Inventointikortti: Kimolan kanava, Kouvola, Iitti
1. Perustiedot
1.1. Maisema-alueen nimi
1.2 Maisema-alueen uusi nimi, ehdotus
1.3. Sijainti, kunta
1.4 Maisema-alueen pinta-ala

Kimolan kanavan seutu
Kimolan kanava, Kouvola, Iitti
Kouvola, Iitti
noin 180 ha

2. Maisemamaakunta- ja seutu
1.4. Maisemamaakunta ja -seutu [Mietintö
66/1992]

Itäinen Järvi-Suomi

1.5. Maisematyyppi [Maakunnallinen
maisemaselvitys]

Salpausselän maisema-alue

Lounais-Savon järviseutu

3. Aluekuvaus
Kimolan kanava on vanha Kymijoen vesistössä sijaitseva uittokanava. Kanava on rakennettu Päijänteeltä
Kymijoen tehtaisiin tarkoitettua puutavaran uittoa varten. Kanavassa ei ole sulkuja vaan yksi pato, jonka
alapuolelle tukkiniput siirrettiin edelleen maisemassa näkyvillä nostureilla. Rakentaminen aloitettiin vuonna
1962,se otettiin käyttöön 1966 ja viimeistelyt tehtiin vuoteen 1969 mennessä. Tukinuitto kanavassa
lopetettiin vuonna 1999 viimeinen tukkinippu ui kanavan läpi 14.8.2002 (www.kimola.net, 02.09.2014). Nyt
kanavasta pyritään saamaan osa Heinola-Kuusankoski vesiväylää.

Kanavaseudun maisemakuvan muodostavat jyrkkäseinäiset kalliovuoret ja niiden välinen murroslaakso,
joka yhdistää Konniveden ja Pyhäjärven ja on yhteensä noin seitsemän kilometriä pitkä kanava.
Rapakivialueen reunalla olevat vuoret ovat graniittia. Nämä jyrkkärinteiset vuoret ovat niin
muotokieleltään, kasvistoltaan kuin maisemakuvaltaan edustavia. Ne kuuluvat luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden luetteloon. Vuorten väliseen savikkolaaksoon on
ollut helppo toteuttaa Konniveden ja Pyhäjärven välinen kanavayhteys.

Murroslaakson Pyhäjärven puoleisessa osassa pellot reunustavat laakson keskellä kulkevaa kanavaa
molemmin puolin noin puolen kilometrin levyisenä vyöhykkeenä. Konnivedelle päin laakso kapenee ja
pellot nousevat yhä jyrkemmin reunoja kohti. Lopulta kapea kalliokannas katkaisee laakson. laakso jatkuu
kalliokannaksen jälkeen aluksi kapeana lehtipuuvaltaisena kohti Konnivettä. vähitellen se levenee
vuonomaiseksi lahdeksi Konniveteen. Kanava kulkee kalliokannuksen läpi lyhyessä tunnelissa.
Puutavaranippujen siirtolaitteet hallitsevat maisemakuvaa kalliokannaksen kohdalla. Kalliokannakselta on
hyvä näköala Kimolan kanavalaaksoon. Jyrkät kalliorinteet niiden juurella kiemurtelevat tiet sekä laakson
keskellä kulkevaan kanavaan laskeutuvat pellot muodostavat ohikulkijoihin vaikuttavan, kauniin
maisemakuvan.

Kuva. Karttaote Kimolan kanavasta
Kuninkaan kartastosta.

4. Arviointi
Vanha arvoluokka: maakunnallisesti arvokas maisema- alue
Nykyinen arvoluokka: maakunnallisesti arvokas maisema-alue

5. Perustelut
Alueen historia on vahvasti läsnä maisemassa, tukinuitto ja siihen liittyvät rakenteet. Alueelle avautuvat
kauniit ja pitkät näkymät kanavan vartta pitkin ja näkymiä reunustavat jylhät jyrkkäreunaiset vuoret. Vesi
on vahvasti läsnä ja maanviljelys on edelleen aktiivista ja pellot ovat hyvin hoidettuja. Maatalomiljööt ovat
yhtenäistä ja kulttuurihistoria on vahvasti näkyvissä. Vanha maaseutuasutus on sijoittunut peltorinteiden
yläosaan, vuorien juurille. Maisemaan soveltumatonta uutta rakentamista ei juuri ole. Kylä on aktiivinen ja
sitä tukee alueen toiminnassa oleva lähikauppa.
Päivitysinventoinnin pvm, 24.9.2013, Heli Vauhkonen, Justiina Nieminen

Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Kimolan kanavamaisema, Kouvola / Iitti, 180 ha, 1:50 000
maisema-alueen raja
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