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SEUTUKAAVAN VIRKISTYSALUEET (V- / VR -alueet)

7

Anjalankoski

8

Junkkarinvuori
Yleiskuvaus:
Junkkarinvuori on luonnon- ja maisema-arvoiltaan arvokas kallioalue Junkkarijärven
rannalla. Junkkarinvuoren retkeilyalue muodostaa pääosan Junkkarin Natura 2000 –
alueesta. Hienoja näköaloja ympäröivään järvi- kulttuurimaisemaan avautuu mm.
vuoren länsi- ja luoteisosassa. Alueella on hyvin kehittyneitä ja osittain
lehmusvaltaisia kallionaluslehtoja. Kohde soveltuu hyvin retkeilyyn ja
lähivirkistykseen ja sen saavutettavuus Anjalan asuinalueilta on hyvä. Anjalankosken
yleiskaavassa kohde on merkitty MU- alueeksi.
Koko:
104 ha
Varustelu:
Ulkoilupolkuja
Arvotekijät:
Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon (Natura kohde FI0401010 / Junkkarinvuori).
Kohde sijaitsee osittain maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Kohde rajautuu etelässä valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Kymijoki).
Kohde sisältää suojelun kannalta arvokaan kallioalueen (Junkkarinvuori).
Alueella on muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Kymijoen laakso).
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Kehittämistarpeet käsitellään Natura 2000 -verkoston hoito- ja käyttösuunnitelmien
yhteydessä.
Seutukaava: VL
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Hevosmäki - Lylysmäki
Yleiskuvaus:
Suosittu lähivirkistys- ja urheilualue Myllykosken itäpuolella. Alueella järjestetään
hiihtokilpailuja yms. Anjalankosken kaupunki on tehnyt yksityisten maanomistajien
kanssa virkistyskäyttöön liittyvän käyttösopimuksen.
Koko:
92 ha

Varustelu:
Ulkoilumaja, paikoitusalue, opasteet, hiihtolatuja, valaistu latu, ampumarata,
ulkoilupolkuja
Arvotekijät:
Reitit:
Paikalliset ulkoilureitit, hiihtoreitit, mottotorikelkkareitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VL
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Iitti
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Sääskjärvi
Yleiskuvaus:
Sääskjärven etelärannalla sijaitseva virkistysalue. Kohde sisältää Tuulispään
uimaranta-alueen jossa mm. pukuhuone ja piknikpaikkoja. Kohteen pohjoisosassa on
veneenlaskupaikkoja. Kohde toimii lähellä olevan Perheniemen kylän
lähivirkistysalueena. Virkistyskäytön kannalta keskeiset alueet (Tuulispää) ovat Iitin
kunnan omistuksessa.
Koko:
42 ha
Varustelu:
Uimalaituri, pukuhuone, nuotiopaikka, veneenlaskupaikka. Rakenteiden kunto on
hyvä.
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Reitit:
Ylimaakunnallinen polkupyöräreitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VL
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Järvenmäki
Yleiskuvaus:
Luonnonsuhteiltaan erikoislaatuinen kallioalue, jossa kallion huipulla on suurehko
lampi. Kohde sijaitsee Kouvolan alueen taajamien läheisyydessä ja soveltuu
erinomaisesti retkeilyyn ja uintiin. Eräjärvelle pääsee vain kävellen. Lähin metsätie
kulkee noin yhden kilometrin etäisyydellä. Alue on pääosin suuren metsäyhtiön
omistuksessa ja säilynyt täysin rakentamattomana.
Koko:
76 ha
Varustelu:
Alue on luonnontilassa
Alueella on pieniä metsäpolkuja
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Taasianjokilaakso).
Alue on geologisesti ja maiseman kannalta merkittävä ja ainutlaatuinen
luontokokonaisuus Kymenlaaksossa.
Alueella on erälampi, lähteitä sekä runsaasti lehtilaikkuja. Kohteen länsirinteillä
kasvaa paikoin isojakin lehmuksia.
Alueella esiintyy metsälain 10 §:ssä lueteltuja metsien monimuotoisuuden säilymisen
kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. (lähteiden, purojen ja pysyvän
vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen välittömät lähiympäristöt; pienten lampien
välittömät lähiympäristöt; luonnontilassa olevat lähdealueet ja purot; rehevät
lehtolaikut.
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VL
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Konniveden ranta- ja saaristoalue
Yleiskuvaus:
Vesiretkeilyn kannalta merkittävä saaristo- ja ranta-aluekokonaisuus Konniveden
eteläosassa. Virkistyskäytön kannalta keskeiset alueet ovat kohteen saaret sekä alueen
rantautumispaikat länsi- ja eteläpuolella. Alue sisältää mm. koko Kangassaaren
Saunasaaren ja Karhusaaren alueet sekä Vasikkasaaren rakentamattomat itäpuolen
osat. Suuri osa kohdetta on osoitettu Kymijoen-Konniveden vesistöalueen
yleiskaavassa V tai MU alueina.
Koko:
438 ha (suurin osa vesistöalueita)
Varustelun taso ja kunto:
Karhusaaressa on pieni rantautumispaikka
Haukkaselän rantautumispaikka on lähellä
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Muinaismuistolain mukaan suojeltavia kohteita (2 kpl).
Reitit:
Kymijoen melontareitti (Heinola - Kotka/ Pyhtää)
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
VR
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Kirkkojärvi (länsiosa)
Yleiskuvaus:
Järviluonnon virkistysaluekokonaisuus Iitin kirkonkylän länsipuolella. Virkistysalueen
suurin itäinen osa-alue on käsitelty ensimmäisen maakuntakaavavaiheen yhteydessä.
Tämä selvitys käsittää Leininselän Heinlahden ranta-alueita ja Mulkkulakallion
niemen ympäristöjä. Heinlahden ranta-alueella toimii leirikeskus.
Osa kohteesta ei ole yleisessä virkistyskäytössä ja pääsy rannoille on paikoin estetty.
Tien käyttö Mulkkulakallion ympäristöön on sallittu vain tiehoitokunnan osakkaille.
Mulkkulakallion ranta-alueet ovat monin paikoin vielä rakentamattomia, mutta
alueelle on viime aikana pystytetty lukuisia loma-asuntoja.
Varustelun taso ja kunto:
Koko:
351 ha (koko aluekokonaisuus)
Arvotekijät:
Reitit:
Pyhäjärven merkitty venereitti ja sen osat
Kehittämistarpeet:
Osa kohteesta ei ole yleisessä virkistyskäytössä ja pääsy rannoille on paikoin estetty.
Seutukaava:
VR

15

Mankalan koskiseutu
Yleiskuvaus:
Kapeiden murroslaaksojen reunustama kallioalue, jonka Kymijoen uoma halkaisee
kahteen osaan. Jokiuoma on maisemaltaan poikkeuksellisen kaunis ja ulkoilun osalta
ylimaakunnallisesti merkittävä. Kohde on suosittu retkeilyalue. Alue rajautuu
laajoihin maisemallisesti, retkeilyn ja matkailun kannalta arvokkaisiin
ulkoilumaastoihin.
Koko
92 ha
Varustelun taso ja kunto:
Polut, levähdyspaikka, WC, grillikota yms. Kunto on hyvä.
Arvotekijät:
Sisältää suojelun kannalta arvokkaan kallioalueen (Huhkaimen kallioalue).
Sisältää maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen alueen eteläosassa.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Kymijoen kapea ja jyrkkärinteinen uoma
Reitit:
Kymijoen melontareitti / ylimaakunnallinen pyöräreitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR
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Säynäsmäenharju
Yleiskuvaus:
Retkeilyyn soveltuva ranta- ja metsäalue. Kohde sijaitsee harjuselänteellä, joten
alueella on pieni hiekkarantakaistale ja laajoja mäntykankaita. Alueella on matkailu
toimintaa ja pääsy kohteelle on nykyään estetty portilla. Alueen yleistä käyttö on tällä
hetkellä rajoitettu. Kunta suunnittelee alueen ympäristöön uusia matkailun
kehittämishankkeita.
Alue on esitetty seutukaavassa myös nimellä Säyhteen kumpula.
Koko
23 ha
Varustelun taso ja kunto:
Majoitustilat, urheilukenttä (tennis) rantasauna yms. Kunto on hyvä.

Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Reitit:
Ylimaakunnallinen Savonselän melontarengas

Kehittämistarpeet:
Kohteen lähiympäristön kehittäminen yleiseksi virkistysalueeksi tai luontomatkailun
alueeksi on mahdollista.
Seutukaava:
VR
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Veljestenharju
Yleiskuvaus:
Retkeilyyn soveltuva ranta- ja metsäalue. Ratautumispaikka. Hiekkarannat ovat
kasvamassa umpeen, mutta osaa rannasta niitetään. Luonnonkauniilla alueella on pieni
retkeilijöiden rakentama nuotiopaikka ja kohde soveltuu pienten veneiden
vesillelaskupaikaksi sekä uimapaikaksi.
Koko
9 ha
Varustelun taso ja kunto:
Ei palveluja / rakenteita. Pieni avoin uimaranta joka toimii samalla
vesillelaskupaikkana, alueen varustelu on vaatimaton.
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Reitit:
Ylimaakunnallinen Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Kohteen kehittäminen yleistä virkistyskäyttöä varten.
Inkerinmaan niemi on maisemaltaan poikkeuksellisen kaunis ja kuuluu maakunnan
ulkoilun ja matkailun vetovoima-alueeseen (kehittämispotentiaali).
Seutukaava:
VR
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Elimäki
ei kohteita

19

Pyhtää

20

Mustaviiri, Pitkäviiri

Yleiskuvaus:
Mustaviiri ja Pitkäviiri ovat Itäisen Suomenlahden kansallispuiston läntisimmät saaret.
Mustaviiri on pääosin karuhko ulkosaari, jossa kalliot, metsiköt ja lehtonotkelmat
vuorottelevat. Pitkäviiri on harjusaari. Saaret ovat suosittuja veneretkeilyalueita.
Koko:
525 ha
Varustelu:
Mustaviirissa on tulentekopaikat, retkisatama ja telttailualue.

