen rakennettu hirsihuvila. 
Kalastusmajan lisäksi alueella on yhtenäisen suunnitelman mukaan toteutettu hirsinen 
kalastajien asuinrakennus sekä kalan säilytykseen edellyttämät tarverakennukset. 
Langinkosken kerisarillinen kalastusmaja on RKY 2009 kohde.  
 

4.4.1. Alueelle tyypillinen ja 
perinteinen asutustyyppi 

Asutus on vaihtelevaa. Kartanoiden ohella on tavallisia viljelytiloja ja pienipiirteistä 
kyläasutusta. Paikoin on myös pika-asutusta. Useimmiten asutus sijaitsee perinteisillä 
paikoilla: loivilla kumpareilla ja selänteiden reunoissa metsänrajassa. Paikoin pelloille on 
sijoittunut uudempi rakentaminen häiritsee maisemaa. Viettäviä ja perinteisiä kylämaisemia 
edustavat muun muassa Huruksela, Ahvio, Vastila ja Viirilä.  
Jokivartta seurailevat maantiet ovat monin paikoin säilyttäneet viehättävät maastoa 
myötäilevät linjauksensa. Maisemallisesti arvokkaita osuuksia on muun muassa Vastilan 
paikkeilla sekä Myllykosken pohjoispuolella, missä Kymijoen itärantaa seuraileva vanha 
rantatie noudattelee 1700-luvulla olleen valtakunnan rajan vartiopolun reittiä.  
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita on paljon. Kouvolan (Valkeala) Alakylässä on 
perinteistä tiivistä kylämaisemaa vanhoine rakennuksineen. Alakylästä kaakkoon Kymijoen 
varrella sijaitsee vuodelta 1852 tyylipuhdas Kouvolan kartano, jonka pihapiirissä on monia 
ulkorakennuksia ja kokonaisuutta kehystää iäkäs puusto. Kouvolassa (Elimäellä) oleva Värälän 
kartano on muodostettu 1870-luvulla kylän rälssitiloista.  
 

4.4.2. Nykyisen asutuksen suhde 
muinaisjäännösten sijaintiin 

Nykyinen asutus on laajentunut taajamista niiden lähialueille, ja paikoin hyvin irralleen 
muusta rakentamisesta. Nykyrakentaminen on osittain sijoitettu myös maisemallisesti 
epäsopiville alueille, kuten peltoaukeille. Uusi hajarakentaminen on rikkonut kylien 
rakennetta, kylän ja elinkeino maiseman vaihettumisvyöhyke on laajentunut. 
 

4.4.3. Rakennetun ympäristön 
inventoinnit 

Knapas, Marja Terttu: Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson 
seutukaavaliiton julkaisuja A:20. Kymenlaakson maakuntaliitto & Kymenlaakson 
Maakuntamuseo & Kymenlaakson seutukaavaliitto. Kotka1984 
Kymenlaakson rakennuskulttuuri, Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisuja A:26. Kotka 1992 
Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008 
 



4.4.4. Muita maiseman kannalta 
merkittäviä rakennuksia ja 
rakenteita 

Ei muita merkittäviä 

4.5. Perinnemaisemat Kotkan Hurukselan kylässä sijaitsee Mammulanmäen kallioketo, jonka arvoluokka on M-. 
Kotkan Lehmäsaaressa sijaitsee kaakkoisrannan niitty, jonka arvoluokka on M- 
Pyhtään Maari, arvoluokka M 
(H. Lies-Niittymäki. Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Kymenlaakso. 2014) 

4.6. Identiteettitekijät, 
symbolitekijät 

Kymijoen laakson suurimpia identiteetin muodostavia tekijöitä on teollisuuden pitkä historia 
joen varrella, joka näkyy edelleen maisemassa erilaisine rakennelmien kautta. Pitkään 
jatkunut maatalous ja jokilaaksoon muotoutuneet peltoaukeat. 

