
 

 

Inventointikortti: Väliväylä, Kouvola 

 

1. Perustiedot 

 

2. Maisemamaakunta- ja seutu 

1.4. Maisemamaakunta ja -seutu [Mietintö 

66/1992]  

Itäinen järvisuomi 

Lounais-Savon järviseutu 

1.5. Maisematyyppi [Maakunnallinen 

maisemaselvitys] 

Salpausselän maisema-alue 

 

3. Aluekuvaus 

Kuivalan, Haimilan, Miettulan ja Kepsun kylien viljelykset muodostavat Valkealan reitin länsiosiin 

kulttuurimaisemakokonaisuuden. Viljelykset viettävät loivasti Haukkajärveen, Tarhajärveen ja 

Kepsunjärveen. Monimuotoinen vesistömaisema järvenselkineen, salmineen, niemineen ja 

virtakapeikkoineen sekä toisaalta viljelysten väliset metsäiset mäet tekevät kokonaisuudesta varsin 

viehättävän.  

Ihmisen vaikutus maisemakuvaan on alkanut varhain esihistoriassa, sillä Valkealan reitti on ikivanha 

asutuksen leviämisväylä ja eränkäynnin kulkureitti. Vakituisella asutuksella arvioidaan olevan n. tuhannen 

vuoden perinne. Vanhat kylänpaikat ja asuinpaikat ovat hävinneet, syntyneet ja muotoutuneet usein 

samoille paikoille. 

Tirvan kulttuurimaisema on monipuolinen ja edustava näyte Valkealan reitin kulttuurihistoriasta. Se 

muodostuu karkeasti kolmesta osasta. Immasenjärven ja Tirvanjärven välissä sijaitseva koskialue, jonka 

rannoilla on nähtävissä varhaisen teollisuuden historiaa rakennuksina ja erilaisina rakenteina. Nykyisin alue 

on virkistyskäytössä. 

Kuivala-Haimila ja Tirvan maisema-alueiden välinen elinkeinotoimintahistorian kannalta merkittävä 

väliväylän alue on osa Saimaan Kivijärveltä alkunsa saavaa ja Kymijokeen yhtyvä vesistöreittiä, jota käytetty 

puun uittoon 1970-luvulle asti. Nykyisin yhteensä noin 113 kilometriä pitkä kirkas ja puhdasvetinen 

vesireitti on suosittu melontareitti. Kyykosken virtapaikka on väliväylän pisin koskiosuus, pituutta on noin 

300 metriä. Kyykoski on suosittu kalastuskohde. 

 

 

1.1. Maisema-alueen nimi Kuivala – Haimila, Tirva  

1.2 Maisema-alueen uusi nimi, ehdotus Väliväylä, Kouvola 

1.3. Sijainti, kunta Kouvola 

1.4  Maisema-alueen pinta-ala noin 2 500 ha 



 

 

4. Arviointi 

Vanha arvoluokka: maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Nykyinen arvoluokka: maakunnallisesti arvokas maisema-alue 

 

5. Perustelut 

Kuivala – Haimila muodostaa hienon yhtenäisen maisemakokonaisuuden. Maisema-alue edustaa 

kulttuurimaisemaa ja siinä erottuvat maisemarakenteen eri elementit luoden alueelle vaihtelevuutta ja 

rikkaan maisema-alueen.. Alueella on pitkät kulttuuriperinteet Valkealan reitin (Väliväylä/Kivijärven reitti; 

Kymijoen vesistössä sijaitseva vesistöreitti ensimmäisen ja toisen Salpausselän välissä. Alun perin 

hyödynnetty uitossa, joka loppui 1960-luvulla ja nykyään se on suosittu melontareitti) myötä. 

Alue on hieno, jopa voimalaitoksen osalta maakunnallinen nähtävyys. Pusikoitumista tapahtunut, joka 

tekee mm. voimalaitoksen ympäristön sulkeutuneeksi ja rakennelmat eivät erotu maisemassa niin hyvin 

kuin voisivat. Kyläraitti on idyllinen ja rakennuskanta yhtenäinen ja pääosin hyväkuntoinen. Raitin reunustat 

vaativat hoitotoimenpiteitä, jotta kylänraitti erottuisi ja kokoaisi kylän yhteen. Vedet; Pasinjoki, Tirvanjärvi 

eivät juuri näy maisemassa. Siltojen välinen alue melko umpinainen. Monipuolinen alue, jossa näkyy 

maaseutu, elinkeinot, kulttuurihistoria. 

Kyykoski päättää hienon maisema-alueen pitkällä koskiosuudellaan. 

 

Päivitysinventoinnin pvm, 2.7.2013, Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen  
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Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Väliväylä, Kouvola, 2 500 ha, 1:60 000
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latitude 60;54;47.0100 

longitude 26;56;46.3800 

latitude 60;55;28.1760 

longitude 26;57;4.5479 

latitude 60;56;22.9439 

longitude 27;3;30.0479 

latitude 60;56;22.5540 

longitude 27;3;19.2299 