Arvotekijät:
Kohde kuuluu Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon ja Natura 2000 -verkostoon.
Mustaviirissä sijaitsee UNESCO:n maailmanperintökomitean hyväksymä
maailmanperintökohde (Struven ketjun kolmiomittausjärjestelmään kuuluva Suomen
eteläisin piste).
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde.
Mustaviiri on arvokas perinnebiotooppi.
Hiekkaranta (Pitkäviiri)
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Kansallispuiston hoito- ja käytössuunnitelman mukaan. Rantautumispaikkojen
rakentaminen.
Seutukaava:
VR
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Kaunissaaren ulkoilualue
Yleiskuvaus:
Kohde on suosittu veneretkeily-, leirintä- ja ulkoilualue. Alue on geologisesti ja
maisemallisesti merkittävä. Alueella on laaja kivikko- ja hiekkaranta. Erityisesti
Kaunissaaren pohjoispäässä sijaitsevat upeat hiekkarannat ovat rannikon veneilijöiden
suosiossa. Kaunissaareen pääsee ympärivuotisesti huoltoaluksella sekä kesäisin
saaristolaisaluksilla Kotkasta ja Pyhtäältä.
Koko:
84 ha
Varustelu:
Kohteessa on leirintä-alue ja muutamia loma-asuntoja.
Kohteen läheisyydessä sijaitsee Kaunissaaren satama ja kylän monipuoliset
matkailupalvelut.
Kylän rannassa on hyvä satama, jossa kaikki peruspalvelut (ei polttoainetta). Kylässä
on kauppa ja saaristolaismuseo, ravintola sekä Itäisen Suomenlahden kansallispuiston
Infotupa.
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde.
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.

Arvotekijät:
Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Kaunissaaren Suurkarin harjualueella
Alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä kulttuurimaisema-alueella
Alueella on merkittäviä luonnonesiintymiä: mm. harvinainen lajisto, muinaisrannat.
Alue sijaitsee Itäisen Suomenlahden kansallispuiston rajalla.
Hiekkaranta
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR
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Munapirtin edustan saaristo

Yleiskuvaus:
Alue kattaa Heinäsaaren ja Langön veneretkeilyalueen Suomenlahden
sisäsaaristovyöhykkeessä. Saarten ympäristö on tyypillistä karua saaristomaisemaa.
Långön luoteislaidalla on muutama loma-asutustontti. Heinsaaressa on pysyvää
asutusta. Alueella on suosittu luonnonsatama. Saariston viimeisimpiä laajoja ja
rakentamattomia virkistyskohteita suojelualueiden ulkopuolella.
Koko:
2870 ha (suurin osa vesialueita)
Varustelu:
Arvotekijät:
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde
Itäisen Suomenlahden saariston läheisyys
Itäisen Suomenlahden saariston kauniimpia luonnonsatamia
Rakentamattomat saariston rannat
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina -Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä

Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

(Heinäsaari ja Långön -saaristo kuvan taustalla)
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Flakanäs
Yleiskuvaus:
Harjuselänne hiekkarantoineen Munapirtin saaressa. Matkaa valtatieltä 7 on n. 15 km.
Alueella hyvä uimaranta, keittokatos, WC ja kaivo. Uimarannan välittömässä
läheisyydessä sijaitsee asuntovaunuilijoiden alue.
Koko:
49 ha
Varustelu:
uimaranta, keittokatos, WC ja kaivo
Arvotekijät:
Alue sijaitsee geologisesti, maisemallisesti, kasvitieteellisesti ja monikäytön kannalta
merkittävällä Flakanäsrevet- Hässjeudden harjualueella (alueellisesti - paikallisesti
merkittävä).
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Alueelta on lyhyt matka Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon.
Hiekkaranta
Muinaismuistomerkki
Reitit:
lähellä: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Kehittämistarpeet:
Uimarannan umpeenkasvun estäminen /järviruo´on niitto
Seutukaava:
VR
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Kuussaaren Itäranta

Yleiskuvaus:
Veneretkeilijöiden suosima ulkoilukohde. Saari sijaitsee lähellä mannerrantaa. Hyvin
varusteltu Hyökholman venelaskupaikka sijaitsee noin yhden kilometrin etäisyydessä.
Koko:
29 ha
Varustelu:
Rantautumispaikka, telttailualue
Arvotekijät:
Hiekkaranta

Reitit:
lähellä: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR
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Virolahti

26

Klamila, Lantviikin vuori
Yleiskuvaus:
Klamilan kylän lähivirkistysalue kyläkeskuksen ja Klamilan sataman välillä.
Mäntyvaltaisella kankaalla järjestetään mm. hiihtokilpailuja yms. Alueen länsipuolella
on vanha mäkihyppyritorni. Kohteen osa-alueille kaavoitetaan uusia asuinalueita,
joten virkistysaluekokonaisuus hieman supistuu.
Koko
55 ha
Varustelu:
Hiihtomaja, valaistu latu, vanha mäkihyppytorni yms.. Klamilan sataman palvelut ja
kyläpalvelut ovat käytettävissä kohteen välittömässä lähiympäristössä.
Arvotekijät / ympäristö:
Alue sijaitsee maakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella.
Reitit:
Suomenlahden melontareitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

27

Suuri Pisi
Yleiskuvaus:
Itäisin luonnon- ja retkisatama ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kohde.
Saaren pohjoispuolella on satama ja ankkuripaikka. Saarella kansallispuiston opasteita
ja nuotiopaikka. Laguunin vieressä on kallio, jolla hieno vanhan majakan perusta ja
Ruotsin kuningas Kustaa III:n monogrammi kallioon hakattuna muistuttamassa hänen
vierailuistaan näillä vesillä. Alue on suosittu veneretkeilykohde.
Koko:
80 ha
Varustelu:
Satama, nuotiopaikka, telttailupaikka.
Arvotekijät:
Itäisen Suomenlahden kansallispuisto
Natura 2000 -kohde
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina -Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Selvitetään Itäisen Suomenlahden hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä
(Metsähallitus 2007-2008).
Seutukaava: VR

28

Järviluoto, Pieni Pisi
Yleiskuvaus:
Pieni Pisin –saaren-, Järvisaaren- ja sen pohjoispuolella sijaitsevien pienten luotojen
saaristoalue. Kohde soveltuu hyvin veneretkeilyyn ja se rajautuu etelässä Itäisen
Suomenlahden kansallispuistoon. Kohteelle on kaavoitettu yksittäisiä loma-asuntoja.
Koko:
222 ha
Varustelu
Yksinkertaisia rantautumispaikkoja
Arvotekijät:
Rajautuu etelässä Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon / Natura 2000 -kohteeseen.
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Yleistä virkistyskäyttöä edistäviä kehittämistarpeita
Seutukaava:
VR

29

Pulterit
Yleiskuvaus:
Pulterit ovat suosittuja, Pyötsaaren maaosakaskunnan omistamia ja ylläpitämiä
virkistys- ja veneilyretkialueita (yksityinen luonnonsuojelualue). Saaret edustavat
tyypillistä saaristoluontoa.
Koko:

Varustelu:
Saaressa on rantautumispaikkoja, grillikatoksia opastustaulu yms.

Arvotekijät:
Natura 2000 -kohde (Itäisen Suomenlahden saaristo)
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laidalla
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

30

Lapuri
Yleiskuvaus:
Pääosin kalastusosuuskunnan omistama ja suurilta osin rakentamaton saari joka
soveltuu hyvin veneilyretkialueeksi. Alueella on vanha ja yleisessä käytössä oleva
mökki. Osa saaresta on kaavoitettu loma-asutuksen alueeksi. Saaren osittainen
kehittäminen yleiseksi virkistysalueeksi on edelleen mahdollista. Lapurin merialueelta
löydettiin vuonna 1976 ns. Lapurin hylky, joka on hyvä yksittäinen esimerkki
idäntiellä purjehtineesta laivatyypistä.
Koko:
132 ha
Varustelu:
luonnontilassa, rantautuminen hiekkarannan kautta, tukkilaisten mökki
Arvotekijät:
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston läheisyydessä
Lapurin hylyn löytöpaikka
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Rantautumispaikka yms.
Seutukaava:
VR

31

Manstuoli
Yleiskuvaus:
Seutukaavassa on osoitettu pieni retkeilyalue Harvajanniemen länsiosassa.
Seutukaavassa esitetty virkistysaluevaraus kohdistuu Manstuolin hiekkarannan
pohjoispuolelle, osittain umpeenkasvaneelle rannan osuudelle. Virkistysarvoiltaan
merkittävimmät alueet ovat seutukaavavarauksen ulkopuolella.
Kohde on yksityisomistuksessa.
Koko:
17 ha
Varustelu:
Arvotekijät:
Hiekkaranta (osittain kasvanut umpeen)
Reitit:
Talvella merkitty paikallinen mottotorikelkkareitti Kuorsalon saareen.
Kehittämistarpeet:
Seutukaavan aluevaraus ei kohdistu virkistyksen kannalta parhaaseen osaan.
Virkistysalueeksi soveltuisi ensisijaisesti Manstuolen laaja hiekkaranta-alue.
Seutukaava:
VR

Seutukaavassa esitetty virkistysalue.

Manstuolin hiekkaranta-alue on seutukaavan
virkistysalueen ulkopuolella

32

Hamina

33

Suurivuoren ympäristö
Yleiskuvaus:
Ulkoilu- ja retkeilyalue Haminan läheisyydessä. Sisältä luonnon ja maiseman kannalta
arvokkaita kohteita (kalliot ja aluslehdot). Alueen muut osat koostuvat pääosin
kangasmetsistä. Suurivuori on suosittu näköalapaikka ja retkikohde.
Koko:
175 ha
Varustelu:
Paikallisia hiihtolatuja, metsäpolkuja yms.
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Reitkalli- Saaramaa)
Sisältää suojelun kannalta arvokkaan kallioalueen (Suurivuori)
SL varaus SK kaava
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde (kivikautinen asuinpaikka)

Reitit:
Ruissalo-Uuperi- Kotka vaellusreitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
SL VL

34

Pikku Musta, Ravanholma, Saunamaat
Yleiskuvaus:
Ulkoilu- ja retkeilykäyttöön soveltuva saariryhmä Haminanlahden suulla
Kohde soveltuu omaehtoiseen veneretkeilyyn.
Koko:
263 ha
Varustelu:

Arvotekijät:
Sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

Uuperinmäki
Yleiskuvaus:
Laskettelukeskus
Koko:
38 ha
Varustelu:
Nykyaikaiset laskettelurinteet oheispalveluineen, latuverkosto
Arvotekijät:
Sijaitse valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella
Uuperinmäen kallioaluslehdon luonnonsuojelualue sijaitsee kohteen
koillisalueella
Reitit:
Ruissalo-Uuperi- Kotka vaellusreitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VL

35

Kukio
Yleiskuvaus:
Veneretkeilyalue ja luonnonsatama Kukion saaren luoteisosassa.
Koko:
15 ha
Varustelu:
Luonnonsatama
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Kohde sijaitsee Itäisen Suomenlahden kansallispuiston tuntumassa
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

Lanskeri
Yleiskuvaus:
Lanskeri kuuluu Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon ja se on
suosittu veneretkeilyalue. Lanskerin saaren ympärillä on paljon
lintuluotoja, joilla pesii mm. kansallispuiston nimikkolintu riskilä.
Koko:

Varustelu:
Retkisatama
Saarella on telttailualue ja tulentekopaikka
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Kuuluu Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon, Natura 2000 -kohde.
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