4.7. Matkailu- ja virkistyskäyttö Vesimatkailu 

4.8. Kuvailu, kulttuuripiirteet Alueelle on monia kartanoita pihapiireineen sekä teollisuus- ja maatalousympäristöjä. 

5. MAISEMAKUVA Maisema-alue koostuu monenlaisista Kymijoen varren maisemista I Salpausselän ja 
Suomenlahden rannikon välillä. Laajimmat viljelymaisemat ovat pohjoisessa, missä I 
Salpausselän ja Myllykosken välillä olevat savikot reunustavat Kymijoen rantoja laajimmillaan 
usean kilometrin levyisenä vyöhykkeenä. Laajoja viljelyksiä on myös muun muassa Muhjärven 
ja Teutjärven ympäristössä. Näille viljelymaisemille ovat ominaisia suuret kartanot ja niitä 
ympäröivät laajat ja yhtenäiset viljelykset. Kymijoen keski- ja alajuoksuja luonnehtivat paikoin 
myös pienipiirteiset viljelyalueet. Kulttuurimaiseman ydin on Kymijoki, joka paikoin laajenee 
järvialtaiksi ja paikoin jakautuu moniksi haaroiksi. Esimerkiksi Hurukselassa hyvin säilynyttä ja 
perinteistä kyläkuvaa elävöittävät useat Kymijoen vanhat uomat. Pyhtään kirkonkylän 
kulttuurimaisema täydentää Kymijokilaaksoa rannikon tuntumassa. Vaihtelevuutta 
maisemaan tuovat koskiset jokiosuudet sekä hoidetut perinnemaisemat, siellä, missä 
karjanhoidolla on vielä jalansijaa. Kokonaisuudessaan alueesta kuvastuu moni-ilmeisyys ja 
kulttuurihistoriallinen kerrostuneisuus. Taajamien läheisyydessä ja paikoin niistä kaukanakin 
tapahtunut viimeaikainen rakentaminen ei sovi läheskään parhaalla mahdollisella tavalla 
perinteiseen maisemakuvaan. Paikoitellen myös voimajohtolinjat ja uudet tiet rikkovat 
maiseman yhtenäisyyttä. (YM YSO Mietintö 66 1992) 
 

6. RAJAUS Kymijokilaakson rajaus on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja laajennettu Kymijoensuulle 
asti. Kymijokivarren taajama-alueiden kohdilla rajaus on linjattu hyvin kapeaksi, jättäen 
kaupunkialueet rajauksen ulkopuolelle. Alueen yhtenäistäminen selkeyttää maisema-alueen 
kokonaisuutta sekä helpottaa alueen huomiointia jatkosuunnittelussa. Kts. kartta / liite 1. 
 

7. KUVAILUTEKSTI Kymijoki on maisemassa vaikuttava ja iso tekijä, mutta maanviljelyksen vähentyessä ja 
laidunnusmuotojen vaihtuessa avoin maisema on vähentynyt, eikä joki ole maisemallisesti 
kovin hyvin saavutettaessa. Viljelyaukeat, avoin maisematila jokilaaksossa on tärkeä tekijä 
joen näkyvyyden ja maisema-alueen merkittävyyden kannalta. Kymijoenlaakso on edelleen 
merkittävä, mutta se on muuttunut rajusti viime vuosikymmenien aikana maatalouden ja 
teollisuuden murroksen kautta. 

8. ARVIOINTI  

8.1. Arvoluokka Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

8.2. Arviointiteksti Kymijoen laakso on laajakokonaisuus, jossa näkyy historian eri vaiheiden muokkaamat 
maisematilat. Maisematila on muuttunut paljon viimeisten inventointien jälkeen, mutta 
vahvan historian, elinkeinotoiminnan, viljelyaukeiden sekä erilaisten arvokkaiden 
ympäristöjen myötä maisema-alue vastaa edelleen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen kriteerejä. 
 

9. LIITTEET  

9.1. Karttaliitteet Liite 1. 

9.2. Valokuvat Liite 2. 
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