36

Ulko Tammio kaakkoisosa
Yleiskuvaus:
Ulkotammion saariryhmä on osa itäisen Suomenlahden kansallispuistoa. Saarella on
erinomaiset retkeilymahdollisuudet. Sataman tuntumassa kansallispuiston opastus,
grillikatos ja käymälät. Itärannalla on veneilijöille sopiva lahti grillivarustuksineen.
Saaren korkeimmalla kohdalla on lintutorni, josta avautuu upea näkymä
kansallispuistoon. Saarella on lisäksi yleisölle avoin pommisuoja ja museoituja
tykkejä II-maailmansodan ajalta.
Ulkotammion varsinainen retkeilyaluevaraus on veneilijöille soveltuva luonnonsatama
saaren itärannalla.
Koko:
12 ha
Varustelu:
Luonnonsatama, retkisatama,
Saarella on käytettävissä kansallispuiston palvelurakenteet, mm. telttailualue,
käymälät, grillikatos ja tulentekopaikka.
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, Natura 2000 -kohde
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan
Seutukaava:
VR

37

Ulko-Tammio luoteisosa
Yleiskuvaus:
Ulkotammion saariryhmä on osa itäisen Suomenlahden kansallispuistoa. Saarella on
erinomaiset retkeilymahdollisuudet. Sataman tuntumassa kansallispuiston opastus,
grillikatos ja käymälät Ulko-Tammion luoteislaidalla on suojainen lahdenpoukama
vierailevia veneilijöitä varten (varsinainen VR- aluevaraus).
Koko:
11 ha
Varustelu:
Luonnonsatama, retkisatama,
Saarella on käytettävissä kansallispuiston palvelurakenteet, mm. telttailualue,
käymälät, grillikatos ja tulentekopaikka.
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, Natura 2000 -kohde
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan
Seutukaava:
VR

38

Koivuluoto
Yleiskuvaus:
Pyöreän muotoinen ulkosaariston saari, jossa on mahdollisuus yöpyä
meripelastusseuran majalla tarpeen vaatiessa. Alueella on myös kalastajien
pikkumökkejä.
Koko:
37 ha
Varustelu:
Yöpymismaja, tulentekopaikka, rantautumispaikka, ei laituria
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Alue kuuluu Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon ja Natura 2000 -verkostoon.
Reitit:
Kansallispuistossa ei ole varsinaisia reittejä. Saaren pohjoispuolella muutaman
kilometrin etäisyydessä kulkee Pyhtään-Virojoen melontareitti.
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

39

Houtere
Yleiskuvaus:
Retkeilyalue on pieni luonnonkaunis luonnonsatama Rapunniemessä,
Houteren saaren länsiosassa.
Koko:
Pistemäinen / luonnonsatama
Varustelu:
Rapunniemessä on suojaisa luonnonsatama, jossa keittopaikka ja
käymälä
Ympäristö:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110
km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

Vehkaluoto
Yleiskuvaus:
Rakentamaton saari ja merkittävä veneretkeilykohde Kotkan ja Haminan
rajalla.
Koko:
45 ha
Varustelu:
Luonnontilainen
Ympäristö:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110
km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

40

Kuorsalo kaakkoisosa
Yleiskuvaus:
Kuorsalon veneretkeilyalue sijaitsee Vanhankylänlahden eteläpuolella. Vanhakylälahti
on luonnonsatama, joka on kasvanut voimakkaasti umpeen.
Kuorsalon kylässä on ollut pysyvää asutusta jo keskiajalla. Varhaisin asutus on
sijainnut saaren sisään jäävän Vanhankylänlahden ympärillä, jossa on vielä kaksi
vanhaa aittaa sekä arvokasta perinnemaisemaa.
Koko:
68 ha
Varustelu:
Saaressa yleinen laituri, jätteen keräys, posti
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Kuorsaaren kylä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö.
Alueella on muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde
Harvinaisen edustava glo-järvi
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

41

Maijasaari, Nuokot

Yleiskuvaus:
Laaja saariston ulkoilualue Haminan edustalla. Alueeseen kuuluu noin 30 suurin osin
Haminan kaupungin omistamaa saarta. Saariryhmä tarjoaa hienot puitteet retkeilyyn ja
kalastukseen. Majasaarta suositellaan erityisesti pitempiaikaisille leiriytyjille ja
suojaisan laguunin muodostavia Nuokkoja lyhytaikaiseen oleskeluun. Majasaaren
Maja toimii saariryhmän opastuskeskuksena. Saarien palveluvarustukseen kuuluvat
laituri, käymälä, Roska-Roope -piste sekä grillipaikat. Luontoon voi parhaiten tutustua
ulkoilualueelle raivatuilla luontopoluilla.
Koko:
3 548 ha
Varustelu:
Majasaarten-Nuokkojen alueen merkityt luontopolut:
- Majasaari 2,4 km
- Riisiö 2,2 km
- Ulko-Nuokko 1,4 km
- Sisä-Nuokko 2,5 km
Luontopolkujen lähtöpaikka on kunkin saaren yhteysliikennelaituri. Laiturialueella on
opastaulu.
Kalastusmatkailun yritystoimintaa on käynnistynyt Pitkä- Kotkan saarella.
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Rakennuskulttuurininventoinnin kohde: Pitkä-Kotkan kivilouhokset.
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

42

Metsäluoto
Yleiskuvaus:
Rakentamaton pieni saari, joka soveltuu hyvin veneretkeilyyn.
Koko
6 ha
Varustelu:
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

43

Vepsu
Yleiskuvaus:
Pyötsaaren maaosakaskunnan omistama ulko-sisäsaariston rajalla sijaitseva
luonnonkaunis saari. Kohde soveltuu hyvin veneilyretkialueeksi. Alueella on kauniita
hiekkarantoja. Vepsun saarella on kuuluisa kallioalue, joka nousee pystysuoraan
merestä. Kohde on yksityinen luonnonsuojelualue ja osa Natura 2000 verkostoa.
Koko:
113 ha
Varustelu:
Uimaranta, laiturit osakaskunnan vuokramökki, opastustaulut
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Natura 2000 -kohde (Itäisen Suomenlahden saaristo)
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

44

Jaala

45

Kelesjärven retkeilyalue
Yleiskuvaus:
Suosittu patikointi- ja retkeilyalue Heisanharjun ympäristössä. Heisanharju on Jaalan
pohjoisosan erämaa-alueella sijaitseva pitkittäisharju- ja pikkujärvijono, jonka
erityispiirteet ilmenevät parhaiten Kelesjärven ja Heisanjärven kohdalla. Maantieltä
numero 4164 on viitoitus Heisanharjun pysäköintipaikalle, josta lähtee noin kahden
kilometrin mittainen polku harjua pitkin. Alue kuuluu Kuijärvi - Sonnanen Natura
2000- kohteeseen. Retkeilyalueen ympärillä on myös harjujen suojelukohteita.
Kohteella on opastettuja reittejä, laavuja nuotiopaikkoja, käymälät yms.. Kohde kuluu
Kymenlaakson kauneimpiin harjuluonnon retkeilyaluekokonaisuuksiin.
Koko:
120 ha
Varustelu:
Arvotekijät:
Alue kuuluu Kuijärvi - Sonnanen Natura 2000- kohteeseen
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Harjusuojelukohteita kohteen ympärillä.
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

46

Haikansaari- Aittosaari
Yleiskuvaus:
Vesiretkeilyn- ja matkailun kannalta merkittäviä saaria ja maisemankärkiä
Vuohijärvessä. Alueelta on noin 7 km venematka Repoveden kansallispuistoon.
Alueella on lisääntyvin määrin mökkejä, mutta on vielä rakentamattomia osa-alueita
niemien kärkiosissa.
Koko:
242 ha (valtaosa on vesialue)
Varustelu:
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Kohde on Repoveden kansallispuiston läheisyydessä
Reitit:
Melontareittejä
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

47

Musta Ruhmanjärvi- Sunnanniemi
Yleiskuvaus:
Luonnonkaunis retkeilyalue ja pieni uimaranta Musta Ruhmaanjärven itäpuolella.
Hiekkarannan pohjoiseen osaan ja uimalaiturin välittömässä lähiympäristössä on
korkealla aidalla varustettu yksityinen mökki. Rakentamattomia ranta-alueita sijaitsee
erityisesti kohteen koillispuolella. Hiekkarannan eteläosa alkaa umpeutua.
Koko
40 ha

Varustelu:
Pukuhuoneet, käymälä, laituri, virallinen uimaranta jossa tutkittu vedenlaatu
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Umpeenkasvun estäminen
Seutukaava:
VR

48

Niskajärven- Suolajärven retkeilyalue
Yleiskuvaus:
Laaja luonnonkaunis retkeilyalue Jaalan itäpuolella. Kohteeseen kuuluu ranta-alueita,
saaria ja kangasmetsäalueita. Kohteen suurin osa-alue on kangasmetsävaltainen
Nuumaniemi. Rannat ovat pääosin rakentamattomia ja soveltuvat erinomaisesti
veneretkeilykohteeksi.
Seutukaavan retkeilyalueen sisällä on Natura 2000 kohde (Mutiansaari). Mutiansaaren
Natura kohde koostuu Mutiansaaresta ja kolmesta pienemmästä lähisaaresta.
Koko:
504 ha
Varustelu:
ei ole
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Alueen sisällä sijaitsee Natura 2000 -kohde (Mutiansaari).
Reitit:
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Virkistysaluevarustelun kehittäminen
Seutukaava:
VR

49

Siikakosken- Okanniemen retkeilyalue
Yleiskuvaus:
Luonnonkaunis vesiretkeilyalue Vuohijärven eteläosassa. Kohteella kasvaa
mäntyvaltainen kangasmetsä ja kallioiset rannat ovat pääosin rakentamattomia ja
luonnontilassa. Maaston topografia on vaihteleva ja monin paikoin avautuu kauniita
näköaloja järvimaisemaan. Kohde sijaitsee Repoveden kansallispuiston läheisyydessä.

Koko:
172 ha
Varustelu:
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Reitit:
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

50

Kuisaaret
Yleiskuvaus:
Jaalan Kuissaaren etelä-osasta, Valkealan Kuisaaresta sekä Pienesta Marjosaaresta
koostuva veneretkeilykohde Vuohijärven keskiosassa. Metsävaltaiset saaret ovat
säilyneet pääosin rakentamattomina.
Koko:
456 ha
Varustelu:
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Repoveden kansallispuiston välittömässä lähiympäristössä
Reitit:
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

51

Kotka

52

Kuutsalo, Santaniemi
Yleiskuvaus:
Veneretkeily ja leirintäalue sekä maisema-arvoiltaan arvokas harjualue Kotkan
saaristossa.
Koko:
67 ha
Varustelu:
Kunnan leirintäalue, kunto hyvä
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
harjujen suojelukohde
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

53

Lehmäsaari
Yleiskuvaus:
Tärkeä veneilyretkeilyn kohdealue ja suosittu uima- ja telttailualue Kotkan edustalla.
Lehmäsaaressa on upea hiekkaranta. Polkuja pitkin on helppo tutkailla saaren luontoa.
Saareen pääsee helposti julkisella laivalla Kotkan Sapokan satamasta.
Varustelu:
Laituri, grillikatos, WC.
Saaressa ei ole kaupallisia palveluja
Koko:
265 ha
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Harjututkimuksen kohde
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

54

Vuorisaari
Yleiskuvaus:
Vuorisaari on luonnon- ja maisema-arvoiltaan arvokas veneretkeilykohde.
Seutukaavan virkistysaluevaraus sijaitsee Vuorisaaren pohjoisosassa.
Ympäristö on keski- ja ulkosaariston vaihettumisvyöhykettä.
Sari on suosittu veneretkeilijöiden käyttämä näköalapaikka. Vuorisaaren eteläosassa
sijaitsee Natura 2000 -kohde.

Koko:
3 ha
Varustelu:
Rantautumispaikka, pienet laiturit yms.
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Kohden läheisyydessä sijaitsee Vuorisaaren Natura 2000- kohde (FI0408009)
Kohden läheisyydessä sijaitsee suojelun kannalta arvokkaan kallioalueen (Vuorisaari).

Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaavan aluevaraus ei kohdistu veneretkeilyn kannalta tärkeään luonnonsatamaan
(Kilinkarin ympäristö).
Seutukaava:
VR

55

Kuolioluoto
Yleiskuvaus:
Merkittävä veneretkeilyalue. Kuolioluoto on suurikokoinen korkea kalliosaari, jonka
pohjois-luoteisranta on pääosin rakennettua yksityisaluetta. Muu osa rannasta
(Varsinainen V- alue)on rakentamatonta. Saaren sisäosista löytyvät korkeahkot kalliot,
joilta näkee hyvin ympärille. Polkuja kiertelee koko saaren poikki. Veneiden
kiinnityspaikkoja on valmiina. Rannat ovat syvät kallioiden vieressä. Ympäristö on
keski- ja ulkosaariston vaihettumisvyöhykettä.
Koko:
135 ha
Varustelu:
Saaressa ei ole kaupallisia palveluita. Ankkurointipaikkoina huviveneilijöille ovat
Kallioluodon ja Kuosan väliset kalliot ja lahdelmat.
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

Pitkäluoto, Sauluoto
Yleiskuvaus:
Pieni luonnonsatama-alue Haapasaaren ulkosaaristossa
Koko:
Pistemäinen kohde
Varustelu:
luonnonsatama
Arvotekijät:
Kohde sijaitsee saariston vetovoimavyöhykkeellä
Kohde on luonnontilassa
Reitit:
(Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä)
Kehittämistarpeet:
Seutukaava: VR

56

Miehikkälä

57

Savajärvi
Yleiskuvaus:
Ulkoilualue Savanjärven itäpuolella. Kohde liittyy itäpuolella välittömästi
arvokkaaseen harjualueeseen.
Koko:
29 ha
Varustelu:
luonnontilassa
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Vaalimajoen laakso)

Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

58

Valkeala

59

Kirvesniemi
Yleiskuvaus:
Rakentamaton ja paikoin jyrkkärinteinen rantavyöhyke Rapojärven länsipuolella.
Kohde on pääosin luonnontilassa ja kallioinen. Kohteen eteläpuolella sijaitse
Kouvolan seurakunnan kurssikeskus. Kurssikeskuksen alueella on sauna, uimarantoja
laitureita yms. Kohteen länsipuolella on entinen kaatopaikka. Ulkoiluun ja retkeilyyn
soveltuva ranta-alue Kouvolan seudun taajamien läheisyydessä. Kohteessa on hyvin
säilynyt kalliomaalaus.
Koko:
39 ha
Varustelu:
Kohde on pääosin luonnontilassa; kohde liittyy eteläpuolella välittömästi
kurssikeskukseen jossa saunat, mökit, laiturit, grillikatokset yms.
Arvotekijät:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Väliväylä /Salpausselkä I))
Kohteella on kalliomaalaus
Reitit:
Ylimaakunnallinen melontareitti (lähellä)
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

60

Utinranta
Yleiskuvaus:
Seutukaavan ulkoilualue ja uimaranta pienellä niemellä Utin Haukkajärven
eteläosassa.
Koko:
37 ha
Varustelu:
Venelaskupaikat , laiturit, uimarannat vapa-ajan asunnot
Arvotekijät:
Erityistä suojelua vaativa vesistö
Reitit:
Valkealan reitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VL

61

VR Kauppilanranta (Naatuksenniemi)
Yleiskuvaus:
Retkeilyalue Vuohijärven koillisrannalla. Kohde sijaitsee harjujaksolla Orilammen
lomakeskuksen pohjoispuolella Repoveden kansallispuiston läheisyydessä. Kohde
soveltuu mm. vesiretkeilyyn.
Koko:
87 ha
Varustelu:
Arvotekijät
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Kohde sijaitsee Repoveden kansallispuiston läheisyydessä
Reitit:
Melontareittejä
Savonselän melontarengas

Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

62

Kirjokiven ulkoilualue
Yleiskuvaus:
Kohde sijoittuu Kirjokiven kartanon alueelle Tihvetjärveen pistävässä niemessä
Repoveden kansallispuiston laidalla. Alueella toimii tällä hetkellä ravintola- ja
matkailualan yritys. Urheilukenttä sijaitsee kohteen pohjoispuolella. Kartanon
aikanaan kuuluisassa puistossa oli mm. tekolampia, tennis- ja golfkentät, huvimaja ja
pieni kappeli, joka on edelleen paikallaan. Alue oli pitkään Kouvolan kaupungin
omistuksessa ja siellä toimi kesäsiirtola.
Koko:
24 ha
Varustelu:
Alueella toimii tällä hetkellä ravintola- ja matkailualan yritys
Urheilukenttä
Ympäristö:
Historiallinen puistoluonto
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Kohde sijaitsee Repoveden kansallispuiston laidalla
Reitit:
Repoveden reitit
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

63

Verlan ympäristö
Yleiskuvaus:
Verlan UNESCO tehdasmuseokohteen läheisyydessä oleva retkeilyalue. Verla on
kansainvälisesti ainutlaatuinen autenttinen tehdasmuseo. Tehtaan ympäristöllä on
huomattava virkistyskäyttöarvo.
Koko:
98 ha
Varustelu:
Metsäpolkuja
Arvotekijät:
UNESCON maailmanperintökohteen välitön ympäristö
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kivikautis-varhaismetallikautinen kalliomaalaus / muinaisjäännös
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Reitit:
Savonselän melontarengas
Ylimaakunnalliset reitit: E 6 /E 10 Euroopan kaukovaellusreitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

64

Kyykosken retkeilyalue
Yleiskuvaus:
Laaja ja luonnonkaunis retkeilyalue Valkealan reitin varrella. Valkealan reitti (=
Väliväylä) on erityistä suojelua vaativa vesistö ja sen merkitys virkistykseen ja
matkailuun on ylimaakunnallinen. Retkeilyalue sijaitsee erittäin kauniilla
harjuselänteellä.
Koko:
156 ha
Varustelu:
Metsäpolkuja, yksinkertaisia rantautumispaikkoja
Lähialueen osakaskunnat ovat perustaneet 1999 Kyykosken viehekalastusalueen, joka
hoitaa viehe- ja perhokalastuksen Kannuskosken ja Taikinakosken välisellä alueella Väliväylässä. Viehekalastusalue on laatinut kehittämishankkeen, jolla muodostetaan kestävän
kehityksen omaava erityiskalastusalue rakentamalla alueelle tarvittavat jätehuolto, sääsuojat, tulentekopaikat ja kulkureitit, jotka palvelevat kalastajia, matkailuyrittäjiä, retkeilijöitä ja paikallisia asukkaita. Uudet sillat yhdistävät Valkealan ja Luumäen kuntien
retkeilyreitit toisiinsa.
Arvotekijät:
Harjujen ja maiseman suojelualue
Erityistä suojelua vaativa vesistö
Luontomatkailun vetovoima-alue
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Valkealan reitti, Väliväylä)
Reitit:
Valkealan reitti (Väliväylä)
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

65

Korppisaari, Lehtisaari
Yleiskuvaus:
Repoveden erämaan retkeilysaaria Hillosensalmen itäpuolella.
Koko:
105 ha
Varustelu:
Luonnontilassa
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Repoveden kansallispuiston välittömässä lähiympäristössä
Reitit:
Pohjois-Valkealan reitit
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
VR

66

SEUTUKAAVAN MAA- JA METSÄTAOUSVALTAISET ALUEET
JOILLA ON ULKOIN OHJAAMISTARVETTA (MU -ALUEET)

67

Anjalankoski

68

MU Muhniemen harjualue
Yleiskuvaus:
Kulttuurimaisemaan liittyvä ulkoilualue, joka on myös harjujen suojelun- ja
moninaiskäytön kannalta merkittävä. Kohde käsittää pienen harjanteen, harjukummun
sekä harjutasanteen. Alueella on urheilukenttä. Urheilukentän ympärillä on
kangasmetsiä. Alue sijaitsee Muhniemen kylän pohjoisosassa ja Junkkarinvuoren
lounaispuolella.

Koko:
7 ha
Varustelun:
Urheilukenttä
Ympäristö:
Sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Valtakunnallisen harjututkimuksen mukaan suojelu- ja moninaiskäytön kannalta
merkittävä harjualue.
Reitit:
ei ole
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

69

Turpaan myllyseutu
Yleiskuvaus:
Summanjoen varrelle 1890-luvulla rakennettua Turpaan mylly ja sen ympäristö.
Alueella sijaitsee vuonna 1890 räjähtäneen Turpaan ruutitehtaan rauniot. Sekä
jokimaiseman- että luonnon- ja kulttuurihistorian kannalta arvokas alue. Alueen
keskellä on yksi mökki.
Koko:
7 ha
Varustelu:
Mylly ja sen ympäristö kunnostettiin yhdessä Stora Enson ja Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksen kanssa vuosina 2005–2006. Nykyisin alue on Stora Enson
omistuksessa. Rauniot ovat metsien peittämää. Maasto on vaikeakulkuista.

Ympäristö:
Rakennushistoriallisia kohteita
Reitit:
Summajoen melontareitti (ei virallinen reitti)
Kehittämistarpeet:
Polun tekeminen, Summajoen melontareittien kunnostus
Seutukaava:
MU

70

Saaramaan harjualue
Yleiskuvaus:
Harju- ja ulkoilualue Saaramaan kyläalueen luoteispuolella. Alue sijoittuu seurantalon
ja Lampsinmäen urheilukentän väliin. Alueella kasvaa tavanomainen mäntykangas ja
se sopii kyläalueen lähiulkoilualueeksi.
Koko:
35 ha
Varustelu:
Alueella on hiekkapohjaisia metsäteitä ja metsäpolkuja. Lampsinmäen urheilukenttä
alueen pohjoisreunalla on kohtuullisessa kunnossa.
Ympäristö:
Valtakunnallisen harjututkimuksen mukaan suojelun- ja moninaiskäytön kannalta
merkittävä harjualue.

Reitit:
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

71

Saaramaan järven erämaa-alue
Yleiskuvaus:
Kohde on monin paikoin luonnontilassa oleva erämaaluontoinen metsä- ja järvialue.
Koko ympäristö on maisemiltaan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ja
se soveltuu hyvin erämaaluonteiseen ulkoiluun ja erämatkailuun. Alue on osaa laaja
erämaa- ja ulkoiluvyöhykettä, joka muodostaa harvinaisen ja vähintään
maakunnallisesti arvokaan luonnonaluekokonaisuuden. Suurella osalla Anjalan
kaupungin omistamista alueista on ollut viime vuosina kiistanalaisia rakentamis- ja
kaavoitushankkeita.
Koko:
1 117 ha
Varustelu :
metsäteitä ja polkuja
Ympäristö:
Luonnon ja maiseman kannalta arvokas erämaaluontoalue
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Reitkalli - Saaramaan erämaa- ulkoilu- ja viherkäyttävää)
Reitit:
ei ole
Kehittämistarpeet:
soveltuu hyvin erämaaluonteiseen ulkoiluun ja erämatkailuun
Seutukaava:
MU

72

Iitti

73

Vuorenmäki ja Taasianjokilaakso
Yleiskuvaus:
Viljelymaiseman reunalla sijaitseva rehevä jokilaakso, johon liittyy luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita sekä taponlehtilehtoja.
Savilakeuden jokimeanderit ovat hyvin säilyneet ja antavat Kymenlaakson maisemalle
omaleimaisen ja ainutlaatuisen kuvan. Arvokkaat lehtoalueet sijaitsevat erityisesti
kapealla kaistaleella joenuomien molemmin puolin.
Koko
241 ha
Varustelu:
Alueella on vain pieniä ulkoilupolkuja ja metsäteitä. Alue on osittain vaikeakulkuinen.
Ympäristö:
Alueen sisällä on Natura 2000 verkostoon kuuluvia kohteita (FI0404002 Kaalijoen,
Pyydysmäen, Kontojan ja Saviojan taponlehtilehdot).
Kohteen eteläosassa sijaitsee osittain maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella
(Haapa-Kimola).
Suojelun kannalta maakunnallisesti arvokas kallioalue (Vuorenmäki)
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokaita lehtoalueita: Suomen ainoa
luontainen taponlehden esiintymisalue.
Reitit:
ei ole
Kehittämistarpeet:
Alueella on potentiaali ulkoilun ja matkailun vetovoima-alueeksi / MU alueen
laajeneminen eteläsuuntaan.
Seutukaava:
MU

74

Kellonniemi-Hosinmaa
Yleiskuvaus:
Luonnon ja maiseman kannalta arvokas kallioalue. Kohde sijoittuu Natura 2000
kohteen ympärille (Kelloniemi FI0404007), jossa on merkittävien luonnonarvojen
lisäksi myös esihistoriallisia kalliomaalauksia. Ulkoiluun ja retkeilyyn soveltuva
kohde.
Koko:
568 ha
Varustelu:
Luonnontilassa
Ympäristö:
Kohde sijoittuu Natura 2000 -kohteen ympärille (Kelloniemi FI0404007).
Rajautuu suojelun kannalta maakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle (Iso
Haukkavuoren kallioalue).
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde lähiympäristössä.
Reitit:

Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

75

Veljestenharju, Puustellinsaari
Yleiskuvaus:
Retkeilyn kannalta merkittävä ranta- ja harjualue. Alue liittyy välittömästi
Veljestenharjun virkistysalueeseen.

Koko:
85 ha
Varustelu:
Ei palvelurakenteita. Pieniä metsäpolkuja ja metsäteitä.
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Reitit:
Ylimaakunnallinen melontareitti

Kehittämistarpeet:
Kohteen lähiympäristö (Inkerinmaan niemi) on maisemaltaan poikkeuksellisen kaunis
ja kuuluu maakunnan ulkoilun ja matkailun vetovoima-alueeseen. Alueella on vapaita
ja yleisessä käytössä olevia ranta-alueita. Niiden merkitys korostuu esim. melonta ja
veneretkeilyä sekä luontomatkailua ajatellen.

Seutukaava:
MU

76

Iso Valkjärvi, Pikijärvi
Yleiskuvaus:
Luontosuhteiltaan merkittävä ranta- ja kallioaluekokonaisuus joka soveltuu hyvin
ulkoiluun ja veneretkeilyyn.
Koko:
666 ha
Varustelu
Metsäteitä, metsäpolkuja
Ympäristö:
Lähes koko kohde on suojelun kannalta arvokas kallioalue (Korttelistonvuori)
Maakunnallisesti merkittävä maisema-alue kohteen eteläpuolella.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Melontaretkeilyä palveleva alue. Aluevarauksen ehdotus: 1=1 kallioaluerajauksen
kanssa

Seutukaava:
MU

77

Hiisiöistenlammi- Arrajärvi
Yleiskuvaus:
Suureksi osaksi Iitin kunnan omistama laaja metsä ja kallioalue. Alueen vaihteleva
topografia, vesistöt ja vähäinen asutus antavat alueelle erämaakaltaisia piirteitä. Alue
soveltuu hyvin retkeilyyn ja luontomatkailuun. Maisemallisesti poikkeuksellisen
arvokas osa-alue Kymijoen uomalla (Mankalan koskiseutu)
Koko:
2140 ha
Varustelu
Metsäteitä, metsäpolkuja
Ympäristö:
Laaja yhtenäinen luontoalue.
Alueen keskellä sijaitsee Kärmesniemen kallion Natura 2000 -kohde (FI0404006).
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Reitit:
Kymijoen melontareitti
melontareitit
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

Kärmesniemen lähellä

Mankalan alueella

78

Suokkionpohja-Haukkavuoren kallioalue
Yleiskuvaus:
Luonnon- ja maiseman suojelun kannalta arvokas kallioalue. Kotojärven rantaa
reunustaa jyrkänteisenä kohoava kallioalue, joka hallitsee selvästi järven rannoilla
olevaa viljelyaukeamaa.
Koko:
120 ha
Varustelu
Metsäteitä, metsäpolkuja
Ympäristö:
Suojelun kannalta maakunnallisesti arvokas kallioalue (Haukkavuoren kallioalue).
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Reitit:
Melontareitit
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

79

Kaitaanmäen kallioalue
Yleiskuvaus:
Kaitaanmäen kallioalue on laaja kallio- ja ranta-aluekokonaisuus Pyhäjärven
länsiosassa. Kohde sijaitsee tunnetun Hiidenvuoren suojelualueen ja retkeilyalueen
läheisyydessä. Kohde sisältää luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaan
Mäyrävuoren. Kohteen eteläosassa on kunnan omistuksessa olevia
kesänviettopaikkoja. Alueella on toiminut aikaisemmin laaja lasten kesäsiirtola.
Koko:
130 ha
Varustelu
Metsäteitä, metsäpolkuja, kunnan omistama mökkialue
Ympäristö:
Sisältää suojelun kannalta maakunnallisesti arvokkaan kallioalueen (Mäyrävuori).
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Sijaitse Hiidenvuoren alueen tuntumassa, joka on maakunnallisesti merkittävä
retkeilykohde.
Reitit:
Melontareitit
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

80

Käänistö
Yleiskuvaus:
Laaja luonnonkaunis kallio- ja metsäalue. Avoimet kalliot ja moreenimuodostumat
erottuvat runsaina läheisille vesialueille ja sulautuvat osaksi hyvin kallioista ja
vaihtelevaa järvimaisemaa. Eri puolilta laajaa kalliomaastoa avautuu rantajyrkänteiden
päältä monipuolisia ja kauniita näköaloja mm. Kymijokiuomaan ja Kettujärven
järvimaisemaan.
Koko
559 ha
Varustelu
Metsäteitä, metsäpolkuja
Ympäristö:
Sisältää suojelun kannalta arvokkaan kallioalueen (Huhkaimenvuoren kallioalue, sekä
Aittakallion kallioalue).
Alueella on muinaismuistolain mukaan suojeltavia kohteita.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue.)
Reitit:
Kymijoen melontareitti
Kehittämistarpeet:
Reittien kehittäminen / ylläpitäminen
Seutukaava:
MU

81

Mankalan voimalaitosympäristö (Leininselän itäranta)
Yleiskuvaus:
Ulkoilun ja maisema-arvoiltaan merkittävä ranta-alue

Koko:
263 ha
Varustelu
Metsäpolkuja
Ympäristö:
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde alueen luoteisrajalla.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Reitit:

Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

82

Marjovuoren ympäristö
Yleiskuvaus:
Marjovuoren alue sisältää kallioalueita ja luhta-alueita Kymijoen tuntumassa. Alue
kuuluu Natura 2000 verkostoon. Kallioalueen geologisesti arvokkain osa-alue on
massiivinen silokalliopintainen länsijyrkänne sekä kallioalueen sisäiset pienet ja
edustavat jyrkännemuodot.
Koko:
118 ha
Varustelu:
metsäpolkuja
Ympäristö:
Sisältää Natura 2000 kohteen: Marjovuori (FI0404009).
Sisältää suojelun kannalta arvokkaan kallioalueen: Marjovuori kallioalue,
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Reitit:
Kymijoen melontareitti
Kehittämistarpeet:
Arvioidaan Natura 2000 hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä
Seutukaava:
MU
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Kuusankosken itäpuolen metsäalueet
Yleiskuvaus:
Pohjois-Kymen kaupunkiseudun kannalta tärkeä ulkoilualue. Alue koostuu pääosin
laajoista talousmetsistä ja se liittyy idässä Kuusankosken Rekolan urheilupuistoon.
Alueen länsiosassa on Natura-2000 kohde sekä harjujen suojelukohde.
Koko:
2144 ha
Varustelu:
Metsäteitä ja polkuja / idässä talvisin latuja
Ympäristö:
Alueen keskellä sijaitsee Natura 2000 alue (Kukkomäen metsä).
Sisältää arvokkaan harjualueen (Linnankukkura).
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde.
Reitit:
Ylimaakunnalliset vaellusreitit
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

84

Elimäki

85

Nikkarinmäki
Yleiskuvaus:
Maaseudun maisemissa sijaitseva metsäinen ja maisemallisesti paikallisesti merkittävä
harjukumpu. Alueella on ulkoiluun soveltuvia polkuja. Kohteella on toiminut
aikaisemmin tanssilava. Paikoittain soranottoa.
Koko
9 ha
Varustelu:
Ei erityisiä varusteluita. Tanssilava ei ole enää käytössä. Entistä kuntopolkua ei ole
ylläpidetty.
Ympäristö:
Harjujen suojelun ja moninaiskäytön kohde.
Kohde sijaitse maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajalla.
Reitit:
ei ole
Kehittämistarpeet:
soveltuu lähivirkistykseen
Seutukaava:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai
ympäristöarvoja (MU).
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Tuoresmäki
Yleiskuvaus:
Maisemallisesti ja suojelun kannalta merkittävä kallio- ja ulkoilualue, josta on hienot
näköalat Villikkalan peltoaukion pohjoispuolelle.

Koko:
28 ha
Varustelu:
Alueella on pieniä metsäpolkuja.
Ympäristö:
Suojelun kannalta arvokas kallioalue (Mukulakallio).
Sijaitsee suurimalla osalla arvokkaalla maisema-alueella.
Reitit:
ei ole
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai
ympäristöarvoja (MU).
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Rappukallio
Yleiskuvaus:
Laaja metsäinen kallioalue Elimäen kirkonkylän läheisyydessä.
Koko:
45 ha
Varustelu
Alue on omatoimisesti liikkujien, retkeilijöiden ja metsästäjien käytössä.
Ympäristö:

Reitit:
Ylimaakunnallinen polkupyöräreitti
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai
ympäristöarvoja (MU).
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Pyhtää

89

Tammijärven itäranta (Koivuviikin virkistysalue)
Yleiskuvaus:
Kunnan ylläpitämä virkistysalue. Virkistys- ja ulkoilukäytön sekä maiseman kannalta
merkittävä ranta- ja kallioalue. Melontareitin rantautumis- ja levähdyspaikka.
Maisemallisesti arvokkaita kalliorantaseinämiä. Alueen pohjoisosaan on rakennettu
mökkejä.
Koko:
107 ha
Palvelutaso ja kunto:
Uusi grillikatos, pukuhuone, WC, roskikset, P-alue.
Osa rakenteista ja rakennuksista vaati kunnostusta, erityisesti vanhat laiturirakenteet.
Ympäristö:
Kohde rajautuu Natura 2000 -kohteeseen (Kymijoki)
Valkmusan kansallispuistoon on matka noin 3 km. Koivuviikin virkistysalueen ja
kansallispuiston välillä on yhtenäinen ja metsäinen viheryhteys.
Kohde sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-alueella (Kymijoen
laakso).
Kohde toimii osana Kymijoen Tammiranta – Valkmusa – Mussalo
viherväyläverkostoa.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Kymijoen laakso)
Reitit:
Ylimaakunnallinen reitti (Kymijoen Melontareitti)
Kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet:
- Rakenteiden (laiturien) kunnostus
- Viheryhteyden säilyttäminen Valkmusan kansallispuistoon
- Viherverkosto koostuu yhtenäisistä metsä- ja suoalueista
Seutukaava:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai
ympäristöarvoja (MU), ”Tammijärven itäranta”
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Pyhtään ranta- ja saaristoalueita
Yleiskuvaus:
Tyypillistä saaristoluontoa Munapirtinsaaren ja Pyhtään kaakkoisrannikon edustalla.
Alue on monipuolista rannikkoluontoa sekä monin paikoin myös arvokasta
harjuluontoa hiekkarantoineen. Alueelle on kaavoitettu monin paikoin loma-asuntoja.
Koko:
10180 ha
Varustelu :
Alueella on vuokramökkejä. Mäntyniemen lomakeskus sijaitse kohteen läheisyydessä.
Alue rajautuu Flakanäsin uimarantaan / virkistysalueeseen.
Ympäristö:
Alueella sijaitsevat geologisesti, maisemallisesti, kasvitieteellisesti ja monikäytön
kannalta merkittäviä harjualueita (Sommarön harjualue / paikallisesti merkittävä;
Flakanäsrevet- Hässjeudden harjualue / alueellisesti - paikallisesti merkittävä;
Verssonkangas / alueellisesti - paikallisesti merkittävä).
Alue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.
Alueella on muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde.
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Kehittämistarpeet:
Aluetta uhkaa rakentaminen ja sen myötä vapaiden alueiden sulkeutuminen.
Seutukaava:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai
ympäristöarvoja (MU).
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Kaunissaaren ulkoilualue
Yleiskuvaus:
Retkeilyyn soveltuva ja luonnonarvoja käsittävä metsä- ja ranta-alue Kaunissaaressa
Koko:
ha
Palvelutaso ja kunto:
Kohteen eteläpuolella sijaitsee Kaunissaaren satama ja kylän monipuoliset
matkailupalvelut. Kylän rannassa on hyvä satama, jossa kaikki peruspalvelut (ei
polttoainetta). Kylässä on kauppa ja saaristolaismuseo, ravintola sekä Itäisen
Suomenlahden kansallispuiston Infotupa.
Ympäristö:
Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Kaunissaaren - Suurkarin harjualueella.
Alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella (KaunissaariRistisaari).
Alueella on merkittäviä luonnonesiintymiä: mm. harvinainen lajisto, muinaisrannat,
pirunpelto.
Alueella on paikallisesti arvokas perinnebiotooppi (Kaunissaaren peltoniitty).
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde.
Alue sijaitsee Itäisen Suomenlahden kansallispuiston läheisyydessä.
Reitit:
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Ulkoilupolkuja
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU
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Järvensuo
Yleiskuvaus:
Järvensuo on laaja luonnontilainen suoalue Pyhtään Korkiaharjun itälaidalla. Kohde
sijaitse Etelä-Kymenlaakson suovyöhykkeellä ja on nykyään osa Kymijoen Natura
2000 aluetta.
Koko:
98 ha
Varustelu:
kohde on luonnontilassa
Ympäristö:
Kohde on sisällytetty Natura 2000 verkostoon (Kymijoki)
Reitit:
ei ole
Kehittämistarpeet:
Virkistyskäyttöä ohjaa Natura 2000 –verkoston aluekohtainen hoito- ja
käyttösuunnitelma.
Seutukaava:
MU
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Putinsaari
Yleiskuvaus:
Puntinsaari on luonnontilainen metsäinen saari Kymijoen Ruotsinpyhtään haaran
alajuoksulla. Ympäristöä leimaa erämaakaltaiset piirteet. Kohde esitettiin
seutukaavassa MU -alueena, mutta se on nykyään osa Kymijoen Natura 2000 aluetta.
Koko:
471 ha
Varustelu:
Kohde on pääosin luonnontilassa.
Ympäristö:
Kohde on sisällytetty Natura 2000 verkostoon (Kymijoki).
Alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Kymijoen laakso).
Rakennuskulttuurininventoinnin kohde (Klåsarö).
Reitit:
ei ole
Kehittämistarpeet:
Virkistyskäyttöä ohjaa Natura 2000–verkoston aluekohtainen hoito- ja
käyttösuunnitelma.
Seutukaava:
MU
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Uusia kohde-ehdotuksia:

Nimi:
Lovinsteininvuori Tonttuvuori
Sijainti:
Lovinsteininvuoren ja Tonttuvuoren alue Kehäsalmen itäpuolella / Kiviniemen
kaakkois-osassa.
Arvotekijät:
Laaja ja maisemallisesti arvokas ja lähivirkistykseen soveltuva kallioalue
Suomenlahden rannikolla.
Kauniita näköaloja saaristoon
Alueen läpi kulkee polku, joka yhdistää Kiviniemeen menevän metsätien ja
Munapiirtiin menevän metsätien muodostaen suoran kävelyreitin Heinlahdelta
Munapirtiin
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Virolahti

96

Santasaari, Ruissaari, Niinisaari
Yleiskuvaus:
Veneretkeilyalue, johon kuuluu Santasaari, Ruissaari, Niinisaaria ja Hästholmi- saari.
Ruissaaren ja Santasaaren rannat ovat pääosin rakennettuja. Mökkejä on myös
Niinisaaressa. Hästholmin saari on rakentamaton. Monin paikoin on Salpalinjan
linnoitusrakenteita, kuten kallioon hakattuja juoksuhautoja. Erityisesti Niinisaaressa
on kauniita hiekkarantoja. Ruissaaren länsipuolella on kaunis kallioalue ja
rakentamattomia ranta-alueita.
Koko:
1 456 ha (pääosin vesialueita)
Varustelu:
Rantautumispaikkoja, muuten ei yleistä virkistyskäyttöä palvelevia varusteluita
Ympäristö:
Sijaitsee Itäisen Suomenlahden kansallispuiston rajalla (Natura 2000)
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Yleisten virkistyskäyttöedellytyksien kehittäminen / kävijävirtojen ohjaus
Seutukaava:
MU
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Virolahden saaristo
Yleiskuvaus:
Kohde on Itäisen Suomenlahden kansallispuistosta Virolahden kuntakeskustaan asti
ulottuva saaristovyöhyke. Alue kattaa lukuisten saarten lisäksi kapean
rantavyöhykkeen mantereella. Kohde sopii hyvin veneretkeilyyn ja luontomatkailuun.
Virolahden saaristo on yksi maan parhaimmista lintujen tarkkailupaikkoista. Alueen
rajalla on kolme lintutornia. Kohteella on lisäksi historiallisesti merkittäviä
kivilouhintapaikkoja.
Koko:
5 784 ha (pääosin vesialueita)
Varustelu:
Lintutorneja
Venevalkama (Hurpun satama)
Ympäristö:
Rajautuu Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon ja Natura 2000- kohteeseen.
Rajautuu Kirkon- Vilkkilänturan Natura 2000- kohteeseen, joka on yksi
Kymenlaakson kolmesta RAMSAR kosteikoista (RAMSAR= sopimus kosteikkojen ja
vesialueiden kansainvälisestä suojelusta).
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde (Suuri Lakasaari).
Alueen pohjoisosassa alue kuuluu valtakukunnallisesti merkittävään maisemaalueeseen (Vaalimanjoen laakso).
Kohteen ympäristössä on historiallisesti merkittäviä kivilouhintapaikkoja.
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää – Kotka – Hamina - Virolahti (noin 110 km).
Suomenlahden veneilyn runkoväylä.
Kehittämistarpeet:
Korppisaaren ja Tuuholmen virkistysalueen kehittäminen (osoitettu
kuntakaavoituksessa virkistysalueeksi)
Seutukaava:
MU
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Uusia aluevarausehdotuksia:

Nimi:
Vahtivuori
Luonne
Talousmetsä- ja kallioalue harjun oppimiskeskuksen läheisyydessä.
Sijainti:
Kohde on valtion omistuksessa ja sijaitsee Harjun oppilaitoksenkoillispuolella.

Arvotekijät:
Alueen läpi kulkee ylimaakunnallisesti arvokas reitti (Salpapolku).
Alueella on Salpalinjan rakenteet (korsu), WC, telttailualue, laavu ja tulentekopaikka
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Hamina

100

Heinälampien eräalue
Yleiskuvaus:
Kohde on monin paikoin luonnontilassa oleva erämaaluontoinen metsä- ja järvialue.
Koko ympäristö on maisemiltaan ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas.
Kohde soveltuu hyvin erämaaluonteiseen ulkoiluun ja erämatkailuun. Alue on osa
laajaa erämaa- ja ulkoiluvyöhykettä, joka muodostaa harvinaisen ja vähintään
maakunnallisesti arvokaan luonnonaluekokonaisuuden.
Koko:
294 ha
Varustelu:
Heinlammen luontopolut, laavu ja tulentekopaikka

Ympäristö:
Luonnon ja maiseman kannalta arvokas erämaaluontoalue.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Reitkalli - Saaramaan erämaa- ulkoilu- ja viherkäyttävää).
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU
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Kallaanmäki
Yleiskuvaus:
Maaseudun asumis- ja tiemaisemassa sijaitseva, ympäristöstään jyrkästi kohoava
kallio- ja harjumuodostuma Onkanmaan järven eteläosassa.
Koko:
17 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Kohteen pohjoispuoli sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle kulttuurimaisemaalueelle.
Rajautuu pohjoisosassa Natura 2000- kohteeseen: Onkamaanjärvi- Haudansyvä.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU
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Korkeussaari, Pakaskeri
Yleiskuvaus:
Saariston veneretkeilykohde
Koko:
195 ha
Varustelu:
luonnontilassa /mökit
Ympäristö:
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU
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Santanen, Pyötsaari
Yleiskuvaus:
Ulkoilualue, johon sisältyy kallioiden ja harjujen suojeluarvoja. Pyötsaaren rannat
ovat lähes kokonaan rakennettuja, Santasen niemellä on vielä rakentamattomia rantaalueita.
Koko:
221 ha
Varustelu
Loma-asutus, Santaniemi osin luonnontilassa
Ympäristö:
Maakunnallisesti arvokas kallioalue (Tontinvuori)
Reitit:
Suomenlahden melontareitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.
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Rakinlahti, Reiviikinlahti
Yleiskuvaus:
Ulkoiluun soveltuva alue meren äärellä, joka liittyy lännessä Rakinvuoren Kallio ja
virkistysalueeseen.
Koko:
404
Varustelu:
Loma-asutusta rannoilla
Ympäristö:
Luonnonarvoiltaan monipuolinen merenrantavyöhyke. Paikoin rakentamatonta.
Reitit:
Suomenlahden melontareitti
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.
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Merkjärven retkeilyalue
Yleiskuvaus:
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas, kallioiden, järvien ja metsien
muodostama vyöhyke. Alue soveltuu hyvin retkeilyyn ja sisältää Natura 2000verkoston alueen. Kohteella on laajoja maakunnallisesti arvokkaita kallioalueita (noin
390 ha)sekä monipuolisia lehtoja ja luonnontilaisia puroja (esim. Sahaojan puro sekä
Sahaojan varressa oleva Kyijynmäen puronvarsilehto). Alue liittyy laajan
erämaaluonteiseen viherväylään, joka ulottuu Etelä-Kymenlaakson halki Reitkallista
Saaramaalle.
Koko:
2083 ha
Palvelutaso ja kunto:
Silianvuorella leirikeskus
Polkuja, laavu ja nuotiopaikka
Ympäristö:
Alue sisältää Sikovuoren Natura 2000 -kohteen (FI0425007).
Sisältää lukuisia suojelun kannalta arvokkaita kallioalueita: Suuren Sikovuoren
kallioalue, Merkjärven itäpuolen kallioalue, Viitavuori- Vesooksenmäki, Korkiavuori
sekä Syväsuonmäki.
Luonnon ja maiseman kannalta arvokas erämaaluontoalue.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Reitkalli - Saaramaan erämaa- ulkoilu- ja viherkäyttävää).
Sisältää Partonkankaan vanhojen metsien suojelukohteet (yksityinen suojelualue).
Sahaoja on yksi Suomen kolmesta tunnetusta uhanalaisen eteläntytönkorennon
(Coenagrion puella) elinympäristöistä.
Rajoittuu etelässä maakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisema-alueeseen.
Muinaismuistolain mukaan suojeltavia kohteita alueen eteläosassa.
Syvänsuonmäellä on yksi maakunnan upeimmista pirunpelloista.
Rajoittuu Pienelle Kannusjärvelle, joka on maakunnallisesti arvokas lintuvesi.
Reitit:
Seudullisia vaellusreittejä ja luontopolku
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU
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Kitulan pohjoispuolinen kallio- ja metsäalue
Yleiskuvaus:
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas erämaaluonnon vyöhyke. Alue
liittyy laajaan erämaaluonteiseen viherväylään, joka ulottuu Etelä-Kymenlaaksoa halki
Reitkallista Saaramaalle. Alue soveltuu retkeilyyn.

Koko:
592 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Suojelun kannalta arvokkaita kallioalueita: Vuorilammen kallioalue.
Rajoittuu etelässä maakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisema-alueeseen.
Luonnon ja maiseman kannalta arvokas erämaaluontoalue.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Reitkalli - Saaramaan erämaa- ulkoilu- ja viherkäyttävää).

Reitit:
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU
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Jaala

108

Haukilahdenvuoren kallioalue
Yleiskuvaus:
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallio- ja ranta-alue Karijärven
itäpuolella. Alue muodostuu luode-kaakko- suuntaisista jyrkänteisistä
kallioselänteistä, joiden välisessä notkelmassa on kurumainen laakso. Jyrkänteen alla
on monin paikoin lehtolaikkuja ja lehmuskasvustoja. Haukilahdenvuoren
länsijyrkänteen reunalta on upea saaristojärvimaisema lounaan suuntaan. Järven
rannoilla on runsaasti kesämökkejä.
Koko:
401 ha
Palvelutaso ja kunto:
Ympäristö:
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti arvokas kallioalue
(Haukilahdenvuori-Halttarinvuori).
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Muinaismuistolain mukaan suojeltava kohde alueen luoteisrajalla.
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Myös Möllövuoren kallioalue kohteen pohjoispuolella soveltuu ulkoiluun.
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.
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Hintterinsaari, Kapasaari
Yleiskuvaus:
Vesiretkeilyn kannalta arvokkaita Vuohijärven pohjoisosan saaria. Saarissa on
mökkejä. Kohde sijaitsee Repoveden kansallispuiston läheisyydessä ja soveltuu hyvin
veneretkeilyyn.
Koko:
142 ha (suurin osa vesistö-alueita)
Varustelu:
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Kohde sijaitsee Repoveden kansallispuiston läheisyydessä.
Reitit:
Melontareittejä
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
vapaiden ranta-alueiden säilyttäminen
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.
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Lahnavuoren kallioalue
Yleiskuvaus:
Ison Lahnajärven rannalla metsäisessä maastossa oleva pieni jyrkänteinen vuori.
Kohteelta avautuu erinomainen näköala kalliorantaiselle järvelle.
Kallionaluslehtolaikkuja esiintyy monin paikoin.
Koko:
15 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti arvokas kallioalue
(Lahnavuori).
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.
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Santalahden ranta-alue
Yleiskuvaus:
Retkeilyyn soveltuvia Vuohijärven ranta-alueita
Koko:
404 ha
Palvelutaso ja kunto:
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Kohde sijaitsee Repoveden kansallispuiston läheisyydessä.
Reitit:
Savonselän melontarengas
Melontareittejä
Kehittämistarpeet:
Veneretkeilyvarusteiden rakentaminen
Seutukaava:
MU
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Luokkaanvuoren kallioalue
Yleiskuvaus:
Pyhäjärven rannalla peltoalueiden reunalla oleva kallioselänne Jaalan kirkonkylän
läheisyydessä. Rajautuu ensimmäisen kaavavaiheen MY alueelle.
Koko:
53 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti arvokas kallioalue
(Loukaanvuori).
Kallioperä on harvinainen tummanruskea sarvivälkerapakivigraniitti.
Reitit:
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU
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Häkäläniemen ranta-alue
Yleiskuvaus:
Luonnontilainen metsä- ja ranta-alue. Alueen läpi virtaa pieni luonnontilassa oleva
puro. Kohde rajautuu pohjoisessa Niskanjärven Natura 2000 –kohteeseen.
Erämaaretkeilyyn sopiva kohde.
Koko:
77 ha
Varustelu:
Luonnontilassa
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Kohde rajautuu pohjoisessa Niskanjärven Natura 2000 –kohteeseen.
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU
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Iso Ruhmaan kallioalueet
Yleiskuvaus:
Maisemallisesti ja luontoarvoiltaan merkittävä kapeiden järvialueiden rajamaa
kallioalue, jossa kauniita erämaaluontoisia ja luonnontilaisia osa-alueita
monimuotoisine biotooppeineen. Kohde sijaitsee Jaalan kirkonkylän koillispuolella.
Alue soveltuu vaihtelevan topografian ja vesistöjen runsauden takia hyvin
erämaaretkeilyyn ja virkistykseen. Alueella on säilynyt rakentamattomia ranta-alueita
mm. ylimaakunnallisen melontareitin varrella. Yli puolet koko alueesta on arvioitu
maakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi.
Koko:
869 ha
Palvelutaso ja kunto:
ei ole
Ympäristö:
Suojelun kannalta maakunnallisesti arvokas kallioalue (Iso Ruhmaksen kallioalue).
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Reitit:
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU
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Kimmolan kulttuurimaisema- ja kallioalue
Yleiskuvaus:
Kulttuuri- ja luonnonmaiseman kannalta maakunnallisesti arvokas ympäristö.
Keskeisiä maisema-elementtejä ovat Kimmolan kanava rantaniittyineen sekä kanavan
molempiin puolin nousevat kallioalueet. Kimolan kanava oikaisee ns. Kymijoen
mutkan Kimolan ja Vuolenkosken välillä. Kanavalla on pituutta 7 km ja siinä on 12
metriä korkea pato, jonka alapuolelle tukkiniput ennen siirrettiin suurilla nostureilla.
Kohde on matkailun kannalta merkittävä.
Koko:
1 688 ha
Varustelu:
Kimmolan venelaituri ja kylän palvelut
Ympäristö:
Suojelun kannalta maakunnallisesti arvokas kallioalue (Kimmolan kanavan kallioalue
sekä Kimmolanlahden kallioalue).
Maakunnallisesti merkittävä maisema –alue.
Maakunnalliseti arvokas perinnebiotooppi (Kukulinnan laidun).
Reitit:
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

116

Siikakosken ranta-alueet
Yleiskuvaus:
Vesiretkeilyn ja maisemansuojelun kannalta merkittävä vesistö- ja rantaaluekokonaisuus. Kohde on ylimaakunnallisen melontareitin pääväylä Vuohijärveltä
etelään. Alueella sijaitsee Siikakosken voimalaitos.
Koko:
202 ha
Palvelutaso ja kuntoa
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue)
Reitit:
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

117

Verla-Saanjärvi
Yleiskuvaus:
Vesiretkeilyn, matkailun- ja maiseman kannalta arvokas kohde Verlan UNESCO
kohteen lähiympäristössä. Alueen kautta kulkee ylimaakunnallisia reittejä
(vaellusreitti, melontareitti). Alue on osa ulkoilualuevyöhykettä, joka yhdistää
maakunnan tärkeimpiä matkailun vetovoima-alueita (Repoveden kansallispuisto ja
Verlan tehdasmuseo).
Koko:
289 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Reitit:
E6 / E 10 Euroopan kaukovaellusreitti
Savonselän melontarengas
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

118

Kotka

119

Viikarinsaari
Yleiskuvaus:
Veneretkeilykohde Mussalon sataman eteläpuolella. Kohteeseen kuuluvat myös
Lellerit ja Silakkasaaret. Kaikissa saarissa on runsaasti loma-asuntoja.
Koko:
1089 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää-Kotka-Hamina-Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

(MU Marinkylä)
Yleiskuvaus:
Käsitelty pääosin ensimmäisen maakuntakaavavaiheen yhteydessä.
Palvelutaso ja kunto:
Ympäristö:
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:

120

Vartioisvuori, Mäyrävuori, Vehkovuori
Yleiskuvaus:
Maisemallisesti ja ulkoilun kannalta merkittävä kallioalue, joka liittyy länsiosassa
välittömästi Kymijoen koskimaisemaan. Näkyvyys laelta metsäiseen maisemaan on
hyvä. Vartioisvuorelta avautuu näköaloja Kymijokiuomaan aivan Kultakoskeen
saakka. Kohde sijaitsee ylimaakunnallisesti merkittävän matkailun vetovoima- ja
kehittämisalueen ytimessä.
Koko:
177 ha
Palvelutaso ja kunto:
Pieniä polkuja ja metsäteitä, ei muita rakenteita
Ympäristö:
Sisältää suojelun kannalta arvokkaan kallioalueen (Vartioisvuori).
Rajautuu Kymijoen Natura 2000 -kohteeseen (FI0401001).
Rajautuu koskiensuojelualueelle: Ahvionkosken kosket.
Sijoittuu etelä osassa valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Kymijoen
laakso).
Reitit:
Kymijoen melontareitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

121

Ruotsinsalmi
Yleiskuvaus:
Pienmuotoinen saaristoryhmä Kotkan kaupungin keskustan edustalla, jossa on
lukuisia historiallisia suojelukohteita. Alueella on Ruotsinsalmen linnoituksen kohteita
(mm. Kokouri ja Majasaari) sekä meriarkeologisia kohteita. Alueella on pieniä
rantautumispaikkoja. Kukourin saarella on isompi laituri ja saarelle pääsee helposti
julkisella aluksella.
Koko:
563 ha
Palvelutaso ja kunto:
Kukourissa laituri ja julkinen laivayhteys.
Ympäristö:
Historiallisia arvokohteita (linnoitusperintö) ja meriarkeologisia kohteita.
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km)
Suomenlahden veneilyn runkoväylä
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

Kukouri

Majasaaren rauniot

122

Kymijoki, Huruksela, Muhjärvi
Yleiskuvaus:
Hurukselan kylämaisema-alue, Kymijoen ranta-alueita ja Wredebyn kartanon
ympäristö.
Koko:

Palvelutaso ja kunto:
Maaseutu ja koskenlaskumatkailun palveluja
Kyläreitit ja polut
Ympäristö:
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Kymijoen laakso).
Maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi (Mammulanmäen kallioketo ja
Koivusaaren niitty).
Rakennushistoriallisia kohteita (Wredebyn kartano ympäristöineen, vanha mylly
yms.).
Rajautuu Natura-2000 kohteisiin.
Muinaismuistolain mukaan suojeltavia kohteita.

Reitit:
Kymijoen melontareitti, kyläreittejä
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

123

Kirkonmaa ym.
Yleiskuvaus:
Laaja veneretkeilyalue Kotkan ja Haminan edustan saaristossa. Alueen suurimmat
saaret ovat Suurikylä, Kirkonmaan pohjoisosa, Tammio, Suuri Vasko, Suuri Musta,
Virluodot, Vuorisaari. Lisäksi aluevaraus kattaa monia pieniä saaria ja luotoja.
Kaikki saaret ovat suosittu veneretkeilijöiden käyttämiä retkikohteita ja paikoin myös
hyviä näköalapaikkoja. Kohteeseen kuuluu sekä keski- ja ulkosaariston saaria.
Koko:
26675 ha valtaosa vesialueet
Palvelutaso ja kunto:
Ympäristö:
Sisältää Vuorisaaren Natura 2000 -kohteen (FI0408009), joka on luontoarvoiltaan
arvokas kallioalue.
Reitit:
Melontareitti: Merireitti Pyhtää- Kotka- Hamina –Virolahti (noin 110 km).
Suomenlahden veneilyn runkoväylä.
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

124

Miehikkälä

125

Vuorisenvuori
Yleiskuvaus:
Vuorisenvuori on pitkä ja kapea kalliojakso. Kohteen reunalla on harjuja. Alue
rajoittuu jyrkästi alla oleviin lampiin ja suomaastoon ja tarjoaa erinomaisia näköaloja.
Koko:
70 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon (FI0414009)
Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

126

Valkeala

127

Okanniemen harjualue
Yleiskuvaus:
Merkittävää harju- ja rantaluontoa Vuohijärven eteläosassa. Soveltuu hyvin
veneretkeilyalueeksi.
Koko:
82 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Rajautuu seutukaavan Lampisaaren harjusuojelualueeseen.
Reitit:
Melontareittejä
Savonselän melontarengas

Kehittämistarpeet:

Seutukaava:

128

Haukkakallioniemen ranta-alue
Yleiskuvaus:
Retkeilyn kannalta merkittävä ranta-aluekokonaisuus Pesäntäjärvellä.
Koko:
149 ha
Varustelu:
Luonnontilainen
Ympäristö:
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.

129

Lovasjärvi, Kalhonkangas
Yleiskuvaus:
Valtakunnallisen harjututkimuksen mukaan suojelun ja moninaiskäytön kannalta
merkittävä alue. Hiekkarannat
Koko:
528 ha
Varustelu:

Ympäristö:
Arvokkaat harjualueet
Hiekkarannat
Pohjavesialueet
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Rantojen säilyttäminen rakentamattomana.
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.

130

Auvosenmäki
Yleiskuvaus:
Valkealan reitin ja 1 Salpausselän välinen luonnonalue. Kohde kuluu
ylimaakunnallisesti merkittävän Valkealan reitin ympäristöön.
Koko:
36 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Erityistä suojelua vaativa vesistö (Valkealan reitti).
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Ensimmäinen Salpausselkä, Väliväylä).
Reitit:
Valkealan reitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.

131

Repoveden Koskijärven retkeilyalue
Yleiskuvaus:
Luontoarvoiltaan merkittävä ulkoilu- ja erämaa-alue. Alue on nykyään osa
Aarnikotkan suojelualuetta ja liittyy Repoveden kansallispuistoon.
Koko:
763 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Reitit:
Ylimaakunnalliset vaellusreitit
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

132

Saunasaaren- Miettulan retkeilyalue
Yleiskuvaus:
Vesiretkeilyn kannalta merkittäviä ranta-alueita Rapojärvellä. Kohde kuluu
ylimaakunnallisesti merkittävän Valkealan reitin ympäristöön.
Koko:
150 ha
Varustelu:

Ympäristö:
Erityistä suojelua vaativa vesistö (Valkealan reitti / Väliväylä).

Reitit:
Valkealan reitti / Väliväylä (erityistä suojelua vaativa vesistö).
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Ensimmäinen Salpausselkä, Väliväylä).
Kehittämistarpeet:

Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta.

133

Tirvanjärvi, Immasenjärvi
Yleiskuvaus:
Valkealan reitin merkittävää retkeily- ja maisema-aluetta.
Koko:
226 ha
Varustelu:
Parkkipaikka, rantautumispaikka
Luontopolku
Alueen keskellä sijaitsee Tirvan lomalue entisen tehtaan ympäristöissä
Ympäristö:
Erityistä suojelua vaativa vesistö.
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Ensimmäinen Salpausselkä, Väliväylä).
Arvokas kulttuuriympäristö (Tirvan tehdas)

Reitit:
Valkealan reitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

134

Oravala ranta-alueet
Yleiskuvaus:
Kymijoen maisemaan liittyvä ranta-alue. Kohde on käsitelty pääosin ensimmäisen
maakuntakaavavaiheen yhteydessä.
Koko:
188 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Kymijoki).
Reitit:
Kymijoen melontareitti
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta

135

Pyörämäen kallioalue
Yleiskuvaus:
Luonnonkaunis ja ulkoiluun soveltuva kallioaluekokonaisuus. Alue koostuu
Pyöränmäen kallioalueesta ja Miilunkallion ympäristöistä. Pyörämäenkallioalue on
maakunnallisesti arvokas. Laelta on hyvä näkyvyys länteen. Jyrkänteen alla on
kookasta louhikkoa. Kohteen eteläpäässä on lehtoalueita.
Koko:
33 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Sisältää suojelun kannalta maakunnallisesti arvokkaan kallioalueen (Pyörämäki)
Reitit:
-

Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

136

Voikosken Orilammen retkeilyalue
Yleiskuvaus:
Maisemallisesti ja ulkoilun kannalta arvokas järviluonnon aluekokonaisuus.
Kohteeseen kuuluu Voikosken eteläpuolisten metsien lisäksi Vuohijärven rantaalueita ja Kinansaari. Kohde sijaitsee Orilammen lomakeskuksen pohjoispuolella ja
Repoveden kansallispuiston läheisyydessä. Alue on osa Repoveden ulkoilualuetta.
Repoveden alue kuluu maakunnan tärkeimpiin matkailun vetovoima-alueisiin.
Koko:
2032 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Alue sijoittuu ekologisesti ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalle
vyöhykkeelle (Pohjois-Kymen järvialue).
Repoveden alue kuluu maakunnan tärkeimpiin matkailun vetovoima-alueisiin.
Reitit:
Valkealan reitit
Savonselän melontarengas

Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

137

Multamäki
Yleiskuvaus:
Maisemansuojelun kannalta merkittävä harjujensuojelukohde.
Koko:
37 ha
Varustelu:
Ympäristö:
Kuusankoski-Kouvolan virkistys- ja viherväylät
Reitit:
Kehittämistarpeet:
Seutukaava:
MU

Ote seutukaavasta

138

